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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παρούσα μελέτη αφορά το έργο «Διαμόρφωση Πάρκου στο Ο.Τ. 107 του 

Οικισμού Βελβεντού».  

Ο προς διαμόρφωση χώρος οικόπεδο 363001 του  Ο.Τ. 107 χαρακτηρίζεται ως πάρκο ι 

από το  Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο του οικισμού Βελβεντού και καλύπτει επιφάνεια 

1.486,49 μ2.  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

 

Η μελέτη διαμόρφωσης του πάρκου εκπονήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 

και  σύμφωνα με αυτήν  προτείνεται μία ήπια διαμόρφωση του χώρου ακολουθώντας 

τις υπάρχουσες κλίσεις του εδάφους, επιστρώσεις με βιοκλιματικά υλικά, φυτεύσεις και 
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τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. Η σχεδίαση έγινε με γνώμονα  την δημιουργία ενός 

χώρου αναψυχής ελκυστικού για όλες τις ηλικιακές ομάδες και για άτομα με ειδικές  

ανάγκες. 

 

  ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το πάρκο βρίσκεται ανατολικά του οικισμού Βελβεντού επί της κεντρικής οδού Αγ. 

Τριάδας στο Ο.Τ. 107. 

 

Επειδή βρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου δεν απαιτούνται για την εφαρμογή του 

πρόσθετες πράξεις. Συνημμένα υποβάλλεται αντίγραφο του πίνακα της πράξης 

εφαρμογής. 

Στην περιοχή αυτή δεν υπάρχει ούτε υφιστάμενο ούτε θεσμοθετημένο από το 

ρυμοτομικό σχέδιο άλλο πάρκο. 

Αλλά και σε ολόκληρο τον οικισμό δεν υπάρχει πάρκο διαμορφωμένο αυτής της έκτασης. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 

Η σύγχρονη αναβάθμιση και η διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, η τεχνολογική 

πρόοδος, η αλλαγή στον τρόπο ζωής και η εξελισσόμενη κοινωνική δομή, επιβάλλουν 

την εφαρμογή νέων αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού και προτύπων στο σχεδιασμό 

εξωτερικών χώρων για αναψυχή. Η σχεδίαση έγινε με σκοπό την δημιουργία ενός τοπίου 

όπου οι χώροι ψυχαγωγίας και ο εξοπλισμός θα μπορούν να επηρεάσουν θετικά την 

διάθεση των ατόμων που επισκέπτονται και κινούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Με 

άξονα την απλοποίηση της ζωής του ανθρώπου και τον σεβασμό πάντα προς το 

περιβάλλον σχεδιάστηκε ένας νέος πολυχώρος αναψυχής και εκγύμνασης τεχνολογικά 



προηγμένος με χρήση «έξυπνου» αστικού εξοπλισμού και φωτισμού για την βέλτιστη 

εξυπηρέτηση όλων των επισκεπτών στον χώρο. 

Σκοπός  του έργου είναι η  δημιουργία ενός σύγχρονου, πολυλειτουργικού πάρκου - 

χώρου αναψυχής στον οικισμό Βελβεντού. Ο χώρος θα είναι ελκυστικός για όλες τις  

ομάδες της κοινωνίας και προσβάσιμος σε όλους. Στόχος είναι η αισθητική αναβάθμιση 

του οικισμού και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 Ο χώρος εντός του οποίου θα κατασκευαστεί το εν λόγω πάρκο έχει επιφάνεια 

1.486,49τ.μ.. Πρόκειται για οικόπεδο ήπιων κλίσεων και ομαλού ανάγλυφου το οποίο 

είναι χαρακτηρισμένο από το Γ.Π.Σ. Βελβεντού ως χώρος πάρκου.  

 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμιά παρέμβαση διαμόρφωσης στο χώρο.  

 Το πάρκο θα είναι εύκολα προσπελάσιμο για όλους, με διαμπερείς διαδρόμους 

περιήγησης, ανοιχτό για διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ακολουθώντας το 

φυσικό ανάγλυφο θα δημιουργηθούν πεζούλες για καθιστικά ενώ στο κέντρο του θα 

υπάρχει ελεύθερος χώρος για καλλιτεχνικά, αθλητικά και εκπαιδευτικά δρώμενα. Στο 

νότιο τμήμα του πάρκου θα κατασκευαστούν πέργκολα και καθιστικά για αναψυχή, 

διάβασμα ακόμα και για διαλογισμό δίνοντας τη δυνατότητα στο χρήστη να χαλαρώσει 

και να απολαύσει την ηρεμία του χώρου. Προκειμένου το πάρκο να γίνει ελκυστικό σε 

όλες τις κοινωνικές ομάδες και ειδικότερα σε ανθρώπους που χρήζουν ιδιαίτερης 

προσοχής, στο βορειοδυτικό τμήμα του πάρκου θα τοποθετούν διάφορα όργανα 



γυμναστικής διαμορφώνοντας ένα χώρο καλλισθενικής άσκησης αλλά και εκγύμνασης 

για Α.Μ.Ε.Α.. Οι ελεύθεροι χώροι άθλησης προσφέρονται χωρίς την παρουσία γυμναστή  

για δωρεάν χρήση τόσο από νέους αλλά και από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

ανεξαρτήτου φυσικής κατάστασης. Τέλος σημειακά και σε μικρές περιοχές του πάρκου 

θα γίνει φύτευση δέντρων, λουλουδιών καθώς και θαμνωδών φυτών.  

 

 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ 

 

 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τις κατασκευές όπως κι αυτά του αστικού 

εξοπλισμού θα είναι σύγχρονα και διαχρονικά, φιλικά προς το περιβάλλον, συμβατά με 

τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  

Οι επιφάνειες του πάρκου είτε είναι χωμάτινα δάπεδα, είτε κυβόλιθοι με πράσινο, είτε 

φυτεύσεις. 



Το μεγαλύτερο ποσοστό επιστρώσεων αφορά σε δάπεδα από σταθεροποιημένο 

κεραμικό, χωμάτινο στην πραγματικότητα ειδικής σύνθεσης,  απόλυτα οικολογικό και 

βιοκλιματικό υλικό με μεγάλη διάρκεια στο χρόνο. (φωτ. 1 και 2).  Το μίγμα θα 

περιλαμβάνει θηραϊκή γη, ποζολάνη, χαλαζιακή άμμο, κεραμάλευρο και κεραμική 

ψηφίδα. Είναι υδατοπερατό και σε περίπτωση βροχής έχει τη δυνατότητα να απορροφάει 

τα βρόχινα νερά. Είναι ιδανική πρόταση προς αποφυγή του μπετόν, ενώ ταυτόχρονα 

αποτελεί μια οικονομική λύση σε σχέση με τους άλλους τύπους δαπέδων. 

 

ΦΩΤ. 1 & 2 

Ένα μικρότερο ποσοστό καλύπτεται από κυβόλιθους οι οποίοι είναι έτσι τοποθετημένοι 

ώστε να υπάρχει φύτευση στους αρμούς και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ένα σταθερό 

πράσινο δάπεδο με τις φυσικές κλίσεις του υπεδάφους. 

Υπάρχει χώρος καλυμμένος με ξύλινο deck, χώρος  με χλοοτάπητα φυσικό και ο λοιπός 

χώρος φυτεύεται με λουλούδια. 

Από σκυρόδεμα θα κατασκευαστούν μόνο οι πεζούλες ανάμεσα στα διαζώματα των 

οποίων η επιφάνεια είναι ελάχιστη και θα καλυφθεί και με ξύλινες τάβλες. 

Η πέργκολα στη νότια πλευρά θα κατασκευαστεί από μεταλλικά και ξύλινα δοκάρια ενώ 

θα τοποθετηθούν πέτρινα καθιστικά (φωτ. 3) καθώς και μία πέτρινη βρύση (φωτ. 4).  

   

ΦΩΤ.3     ΦΩΤ.4  

Διατηρούνται τα υπάρχοντα δέντρα τα οποία λειτουργούν κατάλληλα για την προστασία 

από τους ψυχρούς ανέμους το χειμώνα κι έντονη ηλιοφάνεια το καλοκαίρι.   

Ο φωτισμός θα γίνεται από ηλιακά φωτιστικά. 

 

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ενός ανοιχτού χώρου με την  επιλογή των κατάλληλων 

υλικών, που θα συμβάλουν στην ρύθμιση του ηλιασμού, του σκιασμού, στην 

κυκλοφορία του αέρα καθώς και στην οπτική και ακουστική άνεση του χώρου, μπορούν 




