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ΣΚΟΠΟΣ 

Με την παρούσα δασοτεχνική μελέτη δασικής αναψυχής προτείνονται  

κατασκευές υποδομών που έχουν ως σκοπό την προστασία – ανάδειξη, 

αποκατάσταση και σήμανση του τοπίου στο πάρκο «Μπαλή Αλώνια» του 

Διατηρητέου Μνημείου της Φύσης «Απολιθωμένο Δάσος Λέσβου»,  τη 

διευκόλυνση μετακίνησης των επισκεπτών στους υπαίθριους χώρους των 

εκθεμάτων και την ασφάλεια των επισκεπτών. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

1.Τοιχία – Πεζόδρομοι  

Οι νέοι πεζόδρομοι θα γίνουν με άξονα την κατά το ελάχιστο δυνατό 

διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος και της αισθητικής του τοπίου. Προς 

αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει η χρήση υλικών εναρμονιζόμενων με το 
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τοπίο. Οι νέοι πεζόδρομοι θα συμβάλουν στην καλύτερη μετακίνηση των 

επισκεπτών καθώς και στην προστασία των απολιθωμάτων από την διάβρωση 

αφού θα συγκρατούν τα πρανή. Επιπλέον θα υποστηρίξουν τους υπάρχοντες 

πεζόδρομους. 

Για την διάνοιξη ενός μονοπατιού πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

παραδοσιακές χειρονακτικές τεχνικές και εργαλεία όπως είναι η χρήση τσάπας, 

αξίνας, βαριάς κ.λπ. ιδιαιτέρως στα βραχώδη, και πολύ επικλινή τμήματα. Τα 

υλικά εκσκαφής δεν πρέπει να διασκορπίζονται στα κατάντη, αλλά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ή την συντήρηση των μονοπατιών καθώς 

και των διαπλατύνσεων ή χώρων ανάπαυσης. 

Μετά την διάνοιξη ενός μονοπατιού ή ταυτόχρονα με αυτήν γίνεται 

ομαλοποίηση του καταστρώματος και των πρανών και κατάλληλη επεξεργασία 

προβληματικών σημείων, όπως βραχώδεις κοιλότητες ή πολύ υγρά εδάφη. Στα 

πρανή δίνεται κατάλληλη κλίση για τα όμβρια και την αποφυγή επικείμενης 

διάβρωσης. Σε ορεινά και ημιορεινά μονοπάτια, τα εσωτερικά πρανή πρέπει να 

διαμορφωθούν με κλίση 1:1,5 (βραχώδη - ημιβραχώδη - συμπαγή) και τα 

εξωτερικά πρανή πρέπει να διαμορφωθούν με κλίση 1:3. Το επιπρόσθετο 

χώμα χρησιμοποιείται για γεμίσματα ή διαμόρφωση του εξωτερικού πρανούς. 

Επίσης, στα εξωτερικά πρανή χρησιμοποιούνται υφιστάμενοι βράχοι και 

κορμοί δένδρων ή άλλη βλάστηση για την υποστήριξη του καταστρώματος του 

μονοπατιού. Απομακρύνονται, επιχώνονται ή θρυμματίζονται λίθοι που 

βρίσκονται ριζωμένοι μέσα στο πλάτος του καταστρώματος. 

Όταν εκτιμάται κίνδυνος για τους επισκέπτες, κατασκευάζονται τοιχία 

υποστήριξης, στηθαία ή κάγκελα. Αυτά πρέπει να είναι ανθεκτικά στο χρόνο και 

τις καιρικές συνθήκες, καθώς και να ελέγχεται τακτικά η σταθερότητα τους. 

Ανάντι των μονοπατιών δύναται να κατασκευάζονται τοιχία αντιστήριξης, 

όταν εκτιμάται πτώση λίθων. Η κατασκευή ξερολιθιών ή πέτρινων τοίχων 

προστατεύουν τα (ασταθή) πρανή αλλά και το μονοπάτι από γεωλισθήσεις και 

προσφέρουν καταφύγιο σε ορισμένα είδη πανίδας. Οι ξερολιθιές πρέπει να 

κατασκευάζονται σεβόμενες τις ιδιαιτερότητες των κατά τόπους παραδοσιακών 

τεχνικών. 

Οι πλακοστρώσεις προϋποθέτουν κατασκευή επαρκούς υποβάθρου, που 

επιτρέπει στις λίθινες πλάκες πλήρη έδραση (χωρίς δημιουργία κενών από 
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κάτω), και σχετική ομοιογένεια και ανελαστικότητα ως προς την εφαρμογή, 

κάθετων στην επιφάνεια του καταστρώματος δυνάμεων. Για την αποφυγή 

παραμόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώματος, διαμορφώνονται 

ενισχυμένες ζώνες (σταθερά πλαίσια ή νεύρα) κατά μήκος της διαδρομής και 

κάθετα προς τον άξονα του μονοπατιού, έτσι ώστε να το χωρίζουν σε 

επιμέρους τμήματα.  

Όσο η κλίση αυξάνει τόσο το βήμα στενεύει σε πλάτος, δηλαδή πληθαίνουν 

οι ενισχυμένες εγκάρσιες ζώνες για την καλύτερη δυνατή επίτευξη συμπαγούς 

καταστρώματος σε κεκλιμένο έδαφος. Οι ενισχύσεις των πλάγιων άκρων κατά 

μήκος της διαδρομής ενός μονοπατιού (κράσπεδα) απαιτούνται όπου δεν 

υπάρχει εμπόδιο (φυσικός βράχος, τοίχος ή άλλη κατασκευή). Κράσπεδα 

κατασκευάζονται από μεγάλα λιθάρια που το μήκος τους στην ορατή τους 

επιφάνεια κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 35 - 45cm ενώ σε μερικές 

περιπτώσεις φτάνει και τα 60cm, και σε ένα μέσο βάθος πάκτωσης 40 - 60cm. 

Συχνά τέτοιοι λίθοι που τοποθετούνται στα άκρα των μονοπατιών και σε ήδη 

διαμορφωμένη «κοίτη», έστω και ελάχιστα, εναλλάσσονται με πλάκες ή λιθάρια 

στενόμακρα με επιφάνεια 40 - 60cm μήκος και πλάτος από 8 έως 12cm ή και 

15cm και αρκετό βάθος πάκτωσης 50 - 60cm. H τεχνική αυτή επιτυγχάνει το 

καλύτερο «δέσιμο» με τους υπόλοιπους λίθους πλήρωσης εντός των 

παράλληλων ζωνών. 

Σε τμήματα μονοπατιών με μεγάλες κατά μήκος κλίσεις είναι σκόπιμο να 

κατασκευάζονται πλατύσκαλα, που θα προσφέρουν εκτός από καλύτερη και 

ασφαλέστερη βατότητα και προστασία στο έδαφος από διάβρωση. Τα υλικά 

κατασκευής για τα πλατύσκαλα, μπορεί να είναι φυσική πέτρα. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πρόσθετα φυσικά υλικά από τον ευρύτερο 

χώρο και ακολουθείται η τοπική κουλτούρα, αρχιτεκτονική και παράδοση. Το 

ύψος σκαλοπατιού (ρίχτι) οφείλει να μην ξεπερνάει τα 18cm (ιδανικό ύψος). Το 

μήκος καταστρώματος σκαλοπατιών (πάτημα) συνιστάται να είναι σε μορφή 

πλατύσκαλου. Μόνο σε μεγάλη ανάγκη επιτρέπεται η κατασκευή σκαλιών η 

οποία μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 30-32cm (ελάχιστο βήμα). Όπου είναι 

εφικτό και απαιτείται κατασκευάζεται πλατύσκαλο που καθιστά πιο άνετη την 

ανάβαση / κατάβαση. Η κλίση κατά μήκος του άξονα πρέπει να είναι από 2-4% 

για αποφυγή συγκέντρωσης νερού. 



III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 4 από 9 

 

Επισημαίνεται ότι στα πλακόστρωτα μονοπάτια, με κλίση, το πάτημα τις 

περισσότερες φορές, δεν είναι σταθερού μήκους όπως στις κανονικές κλίμακες. 

Υπαγορεύεται από το τοπικό ανάγλυφο του εδάφους της λιθόστρωσης σε 

συνδυασμό με την κλίση, τα εμπόδια ή τις στροφές που ακολουθεί το μονοπάτι. 

Η Χάραξη των πεζοδρόμων του πάρκου του Απολιθωμένου δάσους την 

θέση «Μπαλή Αλώνια» υφίσταται ήδη. Σήμερα, ένα μέρος τους είναι 

διαμορφωμένο και πλακοστρωμένο (747 μέτρων), αλλά με τα χρόνια έχει 

υποστεί φθορές. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής (2.000 μέτρων) 

αποτελούν χωμάτινους πεζόδρομους, μικρού πλάτους. 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται: 

-  η εκσκαφή των εδαφών των ήδη χαραγμένων μονοπατιών για την 

καλύτερη και ορθότερη διάνοιξή τους, πλάτους κατά μέσο όρο 1,7 

μέτρων, βάθους 0,30 μέτρων και συνολικού μήκους 2.000 μέτρων, 

συνολικού όγκου εκσκαφών 1.169,33 m3 . 

-  η δημιουργία 36 ρείθρων, μήκους 1,20 μέτρων και πλάτους 1,00 μέτρου 

για την καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων, συνολικού όγκου 

εκσκαφών 90,00 m3 . 

- η θεμελίωση πεζοδρόμων και ρείθρων με σκυρόδεμα (360,00 m3 για 

τους πεζόδρομους και 4,32 m3 για τα ρείθρα) και την ενίσχυσή τους με 

δομικά πλέγματα (6.140,00 κιλά),  

- η επίστρωσή των χωμάτινων πεζοδρόμων με χονδρόπλακες 

ακανόνιστες, φυσικού πετρώματος τοπικού λατομείου, ερυθρού 

χρώματος, μέσου πάχους 10 cm, αρμολογημένες σε επιφάνεια 3.200,00 

m2 για τους πεζόδρομους και 43,20 m2 για τα ρείθρα.  

Στους ήδη υφιστάμενους πεζόδρομους που έχουν υποστεί μεγάλες φθορές 

θα γίνει καθαίρεση των πλακοστρώσεων του δαπέδου, παντός τύπου και 

οιουδήποτε πάχους, με προσοχή, για την εξαγωγή ακέραιων πλακών σε 

ποσοστό άνω του 50%, σε συνολικό εμβαδόν πλακόστρωτου 736.00 m2. 

Τέλος, όπου υπάρχουν μικρότερες φθορές των υφιστάμενων πλακοστρώσεων 

θα γίνει εκ νέου αρμολόγημα, που θα καταλαμβάνουν εμβαδόν 1.195,20 m2. 

Όσον αφορά τα τοιχία και τις αργολιθοδομές, θα καθαιρούν 26,60 m3 

αργολιθοδομών που έχουν υποστεί μεγάλες φθορές και θα κατασκευαστούν εκ 

νέου 90,00 m3 αργολιθοδομής με μη ορατές όψεις (υπόγειές) και 225,00 m3  
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αργολιθοδομής με μία ορατή όψη (ανωδομές), με φυσικό λίθο τοπικών 

λατομείων, ερυθρού χρώματος, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg 

τσιμέντου. Παράλληλα θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν  και γωνιολιθοδομές 

8,64 m3. 

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στα σημεία όπου υπάρχουν μικρο- ρέματα, για 

την προστασία των απολιθωμάτων και την καλύτερη αποστράγγιση των 

υδάτων. 

Επίσης οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών κατασκευής των πέτρινων 

κατασκευών συμπεριλαμβάνονται στις προμετρήσεις των εργασιών λόγω του 

ότι στους πεζοδρόμους του Πάρκου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση με κανενός 

είδος μηχανικού μέσου (αυτοκινήτου- φορτηγού) και η φορτοεκφόρτωση υλικών 

θα γίνει με τα χέρια (180 tn), με την χρήση μονότροχου εντός των μονοπατιών 

(8.500,00 tn/10m). 

 Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο να προσμετρηθούν και οι δαπάνες μεταφοράς των 

υλικών από την πρωτεύουσα πόλη του νησιού (Μυτιλήνη), έως την θέση του 

έργου, λόγω της μεγάλης απόστασης και του βάρους των υλικών (28.000,00 

ton.km).  

 

2. Μεταλλικές Εξωτερικές Περιφράξεις 

Για την προστασία του πάρκου θα αντικατασταθεί με νέα η υφιστάμενη 

περίφραξη μήκους 2.700 m, η οποία με τα χρόνια έχει υποστεί 

ανεπανόρθωτες φθορές, με αποτέλεσμα να διέρχεται εντός του πάρκου 

πλήθος αιγοπροβάτων και παράτυπων επισκεπτών.  

 Περιλαμβάνονται οι εργασίες καθαίρεσης των μεταλλικών κατασκευών της 

υφιστάμενης μεταλλικής περίφραξης. Θα λάβουν χώρα εργασίες εκσκαφών για 

την διάνοιξη των λάκκων για την τοποθέτηση 1350 πάσσαλων (36,45 m3) και 

1350 αντηρίδων (36,45 m3). Η περίφραξη θα πακτωθεί με σκυρόδεμα και 

όσον αφορά τους πασσάλους και όσον αφορά τις αντηρίδες συνολικού όγκου 

(72,90 m3 ). 

Θα τοποθετηθούν 1.350 τεμάχια σιδηροσωλήνα ύψους δύο μέτρων για τους 

πασσάλους της περίφραξης με την αντίστοιχη γαλβανιζέ τάπα και 1.350 

τεμάχια σιδηροσωλήνα ύψους ενάμιση μέτρων για τις αντηρίδες. Εκεί θα 

στερεωθεί συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής μήκους 2.700 μέτρων και 
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ύψους 1,5 μέτρων, συνολικού εμβαδού 4.050 m2. Τέλος θα τοποθετηθεί στο 

ανώτερο μέρος των πασάλων της περίφραξης, αγκαθωτό γαλβανιζέ σύρμα σε 

3 σειρές, συνολικού μήκους 8.100 μέτρων. Η ενίσχυση του συρματοπλέγματος 

γίνεται με ευθύγραμμα σύρματα (ούγιες) στην πάνω και την κάτω πλευρά του, 

η εργασία για την τοποθέτηση των οποίων περιλαμβάνονται στην τιμή του 

άρθρου για την Προμήθεια & τοποθέτηση συρματοπλέγματος τετραγωνικής 

οπής (ρολό 20mΧ1,5m). 

Παράλληλα με την κύρια είσοδο, υπάρχουν μεταλλικά κιγκλιδώματα 

χαμηλού ύψους που δεν εμποδίζουν επαρκώς την είσοδο παράτυπων 

επισκεπτών. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η καθαίρεσή τους και 

αντικατάστασή τους με νέα ύψους 1,50 μέτρου, σύνθετου σχεδίου από 

ευθύγραμμες ράβδους με λόγχες, που θα αποτρέπουν προσπάθειες εισόδου 

στον χώρο, συνολικού βάρους 750 κιλών. 

Τέλος θα τοποθετηθεί νέες σιδηρά θύρα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 

ράβδους με λόχμες βάρους 120 κιλών. Στις εργασίες προσμετρούνται και οι 

εργασίες ελαιοχρωματισμών της θύρας και των κιγκλιδωμάτων συνολικού 

εμβαδού 7,72 m2.   

Επίσης οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών κατασκευής υδροδότησης 

συμπεριλαμβάνονται στις προμετρήσεις των εργασιών λόγω του ότι στους 

πεζοδρόμους του Πάρκου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση με κανενός είδος 

μηχανικού μέσου (αυτοκινήτου- φορτηγού) και η φορτοεκφόρτωση υλικών θα 

γίνει με τα χέρια (40,00 tn), με την χρήση μονότροχου εντός των μονοπατιών 

(607,00 tn/10m) και μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης 

βατότητας (1.900,00 ton.km) 

 

3. Υδροδότηση 

Για την υδροδότηση του πάρκου υφίσταται σήμερα απαρχαιωμένο 

σύστημα άντλησης υδάτων, που αντλεί νερό από την σταθερή ροή του 

ποταμού, με σύστημα υποβρύχιας αντλίας. Το νερό με εξωτερικό πλαστικό 

σωλήνα, ανεβαίνει ως την δεξαμενή υδάτων όπου και αποθηκεύεται. Από την 

δεξαμενή το νερό διοχετεύεται, χωρίς πιεστικό στις διαφορετικές θέσεις 

παροχής νερού προς τους επισκέπτες (τουαλέτες- βρύσες- αναψυκτήριο).  
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Το υφιστάμενο σύστημα προτείνεται να αντικατασταθεί με νέο. Έτσι θα 

γίνει προμήθεια νέας Αντλίας Υποβρύχιου Αντλητικού Συγκροτήματος (ΥΑΣ) 8¨ 

Μανοματρικό 205 έως και 260 και ενός Ηλεκτροκινητήρα Υποβρύχιου 

Αντλητικού Συγκροτήματος (ΥΑΣ)  8¨ ΗΡ 105 έως και 120. 

Η δεξαμενή θα εξοπλιστεί με Πιεστικό συγκρότημα ισχύος 3750W με 

δοχείο διαστολής 120 έως 140lt., ώστε να υπάρχει καλύτερη παροχή νερού με 

μεγαλύτερη πίεση στα σημεία, όπου είναι απαραίτητο. 

Τέλος οι σωλήνες ύδρευσης θα αντικατασταθούν με νέους σωλήνες 

πολυαιθυλενίου PE 100 και ειδικότερα με σωληνώσεις με διάμετρο DN 50mm, 

μήκους 3.000 m για το κεντρικό δίκτυο και σωληνώσεις με διάμετρο DN 32mm, 

μήκους 420 m για το δευτερεύον δίκτυο. 

Τέλος, θα γίνουν εκσκαφές εδάφους μικρού βάθους (20 cm) παράλληλα 

με την πορεία των μονοπατιών συνολικού όγκου εκσκαφών 205,20 m3, όπου 

θα τοποθετηθούν οι νέοι σωλήνες ύδρευσης και θα επικαλυφθούν με έδαφος 

205,20 m3, ώστε να είναι πλέον υπόγειοι. 

 Με τον τρόπο αυτό θα προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα, και 

ως εκ τούτου θα έχουν λιγότερες φθορές.  

Επίσης οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών κατασκευής υδροδότησης 

συμπεριλαμβάνονται στις προμετρήσεις των εργασιών λόγω του ότι στους 

πεζοδρόμους του Πάρκου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση με κανενός είδος 

μηχανικού μέσου (αυτοκινήτου- φορτηγού) και η φορτοεκφόρτωση υλικών θα 

γίνει με τα χέρια (2,20 tn), με την χρήση μονότροχου εντός των μονοπατιών 

(56,00 tn/10m).  

 

4. Ανακαίνιση Τουαλετών (wc) 

Οι δύο τουαλέτες του πάρκου έχουν υποστεί μεγάλες φθορές, λόγω της 

χρήσης και της έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα. Γι’ αυτό το λόγο με την 

παρούσα προτείνεται η ανακαίνιση τους.  

Αρχικά θα πρέπει να γίνουν οι καθαιρέσεις των υφιστάμενων 

υδραυλικών εγκαταστάσεων (λεκάνες, δοχεία πλύσεως κλπ) και πλακιδίων. 

Στην συνέχεια θα τοποθετηθούν λεκάνες αποχωρητηρίων (3 τεμάχια) 

τούρκικου τύπου με δοχείο πλύσεως τύπου Νιαγάρα, χυτοσίδηρού 

περιεκτικότητας 12 λίτρων (3 τεμάχια).  



III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 8 από 9 

 

Στο εξωτερικό μέρος στο σημείο των τουαλετών θα δημιουργηθούν 

εκατέρωθεν δύο μονές κτιστές βρύσες από αργολιθοδομή, με ορειχάλκινο 

κρουνό εκροής και πέτρινο νεροχύτη.  

Στις εργασίες ανακαινησεων περιλαμβάνεται και η προμήθεια και 

τοποθέτηση ενός (1) νεροχύτη χαλύβδινο, ανοξείδωτο, πλάτους περίπου 50 cm 

μιας σκάφης, ενός (1) σιφώνιού νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μιάς σκάφης και 

τριών (3) χαρτοθηκών πλήρως Επιχρωμιωμένων με καπάκι. 

Οι τουαλέτες (WC) θα επιστρωθούν εκ νέου οι τοίχοι (33,48 m2) και τα 

δάπεδα (7,64 m2) με πλακίδια διαστάσεων 20x20 cm. 

Επίσης οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών κατασκευής υδροδότησης 

συμπεριλαμβάνονται στις προμετρήσεις των εργασιών λόγω του ότι στους 

πεζοδρόμους του Πάρκου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση με κανενός είδος 

μηχανικού μέσου (αυτοκινήτου- φορτηγού) και η φορτοεκφόρτωση υλικών θα 

γίνει με τα χέρια (1,00 tn), με την χρήση μονότροχου εντός των μονοπατιών 

(8,60 tn/10m).  

 

5. Ξυλοκατασκευές 

Για την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία των απολιθωμάτων 

είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ξύλινων περιφράξεων που θα συμβάλλουν 

σημαντικά και στην αισθητική διαμόρφωση του χώρου. Η περίφραξη στην 

παρούσα μελέτη αφορά την περίμετρο του αύλειου χώρου του αναψυκτηρίου 

μήκους 23 μέτρων, θα κατασκευαστεί από πριστή ξυλεία κυπαρισσιού, καλά 

αποξηραμένη όπως το σχέδιο που επισυνάπτεται. Επιπρόσθετα, στο χώρο 

εισόδου του πάρκου θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη ξύλινη περίφραξη μήκους 

24 μέτρων με νέα περίφραξη από πριστή ξυλεία καστανιάς. 

Η υφιστάμενη πέργολα του αναψυκτηρίου από ξύλο κυπαρισσιού είναι σε 

καλή κατάσταση και θα χρειαστεί μόνον μυκητοκτόνες επαλείψεις και εφαρμογή 

βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών.  

Επιπρόσθετα, θα χρειαστεί αντικατάσταση της υπάρχουσας φθαρμένης 

καλαμωτής ψάθας με καλαμωτή ψάθα Bamboo διαμέτρου 14-20mm με 

εσωτερικό σύρμα γαλβανιζέ, εμβαδού 120,00 m2 . 



III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Σελίδα 9 από 9 

 

Στο αναψυκτήριο θα κατασκευαστεί και θα τοποθετηθεί ξύλινος πάγκος από 

καστανιά, μήκους τριών (3) μέτρων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

επισκεπτών. 

Η ταμπλαδωτή ξύλινη πόρτα εισόδου του πάρκου εμβαδού 3,96 m2, θα 

αντικατασταθεί με νέα από πριστή ξυλεία καστανιάς.  

Επιπλέον,  θα αντικατασταθούν με νέες και οι ξύλινες καρφωτές πόρτες στις 

δύο τουαλέτες του πάρκου (3 τεμάχια), συνολικού εμβαδού 4,82 m2. 

Θα τοποθετηθούν πέντε (5) τεμάχια ξύλινων ενημερωτικών Πινακίδων 

πολλαπλής πληροφόρησης και πέντε (5) ξύλινοι στρογγυλοί επιστήλιοι κάδοι 

από εγχώρια ξυλεία καστανιάς. Για την τοποθέτησή τους θα ανοιχτούν λάκκοι 

(0,27 m3 για τις πινακίδες και 0,14 m3 για τους κάδους) και θα πακτωθούν με τις 

αντίστοιχες ποσότητες σκυροδέματος. 

Σε όλες τις ξύλινες κατασκευές υφιστάμενες και νέες θα γίνει προετοιμασία 

επιφανειών για χρωματισμούς, επάλειψη με μυκητοκτόνες ουσίες και  

εφαρμογή επί βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο 

συστατικών σε ξύλινες επιφάνειες εμβαδού 200,00 m2. 

Επίσης, οι φορτοεκφορτώσεις των υλικών κατασκευής υδροδότησης 

συμπεριλαμβάνονται στις προμετρήσεις των εργασιών λόγω του ότι στους 

πεζοδρόμους του Πάρκου δεν είναι εύκολη η πρόσβαση με κανενός είδος 

μηχανικού μέσου (αυτοκινήτου- φορτηγού) και η φορτοεκφόρτωση υλικών θα 

γίνει με τα χέρια (1,50 tn), με την χρήση μονότροχου εντός των μονοπατιών 

(0,50 tn/10m).  
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