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Κ.Α.: 35.7332.0001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις φυτοτεχνικές αναπλάσεις σε πάρκα ,πλατείες και
λοιπούς χώρους πρασίνου .
Στο μεγαλύτερο μέρος του ο προτεινόμενος σχεδιασμός αφορά στην αναβάθμιση του πάρκου
Καλαβρύτων αισθητικά και λειτουργικά , την ενίσχυση της βλάστησης.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ήπιες και συμβατές με την υφιστάμενη
κατάσταση. Αξιοποιούνται και αναδεικνύονται οι υπάρχουσες κατασκευές όπως ο χώρος του
θεάτρου , η λίμνη , ο δακτύλιος περιπάτου .
Σημειακά τοποθετούνται καθιστικά για την ανάπαυση των επισκεπτών. Τα καθιστικά που
προτείνονται είναι πέτρινα για να διατηρηθεί το ύφος του πάρκου και να υπάρξει σύνδεση του
νέου με το υφιστάμενο .
Προτείνεται η βελτίωση και αποκάλυψη των υφιστάμενων διαδρόμων καθώς και η δημιουργία
νέων.
Στο σημείο διασταύρωσης τριών διαδρόμων φύεται ένα τεράστιο δένδρο Ευκαλύπτου, που
μπορεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης με τη δημιουργία ενός μικρού πλατώματος , με ένα
πέτρινο καθιστικό που να αγκαλιάζει τον κορμό του δένδρου.
Ο χώρος της «Λίμνης» προτείνεται να καλυφθεί επιφανειακά με ψηφίδα- γαρμπίλι και να
διαμορφωθεί σε μια μικρογραφία κήπου, όπου θα εξασφαλίζεται η κίνηση των επισκεπτών ,
με ασφάλεια. Η πέτρινη γέφυρα αναδεικνύεται μέσα από την φύτευση με θάμνους.
Στον υφιστάμενο διαμορφωμένο δακτύλιο με κράσπεδα προτείνεται να γίνει επισκευή των
κρασπέδων και διάστρωση με γαρμπίλι για να δημιουργηθεί χώρος άθλησης περιμετρικά της
κατασκευής .
Στο νότιο μέρος του πάρκου προτείνεται η δημιουργία περιφραγμένου χώρου για τα σκυλιά,
συνολικής έκτασης περίπου πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων.
Επιπλέον ενισχύεται η βλάστηση με την φύτευση δένδρων και θάμνων στο πάρκο
Καλαβρύτων αλλά και σε λοιπούς χώρους πρασίνου ,όπως ο πεζόδρομος Μαρ. Αντύπα , ο
πεζόδρομος Ισάυρων και αλλού, όπου θα γίνουν σημειακές φυτεύσεις σε διαμορφωμένα
παρτέρια και πεζοδρόμια .
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων
τριακοσίων ενενήντα οκτώ Ευρώ #74.400,00 € #, εκ των οποίων Πενήντα χιλιάδες Ευρώ
# 50.000,00 € # θα βαρύνουν τον Κ.Α. 35.7332.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για
το έτος 2017,ενώ το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α . 35.7332.0001 του
προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 .
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