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1.ΓΕΝΙΚΑ

Η πράξη  με τίτλο  Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή
Παλιά  χωματερή θα  υλοποιηθεί  στα  πλαίσια του  εγκεκριμένου  Σχεδίου  Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης,  με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης», και αφορά ένα
ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα συμβάλλει  στην οικονομική ανάκαμψη της πόλης
της Μυτιλήνης, στην ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης και στην κοινωνική συνοχή
με κύριο άξονα την επένδυση στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος,
Στα  πλαίσια  του  προγράμματος  «Βιώσιμη  Αστική  Ανάπτυξη  Μυτιλήνης»  έχει
συνταχθεί  Master Plan που περιλαμβάνει τα  παρακάτω έργα τα οποία θα πρέπει
μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020  να έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα: 

1. Αστική ανάπλαση της Οδού Κουντουριώτη και Πλατείας Σαπφούς .
2. Δίκτυο πεζοδρομίων και οδών  ήπιας κυκλοφορίας της πόλης της  Μυτιλήνης 
3. Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στη Θέση Αγ. Κυριακή παλιά Χωματερή 
4. Δημιουργία Παιδικής χαράς στο πάρκο Αγίου Ευδοκίμου και σύνδεση του με το

Ιστορικό κέντρο της Μυτιλήνης 
5. Δημιουργία πάρκου εκδηλώσεων στη θέση Επάνω σκάλα Μυτιλήνης (πρώην

Στάβλοι).
6. Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην πλατεία πρώην ΙΚΑ Μυτιλήνης  με σκοπό

την εξυπηρέτηση του Ιστορικού κέντρου  .
7. Επισκευή – Ανακαίνιση Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται  στο προτεινόμενο έργο «Δημιουργία
Πάρκου Αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά χωματερή». Η περιοχή παρέμβασης
αφορά οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Μυτιλήνης εκτός σχεδίου και εντός Γ.Π.Σ. με
χρήση  άθλησης. Η ανατολική του πλευρά συνορεύει με την βόρεια παράκαμψη της
πόλης  και  η  νότια  του  πλευρά  με  αγροτική  οδό.  Σήμερα  δεν  υφίσταται  καμία
διαμόρφωση και χρησιμοποιείται σαν αποκατεστημένος ΧΑΔΑ.

Στόχος της μελέτης είναι η ανάπλαση της περιοχής έτσι ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί  από  τους  κατοίκους  αλλά  και  τους  επισκέπτες  σαν  Πάρκο
Αναψυχής.



2.ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η  προτεινόμενη  προς  ανάπλαση  περιοχή  της  Μυτιλήνης,  ιδιοκτησίας  του
Δήμου Μυτιλήνης αφορά μια έκταση 41582,41μ2 που μέχρι σήμερα δεν έχει ακόμα
αξιοποιηθεί.  Ενώ  είχε  διαμορφωθεί  ως  πίστα  μηχανοκίνητου  αθλητισμού,
χρησιμοποιείται περισσότερο ως χώρος εναπόθεσης μπαζών. 

Το οικόπεδο ως προς την μορφολογία του εδάφους παρουσιάζει κλιμακούμενη
υψομετρική  διαφορά  ενώ  στο  κεντρικό  τμήμα  του  οικοπέδου  επικρατεί  πιο  ήπιο
ανάγλυφο.  Στην  ανατολική  πλευρά  τα  πρανή  τα  συγκρατεί  τοιχίο  οπλισμένου
σκυροδέματος ενώ στις υπόλοιπες πλευρές του, τα πρανή θα υποστηρίζονται από
συρματοκιβώτια. Στον χώρο δεν υπάρχει κάποιου είδους φύτευση όπως φαίνεται στις
φωτογραφίες της αποτύπωσης.

Εικόνα 1: περιοχή μελέτης σε σχέση με την πόλη της Μυτιλήνης (google earth)



Εικόνα 2: περιοχή μελέτης σε σχέση με την πόλη της Μυτιλήνης (google earth)

Εικόνα 3: Θέση της περιοχής στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Μυτιλήνης 



3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (αρχές σχεδιασμού)

Καθώς όπως προαναφέραμε  η  περιοχή παρέμβασης  είναι  αποκατεστημένη
χωματερή  και  υπάρχουν  μεγάλες  κλίσεις,  επιλέχθηκε  στο  σημείο  με  το  ηπιότερο
ανάγλυφο να τοποθετηθούν οι περισσότερες δραστηριότητες του Πάρκου αναψυχής. 

Πιο συγκεκριμένα στην ανατολική πλευρά,  που βλέπει  από την πίσω μεριά
προς τα παλιά λατομεία, τοποθετούμε το  παρκινγκ, με 54 θέσεις αυτοκινήτων, 27
θέσεις δικύκλων και δυο θέσεις στάθμευσης λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των
επισκεπτών. 

Κατά  την  είσοδο  στο  χώρο  παρέμβασης  συναντάμε  δεξιά  την  κτιριακή
υποδομή για την υποστήριξη της λειτουργίας του πάρκου αναψυχής και κυρίως των
μονάδων αθλητισμού. Εκεί χωροθετούνται τρία μικρά κτίρια (όπως φαίνεται και στην
αρχιτεκτονική μελέτη). Έχουμε το κτίριο των αποδυτηρίων και το κτίριο του ιατρείου
και γραφείου για την εξυπηρέτηση αυτών που χρησιμοποιούν τους χώρους άθλησης,
ενώ  κατασκευάζεται και ένα κτίριο με χώρο εκδηλώσεων και  wc ανδρών-γυναικών
και ΑΜΕΑ για την εξυπηρέτηση των χρηστών και επισκεπτών. Στο σημείο που έχει
τοποθετηθεί το κτίριο έχουμε θέα προς την θάλασσα και τα Μικρασιατικά Παράλια και
από τον χώρο των εκδηλώσεων βλέπουμε ολόκληρη την πόλη της Μυτιλήνης.

Απέναντι  από το χώρο των κτιρίων έχουμε αυτόν με τα  όργανα υπαίθριας
γυμναστικής. Τοποθετείται δίπλα ακριβώς στην είσοδο και απέναντι από το κτίριο
των  αποδυτηρίων.  Απευθύνεται  σε  πιο  μεγάλες  ηλικίες  και  θα  έχει  περίπου
δεκατέσσερα όργανα γυμναστικής. 

Μετά από αυτούς τους δυο χώρους έχουμε την  παιδική χαρά και τον χώρο
ποδηλάτου για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών.. Η παιδική χαρά θα είναι περιφραγμένη
και  τα  παιχνίδια  θα  είναι  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές.   Θα  υπάρχει  μια
πολυλειτουργική  σύνθεση  τεσσάρων  πύργων,  ένας  μύλος  ΑΜΕΑ,  ένα  σύνθετο
φορτηγό, σύνθετο ελικόπτερο, παιχνίδια με ελατήριο, μεταλλική κούνια δυο θέσεων
παιδιών και μεταλλική κούνια δυο θέσεων νηπίων και φωλιά.  

Απέναντι  ακριβώς από την παιδική χαρά έχουμε το  γήπεδο ποδοσφαίρου
(5Χ5) και τα δυο  γήπεδα μπάσκετ. Περιμετρικά των γηπέδων υπάρχει περίφραξη
ύψους  τεσσάρων  μέτρων  σύμφωνα  με  τις  προδιαγραφές.  Ανάμεσα  στο  γήπεδο
ποδοσφαίρου και το γειτονικό γήπεδο μπάσκετ υπάρχει κερκίδα θεατών. 

Περιμετρικά όλων αυτών των δραστηριοτήτων διέρχονται  διαδρομές πεζών
και  ποδηλάτων.  Η μια διαδρομή θα είναι  400μ. περίπου και η άλλη μεγαλύτερης
δυσκολίας 1100μ περίπου για περίπατο, τζόκινγκ και ποδήλατο.

Επίσης θα κατασκευαστεί και μια πίστα ορεινής ποδηλασίας για bmx και skate.
Σε όλο το γήπεδο θα γίνουν φυτεύσεις  με  διάφορα φυτά κατάλληλα για το

έδαφος  και  τον  χώρο  της  περιοχής  παρέμβασης  που  θα  επιλεγούν  στην  μελέτη
πρασίνου, δημιουργώντας θεματικούς κήπους ανάλογα με τον προσανατολισμό τους.

Γενικότερα η αρχική ιδέα του σχεδιασμού ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος
που θα συγκεντρώνει  τόσο τους μόνιμους κατοίκους όσο και  τους επισκέπτες της
πόλης, θα μπορεί να λειτουργήσει και ως πόλος έλξης. Θα απευθύνεται σε όλες τις
ηλικιακές  ομάδες  (π.χ.  θα  μπορεί  να  πηγαίνει  μια  οικογένεια  και  να  υπάρχουν
δραστηριότητες  για  όλους),  με  επιλογές  που  διάγουν  την  ομαδικότητα  (αθλήματα
όπως  ποδόσφαιρο,  μπάσκετ,  βόλεϊ),  την  σωματική  άσκηση  (ποδήλατο,  τρέξιμο,
υπαίθρια όργανα) ακόμη και την ατομική συγκέντρωση και ηρεμία σε διάφορα πιο
απομακρυσμένα  σημεία  (π.χ.  γιόγκα,  πιλάτες  διαλογισμός).  Έτσι  ένας  χώρος
εγκαταλειμμένος  γίνεται  ένα  κέντρο  αναφοράς  ,  ένα  τοπόσημο για  την  πόλη,  μια
παρέμβαση που σήμερα απουσιάζει.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τα κτίρια που θα κατασκευαστούν είναι ισόγεια και θα φέρουν σκελετό από
οπλισμένο σκυρόδεμα. Φέρουν δυο μονόρριχτες στέγες και στα δυο από αυτά έχει
επιλεγεί  επενδεδυμένη  πέτρα  πάχους  0.20  εκατοστών.  Οι  όγκοι  είναι  μικροί
διασπασμένοι και δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιβάλλον, οι χρωματισμοί τους
είναι σε γήινες αποχρώσεις ώστε να εντάσσονται καλύτερα.

Περιμετρικά  των  κτιρίων  έχουμε  διαδρόμους  διαμορφωμένους  με  πλάκες
τεχνικής παλαίωσης με γήινες αποχρώσεις, ενώ ανάμεσα σε αυτά έχουμε ένα  wpc
deck εξωτερικού χώρου. 

Ο χώρος με τα όργανα γυμναστικής θα φέρει ειδικό αντικραδασμικό δάπεδο
γυμναστικής πιστοποιημένο για την ασφάλεια των χρηστών.

Το  δάπεδο  στην  παιδική  χαρά  και  στην  πίστα  ποδηλάτων  θα  είναι  χυτό
ελαστικό δάπεδο (χρωμάτων όπως ακριβώς δείχνει η αρχιτεκτονική μελέτη).

Οι διαδρομές πεζών και ποδηλάτων είναι επενδεδημένες με χωμάτινο δάπεδο
από κουρασάνι.



Γενικότερα για την περιοχή παρέμβασης τα υλικά που έχουν επιλεγεί είναι τα 
ακόλουθα:

1. Ελαστικός τάπητας γηπέδου μπάσκετ
2. Συνθετικός χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου (5Χ5)
3. Πλάκες τεχνικής παλαίωσης σε γήινες αποχρώσεις
4. Διάτρητο πλέγμα γκαζόν (έτοιμες πλάκες) διαστάσεων 50Χ50Χ10 cm 

χρώματος μπεζ
5. Χυτό ελαστικό δάπεδο παιδικών χαρών σε γήινες αποχρώσεις
6. Χυτό ελαστικό δάπεδο πίστας μικρών ποδηλάτων
7. Αντικραδασμικό δάπεδο στο χώρο των υπαίθριων οργάνων γυμναστικής
8. πλάκες πεζοδρομίου από βότσαλο
9. wpc deck εξωτερικού χώρου στο χώρο ανάμεσα στα κτίρια
10.Χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι χρώματος κεραμιδί (όδευση ποδηλάτων)
11.Χωμάτινο δάπεδο από κουρασάνι (όδευση πεζών)
12.Χυτά υλικά για πίστα ορεινής ποδηλασίας «pump track”
13.Xτενιστο σκυρόδεμα οδού στον εσωτερικό δρόμο προς την πίστα ορεινής 

ποδηλασίας.
14.άσφαλτο στο δρόμο προς Πάρκο εκδηλώσεων από τον περιφερειακό δρόμο 

και στο parking.

1. Προτεινόμενη φύτευση

2.

2.    ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η διαμόρφωση του αποκαταστημένου
χώρου της πρώην χωματερής του Δήμου Μυτιλήνης, και η μετατροπή του σε πάρκο
αναψυχής. Αναλυτικά θα δημιουργηθούν: 

• 2 γήπεδα μπάσκετ
• 1 γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5



• χώρος  στάθμευσης  54  αυτοκινήτων,  27  δικύκλων  και  2
λεωφορείων

• 3 ισόγεια κτίρια με WC ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ, αποδυτήρια,
Ιατρείο,  γραφείο, χώρο εκδηλώσεων καθώς επίσης  μια  αποθήκη
υλικού και ένα χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων 

• χώρος με όργανα υπαίθριας γυμναστικής
• παιδική χαρά
• χώρος ποδηλάτου για παιδιά ηλικίας έως 6 ετών.
• δυο διαδρομές , μια 400μ. και μια 1100 για περίπατο, τζόκινγκ

και ποδήλατο
• φυτεύσεις 

Αναλυτικά θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες 

1. Εργασίες διαμόρφωσης του εδάφους (εκσκαφές – επιχώσεις ) με σκοπό να
δοθούν οι κατάλληλες κλίσεις σύμφωνα με τη μελέτη .

2. Εκσκαφές για τη θεμελίωση των κτιρίων
3. Θεμελίωση των κτιρίων σύμφωνα με τη στατική μελέτη
4. Υπόβαση  με 3Α για δημιουργία τελικής επιφάνειας περιβάλλοντος χώρου .
5. Βάση από σκυρόδεμα πάχους 0,15 μ και τοποθέτηση δομικού  πλέγματος

Β500C.
6. Επίστρωση της πλατείας θα γίνει  με χυτό βοτσαλωτό δάπεδο, πάχους 7

εκατοστών,  χρώματος  μπεζ  και  κίτρινου.  Οι  διάφορες  αποχρώσεις  του
βοτσαλωτού δαπέδου θα χωρίζονται  με λωρίδες μάρμαρου σύμφωνα με
την αρχιτεκτονική μελέτη  .

7. Κατασκευή  τοίχων  ύψους  0,45cm  και  πλάτους  0,50  cm  που  θα
χρησιμεύσουν και σαν καθιστικά.

8. Από τη Δυτική και Νότια πλευρά στα  υπάρχοντα  τοιχία της Πλατείας θα
προστεθεί  τοιχίο  από οπλισμένο  σκυρόδεμα,  πάχους  0,30  το  οποίο  θα
ντυθεί με κόκκινο φυσικό λίθο, πάχους 0.25. Παράλληλα με το τοιχίο θα
υπάρχουν  δυο  αναχώματα,  συνολικού  ύψους  1,11μ.  Μέσα  σε  αυτά  θα
φυτευτούν χαμηλά δένδρα. Το κάτω διάζωμα θα είναι ύψους 0.48 μέτρων
έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθιστικό.

9. Ανατολικά θα κατασκευαστεί παρκινγκ 24 αυτοκινήτων και 2 αυτοκινήτων
για ΑΜΕΑ. Ο χώρος του παρκινγκ και ο χώρος εκδηλώσεων θα χωρίζονται
με τοιχίο από κόκκινη πέτρα, ύψους 0.48 μέτρων και πλάτους 0,50 cm  έτσι
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως καθιστικά. Στο παρκινγκ και
στο χώρο του τοιχίου θα φυτευτούν ελιές. 

10.Στο χώρο εκδηλώσεων θα κατασκευαστεί  πέργκολα με ξύλο και μέταλλο
όπως φαίνεται στα σχέδια της Αρχιτεκτονικής μελέτης 

11.Κεντρικά  στο  χώρο  εκδηλώσεων  θα  δημιουργηθεί  αντίγραφο  του
ψηφιδωτού του «Ευρίπου» όπως φαίνεται και στα συνημμένα σχέδια. 

12.Όπου κρίνεται αναγκαίο από τις κλίσεις που θα προκύψουν στον χώρο της
Πλατείας  θα  τοποθετηθούν  τυποποιημένα  φρεάτια  αποστράγγισης  και
αποχέτευσης ομβρίων. 

13.Σε  επιλεγμένα  σημεία  θα  τοποθετηθούν  φωτιστικά  σώματα  και  αστικός
εξοπλισμός 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες και κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τα σχέδια
και τις υποδείξεις του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών. Η επίβλεψη θα γίνει από το
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με  το  Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-08-2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.»



     Μυτιλήνη  Ιούνιος 2020
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	1.ΓΕΝΙΚΑ
	Η πράξη  με τίτλο Δημιουργία Πάρκου Αναψυχής στη θέση Αγία Κυριακή Παλιά χωματερή θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης,  με τίτλο «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης», και αφορά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που θα συμβάλλει  στην οικονομική ανάκαμψη της πόλης της Μυτιλήνης, στην ενίσχυση των συνθηκών διαβίωσης και στην κοινωνική συνοχή με κύριο άξονα την επένδυση στον τουρισμό, τον πολιτισμό και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,
	Στα πλαίσια του προγράμματος «Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Μυτιλήνης» έχει συνταχθεί Master Plan που περιλαμβάνει τα παρακάτω έργα τα οποία θα πρέπει μέχρι το Σεπτέμβριο του 2020 να έχουν υποβληθεί στο πρόγραμμα:

