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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ       
Αρ. Μελέτης: 20/2018 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη αφορά την δημιουργία ενός σύγχρονου και σύνθετου πάρκου – πλατείας στον οικισμό 
Μίσχος του Δήμου Ιάσμου. Πρόκειται για ένα χώρο αναψυχής, ειδικά διαμορφωμένο στο σύνολό 
του για να εξυπηρετεί όλες τις ηλικιακές ομάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 
αποτελώντας έναν πρότυπο και ασφαλή χώρο και συγχρόνως επιτυγχάνοντας την αισθητική και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση του χώρου 

Το Έργο συγκεκριμένα θα περιλαμβάνει: 
 δημιουργία υποβάσεων για τα εκάστοτε είδη δαπέδων και επιστρώσεων, 
 διαμόρφωση και κατασκευή περιπατητικών διαδρόμων εντός του χώρου και επίστρωση 

αυτών με διάφορα υλικά, 
 επίστρωση δαπέδων με κυβόλιθους από ψυχρά υλικά  
 πλακόστρωση πεζοδρομίων και λοιπών δαπέδων με πλάκες πεζοδρομίου 
 κατασκευή παρτεριών και πλήρωση αυτών με κηπευτικό χώμα, κατάλληλο για την φύτευση 

καλλωπιστικών φυτών και δέντρων, 
 κατασκευή πέργκολας, 
 προμήθεια και τοποθέτηση καθιστικών διατάξεων, 
 προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, 
 εγκατάσταση φωτισμού εξοικονόμησης ενέργειας - ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
 εργασίες υποδομών αποστράγγισης και συλλογής όμβριων , 
 εργασίες υδροδότησης της πλατείας και άρδευσης των χώρων πρασίνου. 
 

Το οικόπεδο που είναι οριοθετημένος δημόσιος χώρος, βρίσκεται εντός του οικισμού Μίσχος στο 
νοτιοδυτικό τμήμα του και περιγράφεται αναλυτικά στο τοπογραφικό διάγραμμα που 
επισυνάπτεται. Ο χώρος που προτείνεται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την παρούσα μελέτη έχει 
εμβαδόν 1.760,49 τ.μ. και περίμετρο 191,30 μ. 

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  

Υποέργο 1: Ανάπλαση Κοινοχρήστου 
χώρου στον οικισμό Μίσχος του Δήμου 
Ιάσμου 
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Εικόνα 1: Αεροφωτογραφία Οικοπέδου (Google earth) 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι χώροι που παρουσιάζονται με φωτογραφίες παρακάτω παραθέτουν την υφιστάμενη κατάσταση 
του οικοπέδου.  

 

Εικόνα 2: Υφιστάμενη Κατάσταση του οικοπέδου. 
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Εικόνα 3: Υφιστάμενη Κατάσταση εσωτερικά του οικοπέδου 
 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Αρχικά προβλέπεται τμηματική καθαίρεση κρασπέδων από σκυρόδεμα τα οποία εν μέρη θα 
αντικατασταθούν με καινούρια σύμφωνα με την νέα χάραξη των λωρίδων και των παρτεριών τα 
οποία έχουν προβλεφθεί από την Αρχιτεκτονική Μελέτη που εκπονήθηκε. 

Οι εργασίες που λαμβάνουν μέρος ξεκινούν έπειτα των καθαιρέσεων με την μερική ανασκαφή του 
μεγαλύτερου μέρους του χώρου σε βάθος 0,50 μ. και στη συνέχεια κατάλληλες επιχώσεις, με 
σκοπό να υπάρξει ομοιομορφία και διαμόρφωση κλίσεων του εδάφους στο σύνολο της επιφάνειας 
των χώρων των εργασιών. Με τις εργασίες αυτές θα επιτευχθούν και στάθμες που προβλέπονται 
βάσει της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που έχει εκπονηθεί. 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η χρήση του πάρκου μπορεί να γίνει από όλες τις ηλικιακές 
και κοινωνικές ομάδες και προβλέπεται η πρόσβαση για Α.Μ.Κ., καθώς προβλέπεται η κατασκευή 
2 ραμπών κλίσης 5%. 

Έπειτα ακολουθεί η προετοιμασία του εδάφους για την κατασκευή βάσεων ανάλογα με τις 
επιμέρους απαιτήσεις των διαφόρων τμημάτων του πάρκου. Τέλος προβλέπεται η επίστρωση 
αυτών με ειδικά δάπεδα με διαφόρων τύπων σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει και βάσει 
των απαιτήσεων του κάθε τμήματος του οικοπέδου.  

Τα δάπεδα που έχουν επιλεχθεί βάσει της Αρχιτεκτονικής Μελέτης αποτελούνται από 
ορθογωνισμένες χονδρόπλακες, πλάκες πεζοδρομίου και από κυβόλιθους πάχους 5 cm, οι οποίοι 
παρασκευάζονται από ψυχρά υλικά. 

Για τον τόπο και το είδος της φύτευσης έχει γίνει ειδική επιλογή και χωροθέτηση του φυτικού 
υλικού, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δέντρα. Στους χώρους των παρτεριών και των 
δεντροφυτεύσεων θα τοποθετηθεί αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης (σταγόνας) το οποίο θα 
τροφοδοτείται από το υπάρχον δίκτυο.  

Το πότισμα των δέντρων και φυτών θα γίνεται με σύστημα σταγόνας .  
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Στην πλατεία εγκαθίσταται δίκτυο υποδομών για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλα τα 
φωτιστικά σώματα του πάρκου. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση 
φωτισμού και ρευματοδότησης της πλατείας και πρόκειται να κατασκευασθεί σύμφωνα με το 
Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και τις απαιτήσεις της 
Δ.Ε.Η. Τα καλώδια τα οποία είναι τριπολικά τύπου J1VV-R, βρίσκονται τοποθετημένα σε σωλήνες 
PVC διατομής 63 mm και εγκιβωτισμένα με άμμο σε χάνδακες με πλάτος 0,40 μ. και σε βάθος 
1,00 μ. από το ύψος του εδάφους. 

Ο κατάλληλος φωτισμός του χώρου σύμφωνα με την Μελέτη επιτυγχάνεται με την βοήθεια 
φωτιστικών σωμάτων τύπου LED ισχύος 45W. Επιτυγχάνεται έτσι η μείωση του κόστους σε 
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η αισθητική 
αναβάθμιση του πάρκου. Η τροφοδότηση των φωτιστικών θα γίνει μέσω πίλαρ που θα 
τοποθετηθεί πλησίον του χώρου σύμφωνα με την μελέτη που θα εκπονηθεί. 

Η απορροή των όμβριων υδάτων εξασφαλίζεται με την φυσική απορροή τους προς φρεάτια 
συλλογής και η κατάληξή τους στο κεντρικό φρεάτιο μέσω σωληνώσεων.  

Τέλος στα πλαίσια της μελέτης περιλαμβάνεται η μερική αποξήλωση της ασφάλτου για τη 
σύνδεση του δικτύου ομβρίων με το υφιστάμενο δίκτυο, καθώς και η ανακατασκευής αυτής στην 
αρχική της κατάσταση. 

Η προβλεπόμενη αρχιτεκτονική άποψη του χώρου απεικονίζεται στην επισυναπτόμενη 
αρχιτεκτονική μελέτη. 
Τα αναμενόμενα οφέλη από την αποπεράτωση του έργου είναι: 

1. Προστασία, βελτίωση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος 
2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής 
3. Περιβαλλοντική Αναβάθμιση  
4. Προσέλκυση και εξυπηρέτηση τουρισμού 
5. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης 
6. Αποσυμφόρηση του κέντρου του χωριού 
7. Δημιουργία χώρων ασφαλείας - πρόβλεψη και αποφυγή κινδύνων. 

Οι εργασίες που αναλύθηκαν στην παρούσα Τεχνική Έκθεση έχουν τελικό προϋπολογισμό 
190.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτα 15%, ΦΠΑ 24% και 
Αναθεωρήσεων. 

 

 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 
Ίασμος , 30/08/2018  

 
 

Αναστασία Φραντζέσκου 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

 
 

Χρήστος Μπαλγκουρανίδης  
Μηχ. Μηχανικός ΤΕ 
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