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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Ανηικείμενο μελέηηρ:

Η πξνηεηλφκελε παξέκβαζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ
αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ζηνλ νηθηζκφ Σδεξκηάδσλ ηνπ Γήκνπ Οξνπεδίνπ
Λαζηζίνπ.

Αναθέηοςζα Απσή:

Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

Κύπιορ ηηρ μελέηηρ:

Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

Δπγοδόηηρ:

Γήκνο Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

Πποφζηαμένη Απσή:

Γεκαξρηαθή Αξρή Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

Γιεςθύνοςζα Τπηπεζία:

Σερληθή Τπεξεζία Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

Ποζοηικά ζηοισεία:

Δμβαδόν οικοπέδος 6.630,00 η.μ. και εμβαδόν κηιζμάηυν πεπίπος
47 η.μ.

Θέζη:

Δληφο νξίσλ νηθηζκνχ Σδεξκηάδσλ Γήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ

2. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Κεληξηθφο ζηφρνο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Αλάπηπμεο Πεξηνρψλ ηεο Τπαίζξνπ (ΟΑΠΤ) ηνπ
Γήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ είλαη ε ήπηα ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, κέζα από ηελ
αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ηε δεκηνπξγία ελόο
ειθπζηηθνύ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο θαη ηε ζπλέξγεηα κε πθηζηάκελεο παξεκβάζεηο, ώζηε λα
δεκηνπξγεζεί πςειή πξνζηηζέκελε αμία θαη λα κεηαηξαπεί ην Οξνπέδην Λαζηζίνπ ζε Κύξην
Τνπξηζηηθό Πξννξηζκό.
Οη εηδηθνί ζηφρνη ην (ΟΑΠΤ) δήκνπ Οξνπεδίνπ ρεδίνπ γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
αλαιχνληαη σο εμήο:
Διδικόρ ηόσορ 1:
Δνθάππςνζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ και διαθοποποίηζη ηηρ οικονομίαρ ηηρ ςπαίθπος, με ηην
ανάπηςξη δπαζηηπιοηήηυν ζςμπληπυμαηικών ηος γευπγικού ηομέα
Η ηνπηθή νηθνλνκία δηακνξθψλεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ελαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηελ
γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Γεδνκέλνπ φηη ν αγξνηηθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη αξθεηά δηαξζξσηηθά
πξνβιήκαηα, κε θπξηφηεξν ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα πνπ ζπλεπάγεηαη ρακειφ αγξνηηθφ εηζφδεκα θαη
ελ ζπλερεία έμνδν απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα θαη εγθαηάιεηςε ησλ νξεηλψλ δσλψλ, θαηαγξάθεηαη έληνλα ε
αλάγθε λα εληαζνχλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο, λα ζπκπιεξσζεί ην
αγξνηηθφ εηζφδεκα, λα πξνσζεζεί ε πνιπαπαζρφιεζε θαη λα αλαδσνγνλεζεί ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ δπλακηθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εθηφο γεσξγηθνχ
ηνκέα.
Διδικόρ ηόσορ 2:
Γημιοςπγία θέζευν επγαζίαρ και ζςγκπάηηζη κςπίυρ ηυν νέυν ζηην πεπιοσή
Ο πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο αληηκεησπίδεη έληνλα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα,
κε ηνπο λένπο αιιά θαη ηηο γπλαίθεο λα απνηεινχλ ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν
απφ ηελ αλεξγία θαζψο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο εθηφο γεσξγηθνχ ηνκέα.
Βαζηθή επηδίσμε ηνπ ρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνηεηλφκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ πινπνίεζε ζρεηηθψλ
δξάζεσλ. Σαπηφρξνλα, ην ρέδην επηδηψθεη λα ιεηηνπξγήζεη σο κεραληζκφο ελεξγνπνίεζεο
επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα ζπκβάιεη ζηελ ηφλσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε δηαθνξνπνίεζε
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ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ηεο
κεηαπνίεζεο, ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο, ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θ.α.
Δηδηθά ε ελζάξξπλζε θαη ζηήξημε επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη
επηθνηλσληψλ πξνθαιεί επλντθφ θιίκα θαη θαζηζηά ηνλ νξεηλφ ρψξν ειθπζηηθφ γηα δηαβίσζε θαη
επελδχζεηο γηα ηνλ λεαληθφ πιεζπζκφ.
Διδικόρ ηόσορ 3:
Οπθολογική και ήπια αξιοποίηζη ηυν θςζικών πόπυν και διαηήπηζη και ανάδειξη ηυν
ιζηοπικών και πολιηιζηικών ζηοισείυν και ηηρ ιδιαίηεπηρ ηοπικήρ ηαςηόηηηαρ
Η πεξηνρή δηαζέηεη ζεκαληηθφ θαη ελ πνιινίο αλεθκεηάιιεπηφ απφζεκα ηνπξηζηηθψλ πφξσλ φπσο ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα ηζηνξηθά θαη πνιηηηζηηθά κλεκεία θαη αμηνζέαηα, ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλπαξαδνζηαθνί νηθηζκνί, εζνγξαθηθφο πινχηνο θαη άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.
Η βηψζηκε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηίζεηαη σο βαζηθφο
ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ θαζψο απνηεινχλ ζηνηρείν αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ θαη νξεηλψλ
πεξηνρψλ θαη σο εθ ηνχηνπ αλαδεηθλχνληαη ζε θηλεηήξηα δχλακε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, είηε κε ηελ
απεπζείαο αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, είηε κε ηε δεκηνπξγία επλντθψλ πξνυπνζέζεσλ γηα λέεο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο, δεδνκέλεο ηεο έληνλεο δήηεζεο γηα πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο (rural
amenities) θαηαγξάθεηαη ε αλάγθε γηα δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνχ θάιινπο, ηνπ αγξνηηθνχ
ηνπίνπ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζηα πιαίζηα ησλ θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο πξνζηαηεπφκελεο
πεξηνρέο. Όζν αθνξά ζηνλ ηνκέα ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο, θχξηνο ζηφρνο είλαη ε δηαθχιαμε θαη
αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηαπηφηεηαο, ε αληηκεηψπηζε ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, ε αλαβίσζε θαη δηάζσζε ηεο αγξνηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ε αλάδεημε
εθείλσλ ησλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε ψζηε λα αλαδεηρζεί ε πνιηηηζηηθή
ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη λα ζπλδεζεί κε ηνλ ηνπξηζκφ.
Διδικόρ ηόσορ 4:
Γημιοςπγία ενόρ ολοκληπυμένος δικηύος ςποδομών εναλλακηικού ηοςπιζμού
Η ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο βαζίζηεθε κέρξη ζήκεξα απιψο ζηελ αλάδεημε κεκνλσκέλσλ
ηνπξηζηηθψλ ζεκείσλ, πνπ δελ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα δίθηπν πξννξηζκψλ. Δπηδίσμε ηνπ
ρεδίνπ είλαη ε αλάδεημε ησλ πθηζηάκελσλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. πνδειαηφδξνκνη, κνλνπάηηα,
αλαπιάζεηο, κνπζεία θαη κέζα πξνβνιήο θ.α.) πνπ κέρξη ζήκεξα δελ έηπραλ ηεο βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο
θαη δελ είραλ ηελ αλακελφκελε απφδνζε, θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε πξφζζεηεο ππνδνκέο θαη παξεκβάζεηο
έηζη ψζηε φιεο καδί λα ζπγθξνηήζνπλ έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν ππνδνκψλ ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ κε
πνηθηιία επθαηξηψλ πεξηήγεζεο, αλαςπρήο θαη δηακνλήο, αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο
θαη ππνζηήξημεο θαη θαηλνηφκεο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο (π.ρ. θνηλφ εηζηηήξην γηα φινπο ηνπο ηνπηθνχο
πξννξηζκνχο θαη αμηνζέαηα) κε απψηεξν ζθνπφ νιφθιεξε ε πεξηνρή λα ιεηηνπξγήζεη σο κηα εληαία
δψλε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα κπνξεί λα θαιχπηεη δηαθνξεηηθνχο ηνκείο-ζηφρνπο
(πνιηηηζηηθφο, αζιεηηθφο, θπζηνιαηξηθφο, ζξεζθεπηηθφο, νξεηβαηηθφο θαη γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο). Η
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε κε ηε κνξθή πνπ πξνηείλεηαη ζην Οξνπέδην Λαζηζίνπ πέξαλ απφ ηε ζεηηθή
πξννπηηθή πνπ ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη γηα ηελ πεξηνρή, επηδηψθεη λα εληζρχζεη γεληθφηεξα ην
ηνπξηζηηθφ πξνθίι ηεο Κξήηεο πξνζθέξνληαο πνηνηηθφ ηνπξηζκφ, δηαθνξνπνίεζε θαη ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο απέλαληη ζην κέρξη ζήκεξα θπξίαξρν πξφηππν ηνπ καδηθνχ ηνπξηζκνχ.
Σν έξγν «Δεκηνπξγία Θεκαηηθνύ Πάξθνπ ζην Τδεξκηάδσλ» ππεξεηεί ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο γηαηί
έρεη ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθνχ πάξθνπ αγξνηηθήο θιεξνλνκηάο ζηνλ νηθηζκφ Σδεξκηάδσλ ηνπ
Γήκνπ Οξνπεδίνπ Λαζηζίνπ.
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Απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθχςεη κηα ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή απαξαίηεηε γηα ην Γήκν θαη
ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σν ζεκαηηθφ πάξθν θαη νη ινηπέο ππνδνκέο, πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη΄ επέθηαζε, αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο
ζηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ δπλαηνηήησλ
αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο.

3. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
3.1. ΓΔΝΗΚΑ
Η παξέκβαζε ζα πινπνηεζεί ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 6.630,00 η.μ. εληφο ηνπ νηθηζκνχ Σδεξκηάδσλ. Σν
Θεκαηηθφ Πάξθν Οξνπεδίνπ είλαη κηα θαηλνηφκα ηδέα αλάπιαζεο – δηακφξθσζεο δεκφζηνπ αζηηθνχ
ρψξνπ πνπ ζα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο κφληκνπο
θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο φζν θαη ζηνπο επηζθέπηεο.
Σν Θεκαηηθφ Πάξθν Οξνπεδίνπ ζα έρεη θαζαξά παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα κε έκθαζε ζηελ
πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε – επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ (θχξηα ησλ παηδηψλ) αιιά θαη ησλ
επηζθεπηψλ ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξαδνζηαθέο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
Οξνπεδίνπ θαη ηελ δηαρξνληθή ηνπο ζρέζε κε ηηο ηνπηθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Η επίζθεςε ζε απηφ ζα
γίλεηαη πξνγξακκαηηζκέλα ρξνληθά απφ κεκνλσκέλνπο ή νκάδεο επηζθεπηψλ ζηα πιαίζηα ηεο
ζηξαηεγηθήο ηνπ δήκνπ Οξνπεδίνπ γηα αλάπηπμε θηινπεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
πξνβνιή ησλ δηαρξνληθψλ αμηψλ θαη ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ηφπνπ.

Δικόνα 1: ΑΠΟΦΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ ΑΠΟ GOOGLE
ηελ έθηαζε ζα ηνπνζεηεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά εθζέκαηα ηεο αγξνηηθήο θιεξνλνκίαο ηεο πεξηνρήο,
γηα παξάδεηγκα αλεκφκπινη, πεγάδηα, αιψληα, άξνηξα θαη άιια αγξνηηθά εξγαιεία πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαηά ην παξειζφλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ θεπεπηηθψλ
πξντφλησλ.
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ηνλ ίδην ρψξν ζα θαηαζθεπαζηεί, επίζεο, ππαίζξηνο ρψξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ησλ επηζθεπηψλ
ηνπ ζεκαηηθνχ πάξθνπ αιιά θαη ηεο πεξηνρήο γεληθφηεξα. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηζθεπηψλ ζα
θαηαζθεπαζηνχλ επίζεο, αλαςπθηήξην θαη ηνπαιέηεο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ ΑΜΔΑ, έλα
ζηεγαζκέλν ζεκείν πιεξνθφξεζεο ηνπξηζηψλ (info point), θαη ρψξνη αλαςπρήο γηα παηδηά. Θα
ππάξρνπλ ρψξνη νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγνχλ ηφζν γηα ιφγνπο ςπραγσγίαο φζν θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο
ζθνπνχο.
Οπζηαζηηθά ην Θεκαηηθφ Πάξθν ζα απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο ρψξσλ.
Η πξψηε ελφηεηα αθνξά ζε έλα νξγαλσκέλν ρψξν ζηάζκεπζεο πνπ ρσξνζεηείηαη ζηελ
λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ.
Η δεχηεξε ελφηεηα αθνξά ζηελ νξγάλσζε ρψξσλ κε πξνζνκνίσζε παξαζηάζεσλ θαη εηθφλσλ ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξνπεδίνπ θαη αλαπηχζζεηαη
ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ.
Η ηξίηε ελφηεηα αθνξά ζηελ δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ππαίζξησλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ γηα
αλαςπρή θαη εθδειψζεηο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. Αλαπηχζζεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ
νηθνπέδνπ.
Οη ηξεηο ελφηεηεο απηέο αλαπηχζζνληαη θαηά κήθνο ελφο άμνλα πνπ απνηειείηαη απφ έλα πεδφδξνκν
παξάιιειν κε έλα ζηνηρείν λεξνχ πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηηο παξαδνζηαθέο «Λίλεο» ηνπ Οξνπεδίνπ.
Αλαιπηηθά νη ηξείο ελφηεηεο ζα πεξηιακβάλνπλ.
ΠΡΧΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
Η ελφηεηα ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο πνπ ρσξνζεηείηαη ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ ζα
πεξηιακβάλεη 3 ζέζεηο ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ θαη 32 ζέζεηο ζηάζκεπζεο ΙΥ. Πξνβιέπνληαη επηπιένλ
3 ζέζεηο ζηάζκεπζεο δηαζηάζεσλ 3,5x6,5 γηα ΑΜΔΑ.
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Δπηπιένλ πξνβιέπνληαη μερσξηζηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα κεραλέο θαη πνδήιαηα.
ΓΔΤΣΔΡΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
Η δεχηεξε ελφηεηα πνπ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ρψξσλ κε πξνζνκνίσζε παξαζηάζεσλ θαη εηθφλσλ ηνπ
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οξνπεδίνπ ζα αλαπηχζζεηαη ζην
βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ.
ε 4 εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ζεκαηηθνχο ηνκείο ζα ηνπνζεηεζνχλ αληηπξνζσπεπηηθά εθζέκαηα ηεο
αγξνηηθήο θιεξνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, γηα παξάδεηγκα αλεκφκπινη, πεγάδηα, αιψληα, άξνηξα θαη άιια
αγξνηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαηά ην παξειζφλ γηα ηελ παξαγσγή
ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.

Ο θάζε ηνκέαο ζα πεξηιακβάλεη έλα ζέκα απφ ηελ αγξνηηθή δσή κε αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ θαη
επνπηηθφ πιηθφ πνπ ζα θαιχπηεη δηαρξνληθά ηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα.
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ΣΡΗΣΖ ΔΝΟΣΖΣΑ
ηελ ελφηεηα απηή αλαπηχζζνληαη:
Υψξνο ζηελ βνξεηνδπηηθή γσλία ηνπ νηθνπέδνπ κε αλαθαηαζθεπή μεξνιηζηθνχ παξαδνζηαθνχ
Μεηάηνπ κε εθζέκαηα απφ ηελ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο
Υψξνο ππαίζξησλ εθδειψζεσλ κε θεξθίδεο γηα πεξίπνπ 150 ζεαηέο.

Κηίξην πιεξνθφξεζεο, θπιηθείνπ θαη WC θνηλνχ θαη ΑΜΔΑ κε ζθίαζηξν γηα ππαίζξηα αλαςπρή.
Σν Κηίξην Δμππεξέηεζεο Δπηζθεπηψλ ζα είλαη δηαζηάζεσλ (8,60x3,05 + 5,70x3.80 = 47,94 κ2),
αξζξψλεηαη ππφ θάλλαβν, κε ην ζηνηρείν ηεο πέξγθνιαο λα απνηειεί ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνπ
θαλφλα θαη λα δεζπφδεη ζηε κνξθνινγία ηνπ. Σα ππνζηπιψκαηα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
παθησκέλα ζην έδαθνο ζε θαλνληθέο απνζηάζεηο απνηεινχλ ην ρσξηθφ πιαίζην πνπ πεξηθιείεη
θαη ζηεγάδεη ηηο αλαγθαίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ:
Σιρ πληποθοπίερ - Office μπποζηά ζε εποπηική θέζη (5,10 μ2)
Tην αποθήκη ένηςπος ςλικού (1,50 μ2)
Σην αποθήκη εξοπλιζμού (2,55 μ2)
Σο κςλικείο – ανατςκηήπιο (9,70 μ2)
Σον ημιςπαίθπιο σώπο (11,05 μ2)
Ση μονάδα WC (2+2, 15 μ2) και WC για ΑΜΔΑ (3,70 μ2) ζηην δςηική πλεςπά ηος.
Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ηνπ είλαη ζπκβαηηθφο κε ηνλ θέξνληα νξγαληζκφ ηνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα
θαη ηνίρνπο πιήξσζεο απφ ιηζνδνκή. ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ ζα ππάξρνπλ
ηξαπεδνθαζίζκαηα γηα ηνπο επηζθέπηεο θαζψο θαη ρψξνο θχιαμεο ησλ πνδειάησλ.
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Απφ ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα πξνθχςεη κηα ζεκαληηθή ηνπξηζηηθή ππνδνκή απαξαίηεηε γηα ην Γήκν θαη
ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σν ζεκαηηθφ πάξθν θαη νη ινηπέο ππνδνκέο, πέξα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο
επηζθεςηκφηεηαο θαη ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη΄ επέθηαζε, αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο
ζηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο πεξηνρήο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ δπλαηνηήησλ
αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο.

3.2. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ
Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ νη αλαγθαίεο εξγαζίεο,
πξνκήζεηεο & παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ:

A. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
A1. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
-

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο γηα ηελ δεκηνπξγία ππνγείσλ θιπ ρψξσλ
(+MΣΦ)

-

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε (+MΣΦ)

-

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ θαζαξή κεηαθνξά ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε εδάθε γαηψδε-εκηβξαρψδε (+MΣΦ)

-

Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ

-

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (+MΣΦ)

-

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ

-

Υεηξνλαθηηθή δηαθίλεζε πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαηεδαθίζεσλ

A2. ΟΓΟΣΡΧΗΑ
-

Τπφβαζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-150) (+MΣΦ)

-

Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155) (+MΣΦ)

-

Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε

-

Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε

-

Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m (+MΣΦ)

-

Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ
(+MΣΦ)

A3. ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ - ΞΤΛΟΣΤΠΟΗ - ΟΠΛΗΜΟΗ
-

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15

-

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 (κε αληιία)

-

Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (κε αληιία)

-

Δπεμεξγαζία επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο δηα ρξήζεσο ζξαπίλαο ή ζθνχπαο

-

Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ

-

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C (S500s)

-

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s)

-

Κξάζπεδν ρπηφ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 νπιηζκέλα κε δνκηθφ πιέγκα

A4. ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ - ΔΠΗΥΡΗΜΑΣΑ
-

Καηαζθεπή ιηζνζηξψησλ απφ μεξνιηζνδνκή - Ληζφζηξσηα πάρνπο κέζνπ πάρνπο έσο 25 cm

-

Ξεξνιηζνδνκή νξαηψλ επηθαλεηψλ

-

Ληζνδνκέο αλσδνκψλ κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα 1:2 1/2 ησλ 150 kg ηζηκέληνπ

-

Καηαζθεπή ιηζνδνκήο δχν φςεσλ

-

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 9x19x19 cm πάρνπο 1/2 πιίλζνπ
(δξνκηθνί ηνίρνη)
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-

Γξακκηθά δηαδψκαηα (ζελάδ) δξνκηθψλ ηνίρσλ

-

Δπηρξίζκαηα ηξηπηά - ηξηβηδηζηά κε ηζηκεληνθνλίακα

Α5. ΞΤΛΟΤΡΓΗΚΑ
-

Θχξεο μχιηλεο πξεζζαξηζηέο κε θάζζα δξνκηθή, πιάηνπο έσο 13 cm

-

Ράθηα ή ρσξίζκαηα πάρνπο 18 mm απφ MDF

-

Δξκάξηα κεγάινπ χςνπο, κή ηππνπνηεκέλα

Α6. ΗΓΖΡΟΤΡΓΗΚΑ - ΣΔΓΑΣΡΟ
-

Θχξεο ζηδεξέο απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο

-

ηδεξά θηγθιηδψκαηα απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο

-

Μεηαιιηθφ ζηέγαζηξν κε μχιηλα ζηνηρεία πιήξσζεο

Α7. ΚΟΤΦΧΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ - ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ
-

Κνπθψκαηα απφ αλνδησκέλν αινπκίλην βάξνπο 12 έσο 24 kg/m2

-

Θχξεο αινπκηλίνπ ρσξίο παινζηάζην.

-

Γηπινί παινπίλαθεο ζπλνιηθνχ πάρνπο 18 mm, (θξχζηαιιν 5 mm, θελφ 8 mm, θξχζηαιιν 5 mm)

Α8. ΔΠΗΣΡΧΔΗ
-

Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm

-

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα GROUP 4, δηαζηάζεσλ 40x40 cm

-

Δπελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα GROUP 1, δηαζηάζεσλ 20x20 cm

-

Δπηζηξψζεηο ηζηκεληνθνλίαο πάρνπο 2,0 cm

-

Δπίζηξσζε ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ισξίδεο ηξνπηθήο μπιείαο (deck)

Α9. ΥΡΧΜΑΣΗΜΟΗ - ΜΟΝΧΔΗ
-

Υξσκαηηζκνί επί επηρξηζκάησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ

-

Δμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ κε ρξήζε ρξσκάησλ, αθξπιηθήο ή ζηπξελην-αθξηιηθήο βάζεσο.

-

Δπάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα

-

Δπίζηξσζε απιή κε αζθαιηφπαλν

-

Θεξκνκφλσζε ηνίρσλ κε πιάθεο απφ αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε

-

Θεξκνκφλσζε κε πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπνπξεζάλεο

Α10. ΦΤΣΔΤΔΗ - ΓΗΑΦΟΡΑ
-

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4

-

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5

-

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6

-

Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4

-

Πνψδε - πνιπεηή θπηά θαηεγ. Π2

-

Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ γηα κήθνο παζζάινπ κέρξη 2,50 m

-

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε κε εξγαιεία ρεηξφο. Αλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ
0,30 Υ 0,30 Υ 0,30 m

-

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηψδε - εκηβξαρψδε κε εξγαιεία ρεηξφο. Αλνηγκα ιάθθσλ δηαζηάζεσλ
0,50 Υ 0,50 Υ 0,50 m

-

Ξχιηλν παγθάθη κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ

-

Αθξηβήο (θαηά ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε κνξθή) αλαθαηαζθεπή παξαδνζηαθνχ κεηαιιηθνχ Λαζηζησηηθνχ
αλεκφκπινπ

-

Αθξηβήο (θαηά ηηο δηαζηάζεηο θαη ηε κνξθή) αλαθαηαζθεπή πέηξηλνπ παξαδνζηαθνχ αισληνχ
δηακέηξνπ 6,00 κ πεξίπνπ
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Β. ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ (βλ Σεσνική Έκθεζη ΖΜ επγαζιών)
Β1 ΎΓΡΔΤΖ
Β2 ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ
Β3 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ
Β4 ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ-ΑΔΡΗΜΟ
Β5 ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ (μεηάδοζη θυνήρ- δεδομένυν εικόναρ, ηλεκηπικά)
Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Γ1. ΓΔΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
-

Καξέθια ηχπνπ επηζθέπηε

-

Καξέθια Γξαθείνπ

-

Γξαθείν 1,60x0,70x0,75

Γ2. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ
-

Ηιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο & Οζφλε PC (18.5") κε ην αλαγθαίν ινγηζκηθφ

-

Δθηππσηήο laser αζπξφκαπξνο

-

Πνιπκεράλεκα Α4 (Δθηππσηήο, scanner, θσηνηππηθφ)

-

Σειέθσλν & Φαμ

-

Φπγείν

Γ. ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ – ΔΚΣΤΠΧΖ ΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΓΗΟΡΑΜΑΣΧΝ
-

ρεδηαζκφο – Layout ησλ ππαίζξησλ δηνξακάησλ

-

Δθηχπσζε ζχλζεζεο ππαίζξησλ δηνξακάησλ δηαζηάζεσλ

ΘΔΧΡΖΘΖΚΔ
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ

ΜΑΝΟΛΗ ΠΑΝΣΑΣΩΑΚΗ
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Σ.Ε.

4. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ – ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ
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Δικόνα 2: ΑΠΟΦΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ

Δικόνα 3: ΑΠΟΦΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ

Σο έπγο ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Δςπυπαφκό Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ)
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