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1 Τίτλος έργου 

1.1 Η ταυτότητα του έργου 

 
 

 
 

Τίτλος έργου: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Δημιουργία Πάρκου για 
τον πολιτισμό της Διατροφής 

Στόχος του έργου: 

Ανάπλαση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου για τη δημιουργία 
κέντρου δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη διατροφή, τα 
βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα και την μαγειρική και 
ζαχαροπλαστική, ανοικτού προς το κοινό της πόλης και των 
επισκεπτών της. 

Θέση δράσης του 
έργου: 

Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος 

Δικαιούχος: Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

Προϋπολογισμός: 2.490.379 € 

Χρονοδιάγραμμα: 24 μήνες 

Υλοποίηση: Με διεθνή ανοικτό διαγωνισμό 

 
 
 
 

1.2 Περιγραφή του έργου 

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση, εξοπλισμό και ενδιαίτηση ενός κτιρίου συνολικής 
εσωτερικής επιφάνειας 1275 μ² στο πρώην στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος και των περί αυτό 
εξωτερικών χώρων, για τη δημιουργία ενός κέντρου αφιερωμένο στην διαιτολογία, τη 
διατροφή, τον πολιτισμό και τη ψυχαγωγία των πολιτών. 
Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο κέντρο αυτό περιλαμβάνουν τη διάθεση 
πρώτων υλών για την παρασκευή εδεσμάτων από επώνυμους παραγωγούς από όλη την 
χώρα, εξοπλισμό για την επεξεργασία τους (μαγείρεμα), την εστίαση και τη διατροφική 
τεκμηρίωσή τους, δίνοντας έμφαση στην παράδοση της ελληνικής κουζίνας, παράγοντας 
ταυτόχρονα ένα πρότυπο αποθετήριο συνταγών, μεθόδων, υλικών και ιστορικότητας, 
προσβάσιμο από όλον το κόσμο μέσω διαδικτύου. 
 

1.3 Οι στόχοι του έργου 

Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: 
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 Την μετατροπή του κτιρίου και των περιμετρικά σε αυτό υπαίθριων χώρων σε 
θεματικό πάρκο αναψυχής με θέμα τον πολιτισμό της διατροφής. 

 Τη παροχή επιστημονικά ελεγμένων διατροφικών αναλύσεων σε παραδοσιακά 
μοντέλα διατροφής, αναλύοντας τις πρώτες ύλες, τις μεθόδους παρασκευής και τον 
τρόπο ζωής. 

 Την προώθηση, εκπαίδευση και εξοικείωση του κοινού (ιδίως τους νέους 
παραγωγούς και καταναλωτές) σε προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας και 
υποδειγματικών πρακτικών, καθώς και την υποδειγματική διάθεση προϊόντων από 
επώνυμους παραγωγούς. 

 Την διάθεση στο κοινό υποδομών εξοπλισμού και λογισμικού για την άρτια 
βιντεοσκόπηση και δημοσίευση ελληνικών και βαλκανικών συνταγών, με σκοπό την 
προώθησή τους μέσω διαδικτύου στο παγκόσμιο κοινό. 

 Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού αποθετηρίου γευσιγνωστικής και μαγειρικής 
γνώσης και τεχνικών προσβάσιμο από όλους. 

 Την πλαισίωση του κέντρου με δραστηριότητες που θα φέρνουν σε επαφή 
παραγωγούς, καταναλωτές, κοινωνικούς φορείς, επισκέπτες και κυρίως τους νέους 
και την οικογένεια. 

 Την δημιουργία ενός θεματικού πάρκου όπου οι ντόπιοι πολίτες καθώς και οι 
επισκέπτες της πόλης να το βρίσκουν ενδιαφέρον, ελκυστικό και ψυχαγωγικό ώστε 
να το επισκέπτονται με την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες τους, 
επαναληπτικά. 

 Την αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής (προσφυγικός πληθυσμός, 
μεταναστευτικός πληθυσμός, ιστορικός τουρισμός, περιοδικές εορτές, κ.λπ.) για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων στους χώρους του πάρκου, σε ετήσια βάση. 

 Την προσέλκυση του εμπορικού ενδιαφέροντος στρατηγικών συμμάχων για την 
άντληση χορηγικών προγραμμάτων κλίμακας, σε είδος ή πόρους, συμβάλλοντας 
στη βιωσιμότητα του πάρκου. 

 Τη δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου δραστηριότητας, με καινοτόμες 
πρωτοβουλίες, διεθνή εμβέλεια και εμβληματικότητα, θέτοντας στο επίκεντρο την 
αναβάθμιση και ανάδειξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.  

 Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την απασχόληση σε μόνιμη ή εποχιακή βάση. 
 

1.4 Σε ποιους απευθύνεται το έργο 

Το έργο απευθύνεται: 

 Στους κατοίκους της επικράτειας του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και των 
όμορων δήμων, καθώς και σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. 

 Στους ημεδαπούς και αλλοδαπούς επισκέπτες της περιοχής. 

 Στο σχολικό κοινό. 

 Σε αγροτικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς παραγωγούς και φορείς, την 
Κεντρική Αγορά της Θεσσαλονίκης, τους εμπόρους τροφίμων, εξοπλισμού εστίασης 
και τα ΜΜΕ. 

 Σε πολιτιστικούς και επαγγελματικούς συλλόγους, εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
εστίασης, ψυχαγωγικούς φορείς και επαγγελματίες. 

 Στον επιχειρηματικό κόσμο για τις κοινωνικές και πολιτιστικές τους δραστηριότητες. 
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 Με τη διαδικτυακή υποδομή, το έργο απευθύνεται σε όλον τον κόσμο ως βήμα 
προβολής της Μεσογειακής Διατροφής και ιδιαίτερα του πλούτου της ελληνικής 
κουζίνας και των παραδοσιακών προϊόντων. 

 Επίσης, με την παραπάνω υποδομή, θα προβληθούν προϊόντα και παραγωγοί 
οργανικής πρακτικής, τόσο στη χώρα μας όσο και στις γειτονικές χώρες των 
Βαλκανίων. 
 

Η κατ’ εκτίμηση επισκεψιμότητα του πάρκου προσδιορίζεται (βλ.§6.3) με αριθμούς με 
συντηρητικό σενάριο (στο πρώτο έτος λειτουργίας) και πλήθος στόχου στον παρακάτω 
πίνακα. 
 

Πίνακας 1. Εκτίμηση ετήσιας επισκεψιμότητας 

 Συντηρητικό σενάριο Πλήθος στόχου 

Επισκέπτες κέντρου 54.000 125.000 

Επισκέπτες εκδηλώσεων 18.000 20.000 

Ετήσιο σύνολο 72.000 145.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 Η σημασία του έργου 

Η σημασία του έργου είναι πολυσχιδής, παρέχοντας οφέλη για τον τόπο, την ευρύτερη 
περιοχή, την ίδια τη χώρα και τα Βαλκάνια. 
Κατά την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις για την απασχόληση ενός 
συνόλου επαγγελματιών και παρόχων υπηρεσιών, στον κατασκευαστικό, οικοδομικό, 
τεχνολογικό, διατροφολογικό και εμπορικό τομέα.  
 
Η φύση και στόχος του έργου απευθύνεται σε κάθε κατηγορία κοινού, ανεξάρτητα φύλλου, 
εθνικής σύστασης, ΑΜΕΑ ή ηλικίας. 
Στις δραστηριότητες του πάρκου περιλαμβάνονται στοχεύσεις για σχολικό κοινό, ιδιαίτερα 
ερείσματα για την εμπλοκή των νέων και την ενασχόληση με τη διατροφή ως ένα βασικό 
τομέα του πολιτισμού της διαβίωσης. 
 
Το πάρκο αποτελεί απόλυτα καινοτομική πρωτοτυπία, συνθέτοντας δραστηριότητες της 
καθημερινότητας με την παράδοση, την επιστήμη της διατροφής, της υγείας, της ευωχίας, 
της τεχνολογίας, της κοινωνικοποίησης και της μάθησης. 
 
Το πάρκο μπορεί να αποτελέσει μοχλό για την ανάδειξη της περιοχής του Δήμου στον 
αστικό ιστό της μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας, της Ελλάδας, ακόμη και 
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των Βαλκανίων. Η αξιοποίηση του πολιτιστικού υποστρώματος της περιοχής (προσφυγικός 
πληθυσμός, συμμαχικά νεκροταφεία, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, αγροτική περίγυρος, 
κ.λπ.) θα αποτελέσει βασικό στήριγμα για την επιτυχή εξέλιξή του. 
 
Η δυνατότητα που θα προσφέρει το πάρκο στο κοινό,  να παράγει πολυμεσικό υλικό 
διαθέσιμο σε όλους (μέσω του τηλεοπτικού studio και του διαδικτύου), αποτελεί μία 
ακόμη καινοτομία στον τομέα των ΜΜΕ που θα αποτελέσει πρότυπο για την επέκτασή του. 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφής η αναγκαιότητα ενός τέτοιου έργου για τον Δήμο και την 
πόλη. 
 
Τελευταίο, αλλά όχι ασήμαντο, είναι ότι το έργο κατά την υλοποίησή του θα προσφέρει 
απασχόληση σε ένα ευρύ σύνολο επαγγελματιών πολλών ειδικοτήτων (άνω των 50) με 
παροχές αμοιβών άνω των 250.000€, καθώς και θα συμβάλει με τις προμήθειές του πάνω 
από 600.000€ στην αγορά. 
 
Το αποτέλεσμα του έργου θα προσφέρει 20-25 θέσεις μόνιμης απασχόλησης και άνω των 
200 ημερομισθίων έκτακτης απασχόλησης, κυρίως νέων, όπως επίσης και ετήσιες αγορές 
προϊόντων διατροφής ύψους περ. 500.000€. 
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2 Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενες παρεμβάσεις 

Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου και οι βασικές 
εργασίες αποκατάστασης και διαμόρφωσή του. 
 

2.1 Μετρικά στοιχεία του κτιρίου 

Το κτίριο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος». 
Οικοδομήθηκε σε σχεδόν επίπεδο έδαφος και έχει ίχνος μήκους 32,00 μ. και βάθους 16,80 
μ., συνολικού εμβαδού βάσης490 μ². 
Το κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο κατά 1,10μ. ισόγειο επιφάνειας 430 μ², όροφο 
465 μ² και σοφίτα κάτω από δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη, 380 μ². Συνεπώς η συνολική 
ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου είναι 1250 μ². 
Το ύψος κάθε ορόφου είναι 4,60 μ. και το συνολικό ύψος του κτιρίου από το έδαφος στην 
πρόσοψη είναι 12 μ. 
Η πρόσβαση στους ορόφους γίνεται από κλιμακοστάσιο με αναδιπλούμενη κλίμακα. Δεν 
υπάρχει ανελκυστήρας και ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ. 
 

2.2 Σημερινή κατάσταση 

Η σημερινή κατάσταση του κτιρίου1 χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω βασικά ευρήματα: 
 

  

Εικ. 1: Εξωτερικές όψεις του κτιρίου. 

Εξωτερικά, φθορές και καταστροφές της τοιχοποιίας, κατεστραμμένα κουφώματα, 
κτισμένα (κλεισμένα) ανοίγματα (παράθυρα), υπολείμματα ηλεκτρικών δικτύων, κ.λπ. 
 
Εσωτερικά, εκτεταμένες αποφλοιώσεις σοβάδων και καταστροφές στην τοιχοποιία, 
ασοβάτιστα και περιττά σήμερα χωρίσματα, απορρίμματα, υπολείμματα ηλεκτρικών 
δικτύων, απουσία κλιματισμού, κ.λπ. 

                                                      
1 Λεπτομέρειες για την σημερινή κατάσταση του κτιρίου, βλ. Παράρτημα Α: - Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης του 

κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου. 
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Εικ. 2: Εσωτερικές όψεις του κτιρίου. 

[Ένθεση κειμένου για το καθεστώς και το ιστορικό απόκτησης του πάρκου από τον Δήμο] 
 

2.3 Βασική διαμόρφωση του κτιρίου 

Η βασική διαμόρφωση του κτιρίου για τη στέγαση των δραστηριοτήτων και των υποδομών 
του έργου, όπως αυτή θα αποτυπωθεί στη Μελέτη Εφαρμογής (βλ. Παράρτημα Β: Σχέδιο 
Τελικής Μελέτης Εφαρμογής), θα περιλαμβάνει σημαντικές εσωτερικές διαρρυθμίσεις και 
χωροθετήσεις. Αυτές συνοπτικά περιλαμβάνουν τα τμήματα που περιγράφονται στα 
παρακάτω σχέδια. 
 

 

Εικ. 3: Σχέδιο χωροθετήσεων στο ισόγειο. 

Στο ισόγειο περιλαμβάνονται οι παρακάτω χώροι (από πάνω αριστερά στην Εικ. ΧΧ): 
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 Μηχανοστάσιο κλιματισμού (11 μ²) 

 Χώροι υγιεινής κοινού (περ. 35 μ²) 

 Κλιμακοστάσιο προς όροφο, βοηθητική είσοδος, ανελκυστήρας (περ. 21 μ²) 

 Πλυντήρια σκευών κουζινών (περ. 18 μ²) 

 Τηλεοπτικό πλατό (περ. 61 μ²) 

 Παρασκευαστήριο πρώτων υλών (16 μ²) 

 Αποθήκη πρώτων υλών και ψυγεία (16 μ²) 

 Χώροι υγιεινής προσωπικού (περ. 15 μ²) 

 Κατάστημα τροφίμων (Αγορά, περ. 100 μ²) 

 Κύρια είσοδος και υποδοχή (περ. 48 μ²) 

 Κουζίνες κοινού (περ. 100 μ²). 
 

 

Εικ. 4: Σχέδιο χωροθετήσεων στον όροφο 

Στον όροφο περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι χώροι: 

 Παρασκευαστήριο ζαχαροπλαστείου (36 μ²) 

 Πλυντήρια σκευών και λινών, λινοθήκη (περ. 60 μ²) 

 Κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας (περ. 21 μ²) 

 Διάδρομος και «κάβα» ποτών και αναψυκτικών (περ. 30 μ²) 

 Ζαχαροπλαστείο (αίθουσα, χωρητικότητας περ. 100 ατόμων, περ. 100 μ²) 

 Γραφείο λειτουργίας (17 μ²) 

 Τραπεζαρία (αίθουσα, χωρητικότητας περ. 200 ατόμων, περ. 200 μ²). 
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Εικ. 5: Σχέδιο κάτοψης σοφίτας. 

Στη σοφίτα υπάρχει στην μία πλευρά μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (προβολές, 
εκθέσεις, διαλέξεις, κ.λπ.) και στην άλλη πλευρά η βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο με το 
καφενείο. Συγκεκριμένα: 
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (160 μ², χωρητικότητας 55 καθήμενων) 
Διάδρομο και κλιμακοστάσιο (30 μ²) 
Γραφείο (21 μ²) 
Βιβλιοθήκη/Café (160 μ², χωρητικότητας περ. 50 ατόμων). 
 

2.4 Βασικές εργασίες αποκατάστασης, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού και 
υποδομών λειτουργίας 

Οι βασικές εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου περιλαμβάνουν: 

 Απομάκρυνση απορριμμάτων και παλαιών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο 
κτίριο. 

 Αρχικός καθαρισμός τοιχοποιίας και δαπέδων 

 Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

 Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού 

 Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφάλειας και ασφάλειας 

 Εγκατάσταση νέων κουφωμάτων ενεργειακής επάρκειας 

 Εγκατάσταση ανελκυστήρα 

 Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 

 Εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών 

 Εγκατάσταση χώρων υγιεινής 

 Έλεγχος και επιδιόρθωση κεραμοσκεπής 

 Αποκατάσταση και βαφή τοιχοποιίας 
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 Αποκατάσταση υδρορροών όμβριων υδάτων 

 Έλεγχος και σύνδεση αποχετεύσεων με το δίκτυο της πόλης 

 Τοποθέτηση ειδικών δαπέδων στους χώρους παρασκευαστηρίων και αποθηκών 
τροφίμων 

 Απολύμανση χώρων 

 Εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού2 εξαερισμού κουζινών και παρασκευαστηρίων 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ειδικού εξοπλισμού του κτιρίου 

 Προμήθεια και εγκατάσταση σκευών και εργαλείων εστίασης 

 Προμήθεια και εγκατάσταση στοιχείων ενδιαίτησης, διακόσμησης και φωτισμού 

 Προμήθεια βιβλίων, λογισμικού και στοιχείων της βιβλιοθήκης 

 Ανάπτυξη διαδικτυακού κόμβου 

 Επιστημονική τεκμηρίωση διατροφικών αναλύσεων 

 Εκπαίδευση προσωπικού 
  

2.5 Βασικός εξοπλισμός του κτιρίου 

Ως βασικός εξοπλισμός του κτιρίου θεωρούνται τα ακόλουθα στοιχεία εξοπλισμού: 

 Σύστημα εξαερισμού 

 Σύστημα κλιματισμού (ψύξη-θέρμανση) 

 Ανελκυστήρας κοινού 

 Ανελκυστήρας τραπεζαρίας 

 Συστήματα πυρόσβεσης και ασφαλείας 

 Υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα 

 Ηλεκτρικά δίκτυα 

 Δίκτυα ασθενών ρευμάτων 

 Βασικός φωτισμός και φωτισμός ασφαλείας 
O βασικός εξοπλισμός θα ποσοτικοποιηθεί και θα προδιαγραφεί αναλυτικά στην Μελέτη 
Εφαρμογής (βλ. Παράρτημα Β: Σχέδιο Τελικής Μελέτης Εφαρμογής). 

2.6 Ειδικός εξοπλισμός του κτιρίου 

Ως ειδικός εξοπλισμός θεωρούνται όλα τα στοιχεία εξοπλισμού, κατασκευών, εργαλείων, 
ενδιαίτησης και σκευών που εξειδικεύουν τη χρήση του κτιρίου στο αντικείμενο του έργου. 
Ο εξοπλισμός αυτός διαιρείται σε κατηγορίες ομοειδών αντικειμένων. 
Η οριστική προδιαγραφή και ποσοτικοποίηση του ειδικού εξοπλισμού θα προσδιοριστεί 
στην Μελέτη Εφαρμογής  (βλ. Παράρτημα Β: Σχέδιο Τελικής Μελέτης Εφαρμογής), αλλά θα 
αξιοποιήσει τα ευρήματα και την ποσοτικοποίησης της προκαταρκτικής μελέτης ειδικού 
εξοπλισμού και έρευνα αγοράς που έχει γίνει (βλ. Παράρτημα Γ: Ειδικός Εξοπλισμός και 
Έρευνα Αγοράς. 

2.6.1 Επαγγελματικός εξοπλισμός κουζίνας και ζαχαροπλαστείου 

 Πάγκοι εργασίας 

 Εστίες 

 Φούρνοι 

                                                      
2 Βλ. §2.6 παρακάτω. 
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 Θερμοθάλαμοι 

 Μηχανήματα επεξεργασίας ζύμης 

 Ψυγεία-καταψύκτες 

 Σκεύη 

 Πλυντήρια σκευών 

 Ερμάρια 

 Τρόλεϊ 

 Ραφιέρες 

 Φούσκες εξαερισμού 

 Εργαλεία χειρός  

 Εργαλεία ισχύος 

 Ζυγοί 

 Ενδυμασία, πετσέτες 

 Νεροχύτες 

 Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

 Αποθηκευτικά υγρών και στερεών 

 Συσκευαστήρια 

2.6.2 Εξοπλισμός καταστήματος τροφίμων 

 Ψυγεία 

 Καταψύξεις 

 Βιτρίνες 

 Ράφια 

 Καλάθια 

 Ταμεία 

2.6.3 Εξοπλισμός Café 

 Καφετιέρες 

 Σερβίτσια τσαγιού, καφέ, ποτών κ.λπ. 

 Παγομηχανή 

 Αναδευτήρες 

2.6.4 Εξοπλισμός τραπεζαρίας και ζαχαροπλαστείου 

 Τραπέζια 

 Καθίσματα 

 Υφασμάτινα 

 Σερβίτσια 

 Τρόλεϊ 

 Επιτραπέζια σκεύη 

 Πλυντήρια σκευών 

 Σκευοθήκες 

 Λινοθήκη 

 Σιδερωτήρια 
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 Διακοσμητικά στοιχεία 

 Ειδικός φωτισμός 

 Ηχητικά συστήματα 

2.6.5 Εξοπλισμός τηλεοπτικού studio 

 Πλατό κουζίνας με εξοπλισμό, σκεύη και εργαλεία 

 Πλατό συνεντεύξεων (πάνελ) 

 Φωτισμός πλατό λήψεων 

 Κάμερες ψηφιακών λήψεων εικόνας και ήχου 

 Η/Υ και λογισμικό ελέγχου εγγραφών, μοντάζ και post production 

 Καλωδιώσεις 

 Ηχητική μόνωση χώρου 

 Αποθηκευτικά μέσα 

 Εξοπλισμός ελέγχου (ηχεία, ακουστικά, μικρόφωνα, οθόνες, κ.λπ.). 

2.6.6 Εξοπλισμός γραφείων 

 Επίπλωση 

 Ερμάρια 

 Σταθμοί εργασίας 

 Τηλέφωνο 

 Περιφερειακά Η/Υ (εκτυπωτής, αποθηκευτικά μέσα, κ.λπ.) 

2.6.7 Εξοπλισμός εκθέσεων και εκδηλώσεων 

 Στάντ ανάρτησης εποπτικού υλικού 

 Καθίσματα 

 Εκθεσιακός φωτισμός (σποτ) 

 Σύστημα ψηφιακής προβολής 

 Σύστημα αναπαραγωγής ήχου 

 Αναλόγιο, κ.λπ. 
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2.7 Εξωτερικοί χώροι 

Οι εξωτερικοί χώροι περιμετρικά του κτιρίου αποτελούνται από συνολική έκταση (που 
περιλαμβάνει το κτίριο) συνολικής επιφάνειας περ. 15.000 μ². 
Η επιφάνεια αυτή υποδιαιρείται στα παρακάτω οκτώ τμήματα: 

 Το κτίριο και η περίμετρός του 

 Η «αλάνα» στο εμπρόσθιο τμήμα του κτιρίου 

 Η πρόσβαση και ο χώρος στάθμευσης του προσωπικού και της τροφοδοσίας 

 Ο κήπος 

 Το άλσος 

 Ο λαχανόκηπος «Μποστάνι» 

 Ο παιδότοπος 

 Ο ορνιθώνας. 
 

 

Εικ. 6: Αεροφωτογραφία του στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» με σημειωμένη την επιφάνεια δράσης του 
έργου. 
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Εικ. 7: Σχηματική διάταξη των τμημάτων της έκτασης που εστιάζει το έργο. 

2.7.1 Το κτίριο και η περίμετρός του 

Περιμετρικά του κτιρίου θα υπάρχει ράμπα πλάτους 2 μ., κατάλληλη και για ΑΜΕΑ. Το 
εμβαδόν του τμήματος αυτού, μαζί με το κτίριο, είναι περ. 1.000 μ². 
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2.7.2 Η «αλάνα» στο εμπρόσθιο τμήμα του κτιρίου 

 

Εικ. 8: Η υπαίθρια έκταση μπροστά στο κτίριο («Αλάνα»). 

Οι διαστάσεις της έκτασης αυτής είναι περ. 100x50 μ. (5.000 μ²). Ο χώρος αυτός θα 
φιλοξενεί υπαίθριες δραστηριότητες όπως εκθέσεις αγροτικών προϊόντων, πολιτιστικές 
δραστηριότητες, εορταστικές και θεσμικές εκδηλώσεις, ψυχαγωγικά δρώμενα, υπαίθριες 
αγορές κ.λπ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω μετρικά χαρακτηριστικά: 
Εκθέσεις, υπαίθριες αγορές:  

  
 
216 σταντ διαστάσεων 3x2 μ. με τέντες 3x5 μ., διαδρόμους 4 μ. 
Φεστιβαλικές και εορταστικές εκδηλώσεις: 
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Θέσεις για 800-1000 καθήμενους συμμετέχοντες, ορχήστρα, καμαρίνια, θέσεις τεχνικών 
και πίστα χορού. 
 
Εκδηλώσεις κουζίνας και φαγητού: 

  Θέσεις για 480-500 καθήμενους επισκέπτες, 72 σταντ catering και 8 
σταθμούς catering ποτών και αναψυκτικών. 
 
Θέατρο-κινηματογράφος: 

  288-300 θέσεις με 66 τραπεζάκια αναψυκτικών και snack. 
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2.7.3 Η πρόσβαση και ο χώρος στάθμευσης του προσωπικού και της τροφοδοσίας 

Δρόμος πλάτους 4,50μ. ανά φορά (λωρίδα), πεζοδρόμιο 3 μ. και 16 θέσεις στάθμευσης. 
Ράμπες πρόσβασης προς την «Αλάνα», το κτίριο (τροφοδοσία), το «Μποστάνι» και το 
Άλσος. 

 

2.7.4 Ο κήπος 

Νοτίως του κτιρίου και κατά μήκος της οδού προς βορρά θα αναπτυχθεί ανθόκηπος. Η 
έκταση του ανθόκηπου είναι περ. 640 μ². Ο σκοπός του ανθόκηπου είναι αφενός η 
οριοθέτηση του χώρου και αφετέρου ο καλλωπισμός του. 

2.7.5 Το άλσος 

Το άλσος είναι ο δενδρόφυτος με πεύκα χώρος βορείως του κτιρίου. Στο χώρο αυτό, 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, θα είναι δυνατή η φιλοξενία επισκεπτών ως υπαίθρια 
τραπεζαρία, ως χώρος πικνίκ και υπαίθριου μαγειρέματος, κυρίως ψητών σε κτιστές 
ψησταριές. Η επιφάνεια του «Άλσους» είναι περ. 3.400 μ². 
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Εικ.9: Ο χώρος του δενδροφυτεμένου με πεύκα «Άλσους» βορείως του κτιρίου.. 

2.7.6 Ο παιδότοπος 

Στη ΒΔ γωνία του χώρου εστίασης του έργου υπάρχει περιοχή με πεύκα και ελεύθερο χώρο 
στον οποίο θα δημιουργηθεί ένας ασφαλής παιδότοπος, εκτάσεως 1.200 μ². Στο χώρο αυτό 
θα μπορούν να παίζουν παιδιά επισκεπτών του πάρκου όταν οι συνοδοί τους είναι 
απασχολημένοι με την προετοιμασία εδεσμάτων. Ο χώρος αυτός συνορεύει και με το 
άλσος από το οποίο οι συνοδοί των παιδιών θα μπορούν να τα παρακολουθούν. 
 

2.7.7 Ο λαχανόκηπος «Μποστάνι» 

Στο ΒΔ τμήμα του χώρου εστίασης του έργου θα δημιουργηθεί μικρός λαχανόκηπος 
έκτασης 1.000 μ² στον οποίο θα καλλιεργούνται λαχανικά και βότανα. Στην έκταση αυτή θα 
δημιουργηθούν 14 παρτέρια διαφόρων διαστάσεων στα οποία θα καλλιεργούνται σ δύο 
περιόδους του χρόνου (Άνοιξη και Φθινόπωρο) διάφορα λαχανικά. Τα παρτέρια αυτά θα 
αποτελούν δραστηριότητα για σχολεία της περιοχής, τα οποία θα «υιοθετούν» ένα από 
αυτά και σε επισκέψεις τους θα επιμελούνται της καλλιέργειάς του. Με τη δραστηριότητα 
αυτή θα αναπτυχθεί η εκτίμηση των παιδιών στη ποιότητα και την αξία των λαχανικών, της 
αγροτικής παραγωγής και της διατροφικής τους σημασίας. Επίσης, θα είναι δυνατή η 
συγκομιδή καρπών και λαχανικών και η μετέπειτα προετοιμασία τους στο πρόγραμμα «Το 
σχολείο μαγειρεύει». 
Το «Μποστάνι» θα διαθέτει σπορείο και αποθήκη εργαλείων. 

2.7.8 Ο ορνιθώνας 

Τέλος, ΒΔ τμήμα του χώρου εστίασης του έργου θα δημιουργηθεί ένας μικρός ορνιθώνας, 
έκτασης 900 μ² στον οποίο θα εκτρέφονται κότες και μερικά άλλα οικόσιτα πτηνά για 
παραγωγή αβγών. Τα πτηνά θα βόσκουν σε φυτική καλλιέργεια εντός του χώρου και θα 
ταΐζονται με φυσικές τροφές και υπολείμματα από την επεξεργασία λαχανικών και 
φρούτων από τα παρασκευαστήρια και τις κουζίνες του έργου. 
Ο Ορνιθώνας θα έχει δική του περίφραξη και στεγασμένους χώρους για τα πτηνά.  Ο 
καθαρισμός του ορνιθώνα θα συμβάλει στη λίπανση του «Μποστανιού». 
Η σημασία του ορνιθώνα είναι αφενός εκπαιδευτική ως οικοσύστημα και ανακύκλωση, 
ενώ αφετέρου θα παρέχει πρώτες ύλες για σχολικές δραστηριότητες. 
 

2.8 Διαδικασίες αλλαγής χρήσης του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου 

 Άδεια λειτουργίας ως χώρος συνάθροισης κοινού (βλ. Δελτίο ενεργειών ωρίμανσης 
και υποχρεώσεων πράξης). 

 Ένταξη του υπαίθριου χώρου της «Αλάνας» στους χώρους Λαϊκών Αγορών του 
Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (;). 

 Άδειες τοποθέτησης οδοσημάνσεων έξω και μέσα στο χώρο του Στρατοπέδου Μ. 
Αλέξανδρος. 

 Καθορισμός του φορέα λειτουργίας του πάρκου. 
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 Καθορισμός του θεσμικού, νομικού, εμπορικού, οικονομικού και τεχνικού πλαισίου 
εκχώρησης δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς σε έκταση έως 20% της 
στεγασμένης έκτασης του έργου. 
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3 Περιγραφή επενδυτικού σχεδίου (Πακέτα Εργασίας και Παραδοτέα) 

Για την οργάνωση της υλοποίησης του έργου απαιτείται η τμηματοποίηση των ενεργειών 
σε Πακέτα Εργασίας (ΠΕ). Αυτά είναι δύο κατηγοριών: 

 ΠΕ προπαρασκευής και μελετών 

 ΠΕ τελικής υλοποίησης. 
 
Τα ΠΕ θα υλοποιηθούν σε 4 φάσεις του έργου: 

 Μελέτες 

 Κτιριακές εργασίες 

 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 

 Προβολή 
Οι φάσεις αυτές θα έχουν περίπου την αλληλουχία της παρακάτω εικόνας. 
 

 
Η κάθε Φάση του έργου υλοποιείται από ένα ή περισσότερα Πακέτα Εργασίας. Τα Πακέτα 
Εργασίας αφορούν εργασίες που υλοποιούν κάποιο παραδοτέο του έργου.  
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3.1 Πακέτα Εργασίας Υλοποίησης του Έργου (ΠΕ) 

3.1.1 Οριστική Μελέτη Εφαρμογής (ΠE-01)  

3.1.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Η Οριστική Μελέτη Εφαρμογής (ΟΜΕ) έχει τέσσερεις στόχους: 

 Την οριστικοποίηση, προμέτρηση και προδιαγραφές των αναγκαίων 
εργασιών για την προετοιμασία του κτιρίου και των εξωτερικών χώρων. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται οι αρχιτεκτονικές, ηλεκτρο-μηχανολογικές, 
υδραυλικές και ενεργειακές απαιτήσεις, η διαμόρφωση των εξωτερικών 
χώρων καθώς και η ασφάλεια του πάρκου. 

 Την οριστική ανάλυση, προμέτρηση, εργονομία, χωροθέτηση, διασύνδεση 
και προδιαγραφές του εξειδικευμένου εξοπλισμού εστίασης και 
δραστηριοτήτων στο πάρκο. Προπαρασκευή Τεύχους Δημοπράτησης για 
τις απαραίτητες προμήθειες υλικού και υπηρεσιών. 

 Την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του πάρκου. Σε αυτό 
περιλαμβάνονται η ανάλυση των λειτουργικών αναγκών του, ο Στρατηγικός 
Σχεδιασμός για τη λειτουργία του καθώς και το Σχέδιο της Οικονομικής του 
λειτουργίας. 

 Τον έλεγχο της στατικής επάρκειας του κτιρίου και καθορισμός των 
παραμέτρων λειτουργίας, κυρίως των φορτίων που το κτίριο μπορεί να 
δεχθεί, ως χώρος συνάθροισης κοινού.  
Η ΟΜΕ θα βασιστεί στην αποτύπωση της σημερινής κατάστασης που έχουν 
ετοιμάσει οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου (βλ. Παράρτημα Α – 
Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης). 

3.1.1.2 Παραδοτέο 

Τα παραδοτέα3 του ΠΕ αυτού είναι: 

 ΠΑΡ-01.01. Αποτύπωση της σημερινής κατάστασης και 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός της επιθυμητής διάταξης του κτιρίου και 
του περιβάλλοντος χώρου. 

 ΠΑΡ-01.02. Μελέτη και προδιαγραφές για την Ανάπλαση του κτιρίου 
και των εξωτερικών χώρων. Προδιαγραφές, σχέδια και περιγραφές 
των εργασιών που θα στελεχώσουν το τεύχος δημοπράτησης τού 
μέρους του έργου ανάπλασης και υποδομών του κτιρίου και των 
εξωτερικών χώρων. 

 ΠΑΡ-01.03. Μελέτη και προδιαγραφές Προμηθειών Ειδικού 
Εξοπλισμού και Υπηρεσιών Ανάπτυξης. Προδιαγραφές, τελικές 
προμετρήσεις και χωροθέτηση του ειδικού εξοπλισμού. 

 ΠΑΡ-01.04. Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού Λειτουργίας. Σχέδιο 
λειτουργικών αναγκών, Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο και Σχέδιο 
οικονομικής Λειτουργίας του Πάρκου. 

                                                      
3 Όλα τα Παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας συγκεντρώνονται στον Πίνακα 2, στην §3.9, παρακάτω. 
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 ΠΑΡ-01.05. Μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου. Προσδιορισμός 
φορτίων δαπέδων, συγκέντρωσης πλήθους ατόμων και ανάγκες 
ενίσχυσης, εφόσον διαπιστωθούν. 

3.1.1.3 Διάρκεια 

Η διάρκεια διεξαγωγής της ΟΜΕ εκτιμάται σε 4 μήνες (150 εργάσιμες 
ημέρες) μετά την ανάθεσή της. 

3.1.1.4 Εξαρτήσεις 

Η ΟΜΕ είναι το πρώτο ΠΕ που πρέπει να υλοποιηθεί ώστε να καταστεί 
δυνατόν να εκκινήσουν οι εργασίες ανάπλασης του κτιρίου και των 
εξωτερικών χώρων. 
Με την ολοκλήρωση των δύο πρώτων παραδοτέων και πριν τη λήξη του ΠΕ-
01 θα είναι δυνατή η δημοπράτηση των ΠΕ για την ανάπλαση του κτιρίου 
και την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί 
το τρίτο παραδοτέο, το οποίο δεν επηρεάζει την υλοποίηση. 

3.1.1.5 Ομάδα υλοποίησης 

Στην ομάδα εργασίας του ΠΕ-01 απαιτείται η συμβολή αρχιτέκτονα, 
μηχανικού, σχεδιαστή και τεχνολόγο εξοπλισμού εστίασης. Επίσης, θα 
απαιτηθεί η συμβολή συμβούλου στην εκπόνηση στρατηγικού 
επιχειρησιακού σχεδίου. Το ΠΕ-01 θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη και τη 
συμβολή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης.  

 

3.2 Κτιριακή αποκατάσταση  

Η κτιριακή αποκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα Πακέτα Εργασίας (η σειρά των ΠΕ 
είναι τυχαία): 

3.2.1 ΠΕ-02. Επιθεώρηση και επισκευή στέγης. Διευθέτηση όμβριων υδάτων. 

3.2.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Επιθεώρηση της κατάστασης της κεραμοσκεπής, αντικατάσταση 
κατεστραμμένων κεραμίδων. Αντικατάσταση ή εγκατάσταση υδρορροών 
για την ασφαλή παροχέτευση των όμβριων υδάτων μακριά από την 
εξωτερική τοιχοποιία, τα κουφώματα και τα θεμέλια του κτιρίου. 
Αποκατάσταση καπνοδόχων και προετοιμασία για τη χρήση τους για τον 
εξαερισμό των κουζινών του κτιρίου. 

3.2.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

Το παρόν ΠΕ παρέχει το ΠΑΡ-02.01, Στέγη, υδρορροές, καπνοδόχοι, 
κεραμίδια. 

 Άρτια κεραμοσκεπή 

 Υδρορροές 

 Καπνοδόχοι εξαερισμού 
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3.2.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Το ΠΕ-02 εκτιμάται να διαρκέσει 30 ημέρες. 

3.2.1.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-02 σχετίζεται με το ΠΕ-08 (Εξαερισμός) για την αξιοποίηση των 
καπνοδόχων, το ΠΕ-06 (Υδραυλικά δίκτυα) για τις υποδομές στήριξης 
ηλιακών καθρεπτών για τη θέρμανση νερού και το ΠΕ-03 (Ηλεκτρικά 
δίκτυα) για την τοποθέτηση αλεξικέραυνων στην στέγη. 

3.2.1.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Τεχνικό συνεργείο κατασκευών. 

3.2.2 ΠΕ-03. Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών ρευμάτων 

3.2.2.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-03 αφορά στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του κτιρίου. Αυτές θα 
αποτελέσουν νέα δίκτυα, τριφασικού ρεύματος. Τα δίκτυα αυτά θα είναι 
γειωμένα, θα παρέχουν υποδίκτυα ισχύος για επαγγελματικό εξοπλισμό 
εστίασης, κοινές παροχές για φωτισμό και οικιακές συσκευές, ανεξάρτητο 
δίκτυο για ψηφιακές υποδομές και συστήματα ασφαλείας. Τα δίκτυα σε 
χώρους που μπορεί να εκχωρηθούν σε ιδιώτες θα έχουν ανεξάρτητη 
παροχή, ρολόι και πίνακες.  
Το δίκτυο του κτιρίου πρέπει να τροφοδοτεί και σημεία των υπαίθριων 
χώρων («Αλάνα», Άλσος, Παιδότοπο και «Μποστάνι»). 

3.2.2.2 Παραδοτέα ΠΕ 

ΠΑΡ-03.01. Ηλεκτρικά δίκτυα ισχύος, πίνακες διανομής, γειώσεις και 
αλεξικέραυνα. 

3.2.2.3 Διάρκεια ΠΕ 

Το ΠΕ-03 εκτιμάται ότι απαιτεί χρόνο υλοποίησης 60 ημέρες. 

3.2.2.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Η εγκατάσταση των δικτύων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το ΠΕ-12 που 
αφορά την τοιχοποιία ώστε να αποφευχθούν μερεμέτια. 

3.2.2.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με διαπιστευμένο διπλωματούχο 
ηλεκτρολόγο επικεφαλής. 

3.2.3 ΠΕ-04. Εγκατάσταση δικτύων ασθενών ρευμάτων 

3.2.3.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-04 αφορά στην εγκατάσταση καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων. Τα 
δίκτυα αυτά θα εξυπηρετήσουν συστήματα ασφαλείας, παθητικό φωτισμό 
ασφαλείας, αισθητήρες και δομημένη καλωδίωση ψηφιακών δικτύων 
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Gigabit Ethernet (Cat-6/7) για τοπικά ενσύρματα και ασύρματα ψηφιακά 
δίκτυα Η/Υ, κάμερες ασφαλείας και πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
Η ενδοεπικοινωνία στο κτίριο θα καλύπτεται από σύστημα VOIP και 
τηλεφωνική γραμμή προς τον έξω κόσμο. 

3.2.3.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-04.01. Δίκτυο δομημένης καλωδίωσης Ethernet. 

 ΠΑΡ-04.02. Καλωδιώσεις, αισθητήρες και συσκευές ασφαλείας 
(αισθητήρες καπνού, φλόγας, κίνησης, κ.λπ.). 

3.2.3.3 Διάρκεια ΠΕ 

Το ΠΕ-04 εκτιμάται ότι, αφού θα υλοποιηθεί παράλληλα με το ΠΕ-03, θα 
διαρκέσει και αυτό 60 ημέρες. 

3.2.3.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Η εγκατάσταση των δικτύων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το ΠΕ-12 που 
αφορά την τοιχοποιία ώστε να αποφευχθούν μερεμέτια. 
 

3.2.3.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο εγκατάστασης ηλεκτρολογικών και ψηφιακών δικτύων. 

3.2.4 ΠΕ-05. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης 

3.2.4.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-05 αφορά στη διασύνδεση των εξαρτημάτων των συστημάτων 
έγκαιρης ειδοποίησης (πυρασφάλεια), ελέγχου (κάμερες) και προστασίας 
(αισθητήρες κίνησης)ΠΕριλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων 
συσκευών (καταγραφικά, αποθηκευτικά μέσα, alarm, κ.λπ.) και την 
εγκατάστασή τους στο κέντρο ελέγχου (γραφείο στη σοφίτα) ή σε όποια 
άλλα σημεία κριθεί απαραίτητο. 
Τέλος, στο ΠΕ-05 θα τοποθετηθούν και τα δομημένα ή φορητά 
πυροσβεστικά μέσα του κτιρίου. 

3.2.4.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-05.01. Εξοπλισμός ασφαλείας. Κάμερες χώρου, αλάρμ κ.λπ. 

 ΠΑΡ-05.02. Κέντρο ελέγχου στην σοφίτα. Καταγραφικό καμερών, 
οθόνες ελέγχου ασφαλείας, χειρισμός θύρας εισόδου. 

 ΠΑΡ-05.03. Πυροσβεστικά μέσα 

3.2.4.3 Διάρκεια ΠΕ 

Το ΠΕ-05 εκτιμάται ότι θα απαιτήσει υλοποίηση 30 ημερών. 

3.2.4.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-05 πρέπει να υλοποιηθεί πριν το ΠΕ-12 (τοιχοποιία), αλλά μετά από 
το ΠΕ-03 και ΠΕ-04 (δίκτυα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων). 
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Ο εξοπλισμός του κέντρου ασφαλείας συμπληρώνεται με κατασκευές 
ενδιαίτησης του ΠΕ-27 (ΠΑΡ-27.04). 

3.2.4.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Διαπιστευμένο συνεργείο συστημάτων ασφαλείας και τεχνικό συνεργείο 
πυροσβεστικών μέσων. 

3.2.5 ΠΕ-06. Υδραυλικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής, αποχέτευση 

3.2.5.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-06 αφορά τα υδραυλικά δίκτυα του κτιρίου και των υπαίθριων 
χώρων καθώς και την αποχέτευση του κτιρίου. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει 
δίκτυο νερού (ψυχρού και θερμού) σε όλους τους ορόφους, καθώς και 
αποχετευτικό δίκτυο.  
Οι χώροι των παρασκευαστηρίων πρέπει να πλένονται εύκολα και πρέπει 
να διαθέτουν απορροές (σιφώνια) δαπέδου καθώς και σωστή ρύση για την 
αποστράγγισή τους κατά τον καθαρισμό. 
Οι υπαίθριοι χώροι πρέπει να έχουν δίκτυο ψυχρού νερού για την παροχή 
πόσιμου ύδατος (Άλσος, Αλάνα, Παιδότοπος) και νερού άρδευσης στο 
«Μποστάνι» και τον Ορνιθώνα.  
Παράλληλα, η «Αλάνα» πρέπει να έχει παροχή ύδατος στους χώρους 
υγιεινής του κοινού καθώς και αποχέτευση. 
Οι χώροι οι οποίοι θα είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε ιδιώτη πρέπει να 
έχουν ανεξάρτητο ρολόι μετρητή στην παροχή. 

3.2.5.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-06.01. Δίκτυο ύδρευσης πόσιμου ψυχρού ύδατος στο κτίριο. 

 ΠΑΡ-06.02. Δίκτυο ύδρευσης θερμού νερού στο κτίριο. Εγκατάσταση 
δικτύου χαμηλών θερμοκρασιών με την χρήση ηλιακών καθρεπτών. 
Το δίκτυο αφορά τους χώρους των παρασκευαστηρίων και 
κουζινών. 

 ΠΑΡ-06.03. Δίκτυο πόσιμου ύδατος στους υπαίθριους χώρους. 
Παροχή πόσιμου νερού στην «Αλάνα», τους χώρους υγιεινής της 
«Αλάνας», στο «Άλσος» (κρήνη) και στον Παιδότοπο (κρήνη). 

 ΠΑΡ-06.04. Δίκτυο άρδευσης. Παροχή νερού στον ανθόκηπο, το 
«Μποστάνι» και τον ορνιθώνα. 

 ΠΑΡ-06.05. Δίκτυο αποχέτευσης, στο κτίριο, στις κοινόχρηστες 
τουαλέτες της «Αλάνας», καθώς και στις κρήνη της «Αλάνας», του 
Άλσους και του Παιδότοπου. 

 ΠΑΡ-06.06. Χώροι υγιεινής κοινού και προσωπικού. Εγκατάσταση 
ειδών υγιεινής και παρελκομένων στις τουαλέτες του κοινού και του 
προσωπικού στο κτίριο. 

3.2.5.3 Διάρκεια ΠΕ 

Οι εργασίες του ΠΕ-06 εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν 45 ημέρες. 
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3.2.5.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-06 πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το ΠΕ-12 (τοιχοποιία, παλαιά 
δάπεδα) και το ΠΕ-11 (νέα δάπεδα) ώστε να αποφευχθούν μερεμέτια. 

3.2.5.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Τεχνικό συνεργείο υδραυλικών εργασιών και περιστασιακά ηλεκτρολόγος 
για τη σύνδεση συσκευών θέρμανσης νερού. 

3.2.6 ΠΕ-07. Αλλαγή κουφωμάτων θυρών, παραθύρων και κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου 

3.2.6.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-07 αφορά στην αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων στα 
ανοίγματα του κτιρίου. Αυτά είναι οι θύρες, τα παράθυρα, οι φεγγίτες και 
τα εντοιχισμένα ερμάρια. Επίσης, το ΠΕ-07 αφορά και την αντικατάσταση 
του κιγκλιδώματος του κλιμακοστασίου, σε συνδυασμό με τις υποδομές 
του ανελκυστήρα (ΠΕ-09). 
Τα παράθυρα θα είναι ενεργειακής τεχνολογίας (διπλά τζάμια), 
ανοιγόμενα, κατασκευασμένα με προφίλ αλουμινίου. Τα θυρώματα θα 
είναι ασφαλείας και δεν θα έχουν υαλοπίνακες. 
Τα μεσημβρινά παράθυρα (τρεις πλευρές του κτιρίου) θα εξοπλιστούν με 
σκίαστρα από τέντα τύπου καποτίνας (πομπέ) με χειροκίνητους 
μηχανισμούς. 
Τέλος, θα επιδιορθωθούν ή θα αντικατασταθούν τα εσωτερικά θυρώματα. 
Τυχόν παράθυρα, που σήμερα είναι κτισμένα, θα ανοίξουν στο ΠΕ-02. 

3.2.6.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-07.01. Κουφώματα εξωτερικών και εσωτερικών θυρών. Θα 
καταβληθεί προσπάθεια συντήρησης και διατήρησης των 
εσωτερικών θυρών, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους (διαστάσεις, 
στρατιωτική προέλευση). 

 ΠΑΡ-07.02. Κουφώματα εξωτερικών ανοιγμάτων (παράθυρα και 
φεγγίτες). Αφαίρεση κάγκελων. 

 ΠΑΡ-07.03. Τέντες καποτίνας στα παράθυρα τριών πλευρών του 
κτηρίου 

 ΠΑΡ-07.04. Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου. 

3.2.6.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια κατασκευής και εγκατάστασης των αντικειμένων του ΠΕ-07 
εκτιμάται σε 45 ημέρες. 

3.2.6.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-06 πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το ΠΕ-12 (τοιχοποιία). 

3.2.6.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο αλουμινοκατασκευών, συνεργείο σιδηρουργών και συνεργείο 
τεντών. 
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3.2.7 ΠΕ-08. Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού (θέρμανση/ψύξη) 

3.2.7.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-08 αφορά τα συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού του κτιρίου. Το 
σύστημα εξαερισμού αφορά τις φούσκες των κουζινών (απορροφητήρες). 
Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις καμινάδες του 
κτιρίου. Το σύστημα εξαερισμού αποσκοπεί να οδεύσει τους ατμούς και τις 
οσμές από τα παρασκευαστήρια έξω από το κτίριο.  
Το σύστημα κλιματισμού θα είναι με αέρα που θα διοχετεύεται μέσω 
αεραγωγών, ορατών στην οροφή των χώρων. Ο εξοπλισμός λειτουργίας 
προβλέπεται να τοποθετηθεί σε χώρο του ισογείου, επιφάνειας 11-14 μ². 
Ο συνολικός όγκος του κτιρίου είναι περ. 5.500 μ³. H απαιτούμενη ισχύς 
θέρμανσης/ψύξης εκτιμάται σε 800.000 BTU. 

3.2.7.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-08.01. Δίκτυο εξαερισμού των παρασκευαστηρίων. Θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν οι καπνοδόχοι του κτιρίου για την αποφυγή 
αλλαγών στην εξωτερική όψη του κτιρίου (απαιτείται ειδική άδεια). 

 ΠΑΡ-08.02. Δίκτυο κλιματισμού με αέρα (θέρμανση-ψύξη). 

3.2.7.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια των εγκαταστάσεων αερισμού και κλιματισμού εκτιμάται σε 45 
ημέρες. 

3.2.7.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το σύστημα εξαερισμού συναρτάται με τον εξοπλισμό των 
παρασκευαστηρίων (ΠΕ-23). Οι οδεύσεις στις καμινάδες του κτιρίου θα 
εξαρτηθούν από τις εργασίες του ΠΕ-02 (στέγη). 

3.2.7.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο εγκατάστασης κλιματισμού και ηλεκτρολόγος. 

3.2.8 ΠΕ-09. Εγκατάσταση ανελκυστήρα 

3.2.8.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Για την εξυπηρέτηση της πρόσβασης σε ευαίσθητες κατηγορίες κοινού 
(ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, μικρά παιδιά κ.λπ.) απαιτείται η εγκατάσταση 
ανελκυστήρα. Ο ανελκυστήρας μπορεί να τοποθετηθεί στο φρεάτιο του 
κλιμακοστασίου που σήμερα έχει διαστάσεις 1,40x1,40 μ. 
Η προμήθεια και εγκατάσταση του ανελκυστήρα θα γίνει με το ΠΕ-09.  
Ο εξοπλισμός λειτουργίας μπορεί να τοποθετηθεί είτε κάτω από την 
κλίμακα είτε σε χώρο της σοφίτας (πάνω θέση). 

3.2.8.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-09.01. Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, 
υδραυλικού τύπου. 
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3.2.8.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η προμήθεια και εγκατάσταση του ανελκυστήρα εκτιμάται να διαρκέσει 20 
ημέρες. 

3.2.8.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-09 πρέπει να συνδυαστεί με τις εργασίες του ΠΕ-12 (τοιχοποιία, 
δάπεδα και κλιμακοστάσιο). 

3.2.8.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο εγκατάστασης ανελκυστήρων. 

3.2.9 ΠΕ-10. Προμήθεια και εγκατάσταση γενικού φωτισμού 

3.2.9.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-10 αφορά την εγκατάσταση των στοιχείων γενικού φωτισμού του 
κτιρίου και των υπαίθριων χώρων. 
Στο κτίριο οι χώροι με γενικό φωτισμό είναι τα παρασκευαστήρια, η Αγορά, 
ο χώρος των κουζινών κοινού, οι διάδρομοι, και το κλιμακοστάσιο, οι 
αποθήκες, οι χώροι υγιεινής, τα πλυντήρια, τα γραφεία και το 
σκευοφυλάκιο/λινοθήκη. Οι χώροι που απαιτούν ιδιαίτερο φωτισμό 
(τραπεζαρία, βιβλιοθήκη, εκθεσιακός χώρος και πλατό studio) θα 
εξυπηρετηθούν από άλλα ΠΕ (π.χΠΕ-27 και ΠΕ-28). 
Για τον γενικό φωτισμό θα προτιμηθούν φωτιστικά στοιχεία χαμηλού 
ενεργειακού προφίλ (LED) και χρώματος ηλιακού φωτός (<5000 Κ). 
Οι υπαίθριοι χώροι θα φωτίζονται με στοιχεία κρεμαστά ή σε στύλους 
χαμηλού ενεργειακού προφίλ. 

3.2.9.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-10.01. Στοιχεία γενικού εσωτερικού φωτισμού στην οροφή 
χώρων του κτιρίου. Ο φωτισμός αυτός δεν αφορά τις αίθουσες της 
τραπεζαρίας, του ζαχαροπλαστείου, της βιβλιοθήκης και του χώρου 
εκδηλώσεων. Στους χώρους αυτούς θα εγκατασταθεί ειδικός 
φωτισμός που περιλαμβάνεται σε άλλα ΠΕ. 

 ΠΑΡ-10.02. Στοιχεία γενικού φωτισμού υπαίθριων χώρων. 
Διακριτικά στοιχεία φωτισμού στα πεζοδρόμια, το Άλσος και την 
«Αλάνας». 

3.2.9.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ-10 εκτιμάται σε 15 ημέρες. 

3.2.9.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Ο γενικός φωτισμός του κτιρίου θα τροφοδοτείται από γραμμές δικτύου οι 
οποίες θα είναι ανεξάρτητες από εκείνες των ψηφιακών υποδομών. 

3.2.9.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ηλεκτρολογικό συνεργείο. 
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3.2.10 ΠΕ-11. Εγκατάσταση νέων δαπέδων στους χώρους των παρασκευαστηρίων και 
αποθηκών 

3.2.10.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-11 αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών δαπέδων σε 
χώρους επαγγελματικής χρήσης (παρασκευαστήρια, αποθήκες τροφίμων, 
πλυντήρια κ.λπ. Η συνολική επιφάνεια εκτιμάται σε περ. 200 μ² 
Τα δάπεδα αυτά πρέπει να πλένονται εύκολα, να διατηρούν τις μηχανικές 
τους ιδιότητες (αντοχή σε βάρος, αντιολισθητικότητα και φθορές). 

3.2.10.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-11.01. Πατώματα ειδικών χώρων. Τα πατώματα αυτά 
αποτελούνται από αντιολισθητικά πλακίδια, με  αντοχή στην 
φόρτιση, καθαρισμό και υγιεινή και προορίζονται για χώρους 
δραστηριοτήτων παρασκευής προϊόντων εστίασης. 

3.2.10.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια της προμήθειας και εγκατάστασης των δαπέδων εκτιμάται σε 20 
ημέρες. 

3.2.10.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Τα δάπεδα πρέπει να εγκατασταθούν μετά τις αλλαγές στην τοιχοποιία του 
κτιρίου και πριν την εγκατάσταση εξοπλισμού. 

3.2.10.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.2.11 ΠΕ-12: Αποκατάσταση τοιχοποιίας, δαπέδων, κλιμακοστασίου και ταβανιών 

3.2.11.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-12 περιλαμβάνει εργασίας καθαρισμού, επιδιόρθωσης και 
βαψίματος των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων του κτιρίου.  
Επίσης, περιλαμβάνει αφαίρεση περιττών τοίχων, χωρίς επίδραση στον 
φέροντα οργανισμό του κτιρίου, καθώς και την ανέγερση νέας τοιχοποιίας 
σε σημεία όπου διαιρούνται χώροι. Η προσθήκη τοιχοποιίας μπορεί να 
υλοποιηθεί με διπλές γυψοσανίδες και μεταλλικό σκελετό. 
Απομάκρυνση απορριμμάτων, καθαρισμό και επιδιόρθωση δαπέδων και 
αφαίρεση παλαιών δικτύων και στοιχείων φωτισμού. Επιμέλεια των 
κλιμάκων στο κλιμακοστάσιο με καθαρισμό, επιδιόρθωση και τοποθέτηση 
αντιολισθητικών ταινιών. Επισκευή και βαφή οροφής στους εσωτερικούς 
χώρους. 
Οι χώροι των παρασκευαστηρίων, πλυντηρίων και αποθηκών 
περιλαμβάνουν και πλακοστρώσεις περ. 350-400 μ². 
Η εξωτερική τοιχοποιία εκτιμάται σε 1.200 μ², ενώ η εσωτερική σε 2.500 μ². 
Τα παλαιά δάπεδα που θα ανακαινιστούν αφορούν εμβαδόν περ. 1.100 μ², 
ενώ οι χώροι με ειδικά δάπεδα θα είναι περ. 200 μ². Οι οροφές (ταβάνια) 
αφορούν επιφάνεια περ. 1.300 μ². 
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Όλες οι εσωτερικές επιφάνειες της τοιχοποιίας θα βαφτούν με ακριλικά 
χρώματα νερού. 

3.2.11.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-12.01. Αποκατάσταση εσωτερικής τοιχοποιίας. Εργασίες 
επισκευών σε σοβάδες και σημεία εγκατάστασης δικτύων, 
στοκάρισμα και βάψιμο με ακρυλικά χρώματα. 

 ΠΑΡ-12.02. Ανακαίνιση στα υπάρχοντα δάπεδα, το κλιμακοστάσιο 
και οι οροφές των εσωτερικών χώρων. Επισκευή σημείων που 
εκτελέστηκαν εργασίες, τρίψιμο και φινίρισμα. Επισκευή κλιμάκων 
σκάλας και τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών. 

 ΠΑΡ-12.03. Κατακόρυφες πλακοστρώσεις σε παρασκευαστήρια, 
αποθήκες τροφίμων, χώρους υγιεινής και πλυντήρια. 

 ΠΑΡ-12.04. Αποκατάσταση εξωτερικής τοιχοποιίας. Απαιτείται 
σκαλωσιά. 

3.2.11.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια των εργασιών εκτιμάται σε 2 μήνες. 

3.2.11.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-12 πρέπει να υλοποιηθεί μετά από εργασίες σε δάπεδα (π.χ. 
υδραυλικές εργασίες), την τοποθέτηση κασών κουφωμάτων, την 
εγκατάσταση δικτύων ισχυρών και ασθενών, το σύστημα αερισμού και 
κλιματισμού. 

3.2.11.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.2.12 ΠΕ-13. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 

3.2.12.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-13 αφορά στην ανακαίνιση της υπερυψωμένης πλατφόρμας εισόδου 
του κτηρίου, με κλίμακα και ράμπα ΑΜΕΑ. Η ράμπα ΑΠΕΑ και η κλίμακα, 
καθώς και η πλατφόρμα πρέπει να έχουν κάγκελο. 

3.2.12.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-13.01. Ράμπα ΑΜΕΑ και πλατφόρμα εισόδου με κάγκελο. 

3.2.12.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια κατασκευής της πλατφόρμας εισόδου εκτιμάται σε 10 ημέρες. 

3.2.12.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-13 σχετίζεται με τις εργασίες διαμόρφωσης των εξωτερικών χώρων 
(ΠΕ-20). 

3.2.12.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 
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3.2.13 ΠΕ-14. Εγκατάσταση ηχομονώσεων στον χώρο του τηλεοπτικού studio. 

3.2.13.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-14 αφορά την ηχομόνωση του χώρου του τηλεοπτικού studio. Η 
μόνωση αυτή θα τοποθετηθεί στους εσωτερικούς τοίχους που οριοθετούν 
τον χώρο του studio. Η τοιχοποιία αυτή θα είναι κατασκευασμένη με διπλές 
γυψοσανίδες και μεταλλικό σκελετό. Η μόνωση μπορεί να τοποθετηθεί 
ανάμεσα στα γυψοσανίδες. Το υλικό της μόνωσης θα είναι αφρώδες υλικό 
με κυψέλες, πάχους τουλάχιστον 10 εκ. 

3.2.13.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-14.01. Ηχομόνωση της εσωτερικής τοιχοποιίας του τηλεοπτικού 
studio. 

3.2.13.3 Διάρκεια ΠΕ 

H διάρκεια υλοποίησης του ΠΕ-14 εκτιμάται σε 10 ημέρες. 

3.2.13.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-14 πρέπει να συνδυαστεί με τις εργασίες του ΠΕ-12 (τοιχοποιία). 

3.2.13.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.2.14 ΠΕ-15. Καθαρισμός, απολύμανση και σήμανση χώρων και σκευών ειδικού 
ενδιαφέροντος 

3.2.14.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-15 αφορά στον τελικό καθαρισμό, απολύμανση και υγιεινή θωράκιση 
των χώρων στα οποία θα υπάρχουν τρόφιμα, σκεύη και εργαλεία εστίασης. 

3.2.14.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-15.01. Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, εργαλείων και 
σκευών. Υγειονομικός έλεγχος χώρων, εργαλείων και σκευών 
επεξεργασίας, αποθήκευσης και σερβιρίσματος τροφών και ποτών. 

3.2.14.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ-15 εκτιμάται σε μία εβδομάδα. 

3.2.14.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το ΠΕ-15 πρέπει να υλοποιηθεί αφού έχουν γίνει οι προμήθειες των 
σκευών, εργαλείων (ΠΕ-26) και ειδικού εξοπλισμού (ΠΕ-23). 

3.2.14.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Καθαριστές υπό την επίβλεψη υγιεινολόγου. 
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3.3 Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων  

3.3.1 ΠΕ-16. Καθαρισμός και περίφραξη εξωτερικών χώρων 

3.3.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Στο ΠΕ-16 θα γίνει καθαρισμός των εξωτερικών χώρων από χόρτα, 
απορρίμματα, υπόλοιπα από τις εργασίες στο κτίριο και θα οριοθετηθούν 
οριστικά τα τμήματα των εξωτερικών χώρων με περίφραξη. Η περίφραξη 
αυτή δεν θα επιτρέπει αδέσποτα κατοικίδια και τρωκτικά να εισέρχονται 
στους χώρους του πάρκου, και θα συμβάλουν στη γενικότερη ασφάλεια 
των χώρων. 
Το πάρκο θα προσεγγίζεται από οδό και πεζοδρόμιο από τους χώρους 
στάθμευσης, και την πλευρά του Ι.Ν. της Αναστάσεως. Το κοινό θα έρχεται 
πεζή από την είσοδο του στρατοπέδου και τους χώρους στάθμευσης. 
Αυτοκίνητα θα επιτρέπονται μόνο για το προσωπικό, τα οχήματα 
τροφοδοσίας και μηχανήματα για εργασίες (π.χ. προετοιμασία εδάφους 
στο «Μποστάνι»). 
Η είσοδος θα έχει ηλεκτρικά κυλιόμενη θύρα, ελεγχόμενη από το γραφείο 
στον όροφο του κτιρίου. 
Η περίφραξη θα αποτελείται από μεταλλικούς πασσάλους και πλέγμα με 
οφθαλμό <= 60 χιλ. Το ύψος της περίφραξης θα είναι 2 μ. Το συνολικό 
μήκος της περιμέτρου για περίφραξη είναι περ. 300 μ. 
Το πλέγμα της περίφραξης πρέπει να αντέχει στις κλιματικές συνθήκες 
(υγρασία, υπεριώδες και ηλιακό φως). 

3.3.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-16.01. Καθαρισμός και περίφραξη των εξωτερικών χώρων του 
πάρκου. 

 ΠΑΡ-16.02. Είσοδος στο πάρκο με τηλεχειριζόμενη ηλεκτρική πόρτα. 

3.3.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Οι εργασίες του ΠΕ-16 εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως 15 ημέρες. 

3.3.1.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.3.2 ΠΕ-17. Διαμόρφωση και καθαρισμός «Αλάνας» 

3.3.2.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ-17 αφορά τη διαμόρφωση της έκτασης μπροστά από το κτίριο, την 
«Αλάνα». Στον χώρο αυτό θα τελούνται διάφορες υπαίθριες 
δραστηριότητες, όπως εκθέσεις, λαϊκές αγορές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
πανηγύρια, κινηματογράφος, κ.ά. Για το λόγο αυτό η «Αλάνα» θα είναι ένας 
ανοικτός χώρος χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Τα στοιχεία που πρέπει να 
εξασφαλιστούν είναι: 
Οριοθέτηση του χώρου, διαδρόμων κίνησης, πεζοδρόμιο, φωτισμός, σωστή 
ρύση και κανάλι απορροής των όμβριων υδάτων και σε κάποιο σημείο 
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χώροι υγιεινής για το κοινό. Δεδομένου ότι σε κάποιες εκδηλώσεις στο 
χώρο αυτό μπορεί να βρίσκονται μέχρι 2.000 άτομα, οι τουαλέτες πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 6 ανδρών και 6 γυναικών καθώς και 1 για ΑΜΕΑ. 
Στο σημείο των χώρων υγιεινής πρέπει να υπάρχει νερό και αποχέτευση. 
Ειδική μέριμνα πρέπει να δοθεί στον σχεδιασμό για τα δέντρα που 
βρίσκονται μέσα στην «Αλάνα» και να προστατευτούν. 
Τέλος, ο χώρος πρέπει να διαθέτει περιμετρικά καλάθια απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης. 

3.3.2.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-17.01. Καθαρισμός και εξομάλυνση εδάφους «Αλάνας». 
Καθαρισμός πεύκων από ξερά κλαδιά και ζιζάνια. Σήμανση 
χωροθετήσεων στην «Αλάνα». 

 ΠΑΡ-17.02. Κατασκευή χώρων υγιεινής στην «Αλάνα» με νερό και 
αποχέτευση. 

 ΠΑΡ-17.03. Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

 ΠΑΡ-17.04. Διαμόρφωση απορροής όμβριων υδάτων της «Αλάνας» 

3.3.2.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ-17 εκτιμάται σε 10 ημέρες. 

3.3.2.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.3.3 ΠΕ-18. Διαμόρφωση και καθαρισμός «Άλσους» 

3.3.3.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ και τα παραδοτέα του 

Το ΠΕ-18 αφορά στην προετοιμασία του χώρου με τα πεύκα, πίσω από το 
κτίριο. ο χώρος αυτός ονομάζεται το «Άλσος των Γεύσεων» και αποτελεί 
υπαίθριο χώρο συνάθροισης για φαγητό, ψησταριές, πικνίκ και αναψυχή. Η 
επιφάνεια του χώρους αυτού είναι περ. 3.400 μ². 
Οι εργασίες του πακέτου αφορούν στην  

 ΠΑΡ-18.01. Εξομάλυνση του εδάφους και επιδιόρθωση των 
προσβάσεων (το Άλσος βρίσκεται σε υπερυψωμένο πλάτωμα και 
υπάρχουν σκαλάκια). 

 ΠΑΡ-18.02. Καθαρισμός των δέντρων (πεύκων) από νεκρά κλαριά 
και απολύμανση τυχόν ασθενειών στα πεύκα (βαμβακιά, κουκούλια 
καμπιών, κ.λπ.) 

 ΠΑΡ-18.03. Προμήθεια και εγκατάσταση 6 ψησταριών αερίου με 
καπάκι και ισάριθμων κτιστών πάγκων προετοιμασίας. Τέντα 
ψησταριών και πυροσβεστήρες. 

 ΠΑΡ-18.04. Δημιουργία κρήνης ποσίμου ύδατος με αποχέτευση 

 ΠΑΡ-18.05. Προμήθεια τραπεζιών με πάγκους καθίσματος 
υπαίθριου τύπου. 

 ΠΑΡ-18.06. Προμήθεια και εγκατάσταση κάδων απορριμμάτων και 
ανακύκλωσης. 
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 ΠΑΡ-18.07. Δημιουργία πλακόστρωτου διαδρόμου από την πίσω 
είσοδο του κτιρίου προς το Άλσος. 

Ο φωτισμός του Άλσους θα υποστηριχθεί από τις εργασίες ΠΕ-10 (Γενικός 
φωτισμός) 

3.3.3.2 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια των εργασιών του ΠΕ-18 εκτιμάται σε 10 ημέρες. 

3.3.3.3 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Εξασφάλιση ορατότητας προς τον Παιδότοπο (ΠΕ-19) ώστε οι καθήμενοι 
γονείς να ελέγχουν τα παιδιά τους σε αυτόν. 

3.3.3.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.3.4 ΠΕ-19. Διαμόρφωση και δημιουργία Παιδότοπου 

3.3.4.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ και των παραδοτέων του 

Στην ΒΔ γωνία του οικοπέδου υπάρχει ένας χώρος με ξέφωτο και δέντρα 
στα οποία θα δημιουργηθεί ένας παιδότοπος. Ο παιδότοπος έχει επιφάνεια 
περ. 1.200 μ². Ο χώρος αυτός θα διαμορφωθεί με τι εργασίες του ΠΕ-19. Οι 
εργασίες αυτές περιλαμβάνουν: 

 ΠΑΡ-19.01. Ιδιαίτερη συρμάτινη περίφραξη ύψους 1 μ. με είσοδο 
από την πλευρά του Άλσους. 

 ΠΑΡ-19.02. Διαμόρφωση του εδάφους και φύτευση γκαζόν. 
Καθαρισμός πεύκων. 

 ΠΑΡ-19.03. Δημιουργία κρήνης πόσιμου ύδατος με αποχέτευση. 

 ΠΑΡ-19.04. Εγκατάσταση κάδου απορριμμάτων και ανακύκλωσης. 

 ΠΑΡ-19.05. Εγκατάσταση πιστοποιημένου εξοπλισμού παιδικής 
χαράς. 

3.3.4.2 Διάρκεια ΠΕ 

Οι εργασίες του ΠΕ-19 εκτιμώνται ότι θα είναι διάρκειας 25 ημερών.  

3.3.4.3 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.3.5 ΠΕ-20. Οδοποιία, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, οδοσημάνσεις, ανθόκηπος 

3.3.5.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Σε αυτό το ΠΕ θα υλοποιηθούν οι βασικές εργασίες για την πρόσβαση 
πεζών και οχημάτων στο τμήμα του στρατοπέδου που θα καταλάβει το 
πάρκο.  
Ο βασικός χώρος στάθμευσης του πάρκου βρίσκεται στο ΝΔ τμήμα του 
στρατοπέδου και σήμερα έχει χωρητικότητα περ. 100 οχημάτων. Ο χώρος 
αυτός μπορεί στο μέλλον να επεκταθεί ΒΔ (υπάρχει χώρος) ώστε σε 
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διοργανώσεις με μεγάλης προσέλευση κοινού να χρησιμοποιείται 
περιοδικά. 
Το κοινό δεν μπορεί να προσέρχεται με τα οχήματά του στο πάρκο (εκτός 
από περιπτώσεις ΑΜΕΑ). Από το χώρο στάθμευσης το κοινό θα 
προσέρχεται στο πάρκο πεζή. Η απόσταση αυτή είναι περ. 200 μ. Για την 
ασφαλέστερη και ανετότερη προσέλευση/αποχώρηση του κοινού στο 
πάρκο απαιτείται η κατασκευή πεζοδρομίου. 
Η πρόσβαση στο πάρκο με οχήματα θα είναι εφικτή από ασφαλτοστρωμένη 
οδό από την είσοδο του στρατοπέδου στο χώρο στάθμευσης το κτιρίου. Τα 
οχήματα που θα επιτρέπονται είναι του προσωπικού, της τροφοδοσίας και 
οχήματα που συνοδεύουν άτομα με κινητικά προβλήματα. 

3.3.5.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-20.01. Ασφαλτόστρωση. Δημιουργία δρόμου από τον χώρο 
στάθμευσης και την είσοδο του στρατοπέδου προς το κτίριο, 
συνολικού μήκους περ. 200 μ. 

 ΠΑΡ-20.02. Κατασκευή πεζοδρομίων. Πλάτος πεζοδρομίου 2,5 μ. 
Εκτιμώμενο συνολικό μήκος περ. 400 μ. Δάπεδο περιμετρικά του 
κτιρίου (για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων από τα θεμέλια 
του κτιρίου. Τα πεζοδρόμια θα έχουν ράμπες για ΑΜΕΑ, ζώνες 
ποδηλάτου και ζώνη τυφλών. 

 ΠΑΡ-20.03. Οδοσημάνσεις. Πινακίδες σε διάφορα σημεία του Δήμου 
και της Θεσσαλονίκης, καθώς και στην είσοδο του πάρκου. Στην Εικ. 
10 σημειώνονται προτεινόμενες θέσεις οδοσημάνσεων. 
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Εικ. 10. Προτεινόμενες θέσεις οδοσημάνσεων πλοήγησης του κοινού προς το πάρκο. 

 ΠΑΡ-20.04. Δημιουργία ανθόκηπου. Παρτέρι στην εσωτερική αιχμή 
του πεζοδρομίου, συνολικής επιφάνειας 680 μ². 

 ΠΑΡ-20.05. Σημάνσεις χώρου. Πινακίδα ταυτότητας. Μικρές 
πινακίδες σήμανσης των χώρων του πάρκου. 

3.3.5.3 Διάρκεια ΠΕ 

Το ΠΕ εργασίας εκτιμάται να διαρκέσει 15 ημέρες (ανάλογα και με την 
εποχή που θα τύχει η υλοποίησή του). 

3.3.5.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 

3.3.6 ΠΕ-21. Διαμόρφωση και εδαφολογική προετοιμασία λαχανόκηπου, «Μποστάνι» 

3.3.6.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου 1000 μ² για την δημιουργία μικρού 
λαχανόκηπου, του «Μποστανιού». Οι εργασίες περιλαμβάνουν την 
ιδιαίτερη περίφραξη του χώρου, τη διαμόρφωση και εδαφολογική 
προετοιμασία 14 παρτεριών (11 διαστάσεων 2,5x10 μ., δύο 4,0x10 μ. και 
ενός 4x13 μ.) μικρή αποθήκη εργαλείων κηπουρικής (Α) και μικρό σπορείο-
φυτώριο (Φ). Η χρήση του «Μποστανιού» θα είναι παραγωγική και 
εκπαιδευτική για σχολικό κοινό. 
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Εικ. 11: Σχέδιο του χώρου του «Μποστανιού». 

Οι καλλιέργειες στο «Μποστάνι» θα έχουν δύο περιόδους (Άνοιξη και 
Φθινόπωρο) και περιλαμβάνουν ετήσια λαχανικά, βότανα και αρωματικούς 
θάμνους. 

3.3.6.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΕΡ-21.01. Εδαφολογική προετοιμασία «Μποστανιού» και 
περίφραξη ύψους 1 μ. 

 ΠΕΡ-21.02. Προμήθεια και εγκατάσταση μικρού (φορητού) 
σπορείου. 

 ΠΕΡ-21.03. Προμήθεια αγροτικών εργαλείων και (φορητής) 
υπαίθριας αποθήκης. 

3.3.6.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 15 ημέρες. 

3.3.6.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το «Μποστάνι» πρέπει να έχει νερό άρδευσης (ΠΕ-06). 

3.3.6.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Υπηρεσίες πρασίνου του Δήμου. 

3.3.7 ΠΕ-22. Διαμόρφωση, περίφραξη και προετοιμασία ορνιθώνα. 

3.3.7.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Δημιουργία μικρού ορνιθώνα με κότες για την παραγωγή αβγών. Τα πτηνά 
θα τρέφονται με φυσικές τροφές, υπολειμμάτων φυτικών απορριμμάτων 
από τις κουζίνες και φυτών που θα φυτεύονται στο χώρο τους.  
Η έκταση του ορνιθώνα είναι 900 μ² και θα χωρίζεται σε τρία τμήματα ώστε 
να είναι δυνατή η καλλιέργεια πρασίνου για τη διατροφή τους. Τα τμήματα 
αυτά θα χρησιμοποιούνται εναλλάξ. 
 

 

Εικ. 12: Σχεδιάγραμμα ορνιθώνα. 
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3.3.7.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-22.01. Ιδιαίτερη περίφραξη χώρου. 

 ΠΑΡ-22.02. Κατασκευή μικρού ορνιθώνα και αποθήκης ζωοτροφής 
(κατασκευή 6,00x4,00x1,70 μ.). 

 ΠΑΡ-22.03. Χωματουργικές εργασίες και σπορά  πρασίνου. 

3.3.7.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 10 ημέρες. 

3.3.7.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Ο ορνιθώνας πρέπει να διαθέτει πόσιμο νερό (ΠΕ-06). 

3.3.7.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Οικοδομικό συνεργείο. 
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3.4 Προμήθεια εξοπλισμού, υποδομών και συστημάτων λειτουργίας  

Τα παρακάτω πακέτα εργασίας αφορούν στην εξειδίκευση της χρήσης του 
αποκατεστημένου κτιρίου στις δραστηριότητες στόχου. Σε αυτά περιλαμβάνεται η 
προμήθεια εξοπλισμού, στοιχείων ενδιαίτησης, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, 
διαδικτυακών υπηρεσιών και των συνθηκών λειτουργίας, προβολής και επικοινωνίας. 

3.4.1 ΠΕ-23. Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εστίασης 

3.4.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ εργασίας περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση του 
εξοπλισμού που απαιτείται για την αποθήκευση, επεξεργασία και 
προετοιμασία τροφίμων (βλ. §2.6.1). Διευκρινίζεται ότι στους χώρους των 
παρασκευαστηρίων ΔΕΝ θα ετοιμάζονται συστηματικά έτοιμα φαγητά 
όπως σε ένα εστιατόριο. Η μαγειρική είναι κυρίως υπόθεση του κοινού στις 
δημόσιες κουζίνες. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα παρασκευής 
βασικών φαγητών για επισκέπτες και ευαίσθητες ομάδες κοινού.  
Στα παρασκευαστήρια αποθηκεύονται πρώτες ύλες (λαχανικά, κρέατα, 
τυροκομικά προϊόντα κ.λπ.) και παρασκευάζονται ημιέτοιμα υλικά π.χ. 
ζύμες, καθαρίζονται πλένονται λαχανικά (π.χ. σπανάκι, σαλατικά) ή 
προμαγειρεύονται πρώτες ύλες (π.χ. όσπρια, σάλτσες κ.λπ.) ώστε να είναι 
έτοιμα για μαγείρεμα ή ωμή κατανάλωση. 

3.4.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-23.01. Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μαγειρείου. 

 ΠΑΡ-23.02. Προμήθεια επαγγελματικών εργαλείων εστίασης. 

 ΠΑΡ-23.03. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
ζαχαροπλαστείου. 

 ΠΑΡ-23.04. Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίων σκευών και 
λινών. 

3.4.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια της υλοποίησης του ΠΕ-23 εκτιμάται σε 60 ημέρες. 

3.4.1.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο εγκατάστασης με υδραυλικό, ηλεκτρολόγο και οικοδομικό 
συνεργείο. 

3.4.2 ΠΕ-24. Προμήθεια εξοπλισμού καταστήματος Αγοράς 

3.4.2.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το Αγορά απαιτεί βασικό εξοπλισμό ενός καταστήματος τροφίμων, όπως 
ράφια, ψυγεία, καταψύξεις, καλάθια, ζυγούς κ.λπ.  
Καινοτομία αποτελεί η διαφορετική σήμανση των προϊόντων στην οποία θα 
αναγράφεται η σύνθεση, προέλευση και ο παραγωγός του κάθε προϊόντος. 
Η σήμανση αυτή θα είναι κωδικοποιημένη με QR Code και οι πληροφορίες 
θα δίνονται μέσω του ασύρματου δικτύου σε έξυπνες φορητές συσκευές 
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του επισκέπτη (smart phone, tablet) είτε σε tablet που θα μπορούν να 
δανείζονται οι επισκέπτες στο κατάστημα. 

3.4.2.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 Προμήθεια εξοπλισμού καταστήματος (ΠΑΡ-24.01) 

3.4.2.3 Διάρκεια ΠΕ 

Το ΠΕ αφορά προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση έτοιμου εξοπλισμού. Η 
διάρκεια του ΠΕ εργασίας εκτιμάται σε 20 ημέρες. 

3.4.2.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Συνεργείο εγκατάστασης με υδραυλικό, ηλεκτρολόγο και οικοδομικό 
συνεργείο. 
 

3.4.3 ΠΕ-25. Προμήθεια εξοπλισμού και σκευών για τις κουζίνες κοινού και του τηλεοπτικού 
studio 

3.4.3.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Σε αυτό το ΠΕ θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού για 
τις 10 κουζίνες του κοινού. Κάθε κουζίνα θα διαθέτει πάγκος εργασίας, 
νεροχύτη με θερμό και ψυχρό νερό, εστίες μαγειρέματος με 
απορροφητήρα, φούρνο, τρόλεϊ μεταφοράς, μικρό ψυγείο για τα πρώτες 
ύλες μαγειρέματος, βασικά υλικά όπως λάδι, καρυκεύματα και ερμάριο με 
σκεύη, εργαλεία χειρός και ισχύος. 
Η διάταξη των κουζινών διαφέρει ώστε να χωρούν στο διαθέσιμο χώρο. 
Κάθε κουζίνα διαθέτει έξυπνη συσκευή επαφής με τις ΒΔ των συνταγών και 
των διατροφικών πληροφοριών. 
Η κουζίνα στο τηλεοπτικό στούντιο είναι διαφορετικής σχεδίασης, τόσο σε 
διαστάσεις όσο και σε υλικά ώστε να ικανοποιεί αισθητικές και τεχνικές 
ανάγκες για τη βιντεοσκόπηση. Επίσης διαθέτει μικρό σκηνικό σαλόνι για 
τη βιντεοσκόπηση συνεντεύξεων ή άλλων σκηνών με τη συμμετοχή 
προσώπων. 

3.4.3.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-25.01. Προμήθεια συσκευών κουζίνας. 

 ΠΑΡ-25.02. Προμήθεια επίπλων κουζίνας. 

 ΠΑΡ-25.03. Προμήθεια σκευών κουζίνας. 

 ΠΑΡ-25.04. Κατασκευή πλατό studio (κουζίνα και σαλόνι). 

3.4.3.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 20 ημέρες. 

3.4.3.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 
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3.4.3.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα προμηθειών και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Αναδόχου 
υλοποίησης.  
 

3.4.4 ΠΕ-26. Προμήθεια σκευών, λινών και εργαλείων τραπεζαρίας, ζαχαροπλαστείου και 
café 

3.4.4.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Στο ΠΕ θα γίνει η προμήθεια των φορητών επιτραπέζιων σκευών για την 
τραπεζαρία, το ζαχαροπλαστείο και το café. Στα σκεύη αυτά 
περιλαμβάνονται τα πιατικά, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, επιτραπέζια 
κοινόχρηστα σκεύη, καράφες, πιατέλες, κ.λπ. 
Επίσης θα γίνει η προμήθεια των λινών τραπεζομάντηλων, πετσετών και 
βοηθητικών υφασμάτινων αντικειμένων. 

3.4.4.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-26.01. Προμήθεια σκευών εστίασης (σερβίτσια, ποτήρια) 

 ΠΑΡ-26.02. Προμήθεια μαχαιροπήρουνων 

 ΠΑΡ-26.03. Προμήθεια επιτραπέζιων σκευών 

 ΠΑΡ-26.04. Προμήθεια λινών και βαμβακερών στοιχείων 

3.4.4.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 40 ημέρες. 

3.4.4.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το στυλ και η εμφάνιση των σκευών θα ακολουθεί τις αισθητικές/ιστορικές 
επιλογές του χώρου (αρχές του 20ού αι.), αλλά θα είναι προδιαγραφών 
συμβατών με τα μηχανήματα καθαρισμού. Δεν είναι επιθυμητό να ανήκουν 
όλα τα σερβίτσια σε ένα στυλ, αλλά να παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις 
δημιουργώντας επιλογές στους επισκέπτες-χρήστες. 

3.4.4.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα προμηθειών και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Αναδόχου 
υλοποίησης. 
 

3.5 Προμήθεια ενδιαιτήσεων  

3.5.1 ΠΕ-27. Προμήθεια ενδιαιτήσεων 

3.5.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Στα ΠΕ θα γίνουν οι προμήθειες για τα στοιχεία ενδιαίτησης του κτιρίου. Σε 
αυτά περιλαμβάνονται έπιπλα, ντεκόρ, ειδικός φωτισμός καθώς και η 
επίπλωση των γραφείων εργασίας. 
Επίσης, θα γίνουν αντίστοιχες προμήθειες για το café, η βιβλιοθήκη και το 
αναγνωστήριο. 
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Τέλος, θα γίνουν οι προμήθειες των υποδομών για τις εκδηλώσεις του 
πολυχώρου της σοφίτας οι οποίες περιλαμβάνουν οπτικοακουστικό 
εξοπλισμό, φωτισμό, εκθεσιακά στοιχεία και πτυσσόμενα καθίσματα για το 
κοινό. 
Στο ΠΕ αυτό θα εγκατασταθεί και ο ανελκυστήρας τροφίμων για την 
μεταφορά εδεσμάτων από τις κουζίνες κοινού στην τραπεζαρία. 

3.5.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-27.01. Προμήθεια τραπεζιών και καθισμάτων 

 ΠΑΡ-27.02. Προμήθεια στοιχείων διακόσμησης 

 ΠΑΡ-27.03. Προμήθεια ειδικών φωτιστικών 

 ΠΑΡ-27.04. Προμήθεια επιπλώσεως γραφείων 

 ΠΑΡ-27.05. Προμήθεια επίπλωσης βιβλιοθήκης και βιβλίων 

 ΠΑΡ-27.06. Προμήθεια υποδομής πάγκου café 

 ΠΑΡ-27.07. Καθίσματα διαλέξεων 

 ΠΑΡ-27.08. Εκθεσιακός φωτισμός αίθουσας εκδηλώσεων 

 ΠΑΡ-27.09. Εκθεσιακά πάνελ αίθουσας εκδηλώσεων 

 ΠΑΡ-27.10. Προβολικό, laptop και οθόνη αίθουσας εκδηλώσεων 

 ΠΑΡ-27.11. Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα τροφίμων 

3.5.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 40 ημέρες. 

3.5.1.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα προμηθειών και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του Αναδόχου 
υλοποίησης. 
 

3.6 Ψηφιακές υποδομές  

 
 

3.6.1 ΠΕ-28. Προμήθεια εξοπλισμού τηλεοπτικού studio, εγκατάσταση και ρύθμιση 

3.6.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Σε αυτό το ΠΕ θα γίνει προμήθεια, εγκατάσταση, σύνδεση και ρύθμιση των 
ψηφιακών υποδομών του τηλεοπτικού studio. Εκτός από τα βασικά 
στοιχεία (κάμερα λήψης βίντεο με τα παρελκόμενά της) θα γίνει προμήθεια 
φωτογραφικής κάμερας, εξοπλισμός λήψης ήχου, ειδικός φωτισμός των 
σκηνικών, σταθμός εργασίας και λογισμικό για την επεξεργασία των βίντεο 
(off line editing), αποθηκευτικά μέσα καθώς και λογισμικό. 
Η διαδικασία παραγωγής των τελικών βίντεο θα ακολουθεί τυποποιημένο 
και απλοποιημένο τρόπο ώστε το κοινό να μπορεί να την χρησιμοποιήσει. 
Βέβαια, θα απαιτούνται κάποιες βασικές γνώσεις (οι οποίες θα παρέχονται 
περιοδικά και σε εκπαιδευτικά προγράμματα) αλλά θα υπάρχει και ένα 
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μέλος του προσωπικού που θα εξυπηρετεί στη διαδικασία λήψης και 
επεξεργασίας. 
Η τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας περιλαμβάνει 
προσχεδιασμένα γραφιστικά στοιχεία (templates) για κάρτες υλικών, 
τίτλους, χρωματικές διορθώσεις και βασικά εφέ. Αυτά τα στοιχεία συνολικά 
ονομάζονται video layout. 
H χρήση του studio προορίζεται αποκλειστικά για την καταγραφή συνταγών 
εδεσμάτων, διατροφικών αναλύσεων, ιστορικών πληροφοριών και 
διηγήσεων του κοινού οι οποίες θα αφορούν στον πολιτισμό της διατροφής 
ή της παραγωγής. Όλες οι παραγωγές θα αναρτώνται στο web site χωρίς 
δικαιώματα υπέρ τρίτων και θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες 
του διαδικτύου. 

3.6.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-28.01. Εξοπλισμός λήψεων εικόνας 

 ΠΑΡ-28.02. Εξοπλισμός λήψεως ήχου 

 ΠΑΡ-28.03. Φωτισμός παλτό 

 ΠΑΡ-28.04. Σταθμοί μοντάζ και μιξάζ 

 ΠΑΡ-28.05. Αποθηκευτικά μέσα 

 ΠΑΡ-28.06. Λογισμικό επεξεργασίας 

 ΠΑΡ-28.07ΠΕριφερειακά και καλωδιώσεις 

 ΠΑΡ-28.08. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και γραφιστική επεξεργασία 
video layout. 

 

3.6.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 30 ημέρες. 

3.6.1.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα ΤΠΕ του Αναδόχου υλοποίησης. 
 

3.6.2 ΠΕ-29. Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ψηφιακών υποδομών 

3.6.2.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Στο ΠΕ αυτό θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών εργασίας για το 
προσωπικό (γραμματεία, διοίκηση, τροφοδοσία, γραφείο ασφαλείας, 
έλεγχο της εισόδου) και των περιφερειακών τους και το απαραίτητο 
λογισμικό. Οι σταθμοί θα είναι συνδεδεμένη στο κλειστό δίκτυο του 
πάρκου, θα έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και θα εξυπηρετούνται από 
τους sever (βλ. παρακάτω). 
Επίσης, θα γίνει η προμήθεια των φορητών συσκευών (tablet) για την 
ανάκληση στοιχείων για τα προϊόντα της Αγοράς, την πρόσβαση στη ΒΔ 
Συνταγών και Διατροφικών Στοιχείων στις κουζίνες κοινού και του 
τηλεοπτικού studio. 
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Για την υποστήριξη των tablet θα εγκατασταθεί εξοπλισμός, λογισμικό και 
οι ΒΔ σε server δικτύου. 
Στο ΠΕ αυτό θα εγκατασταθούν και τα συστήματα αναπαραγωγής ήχου και 
ο έλεγχός τους για τις αίθουσες της τραπεζαρίας και του ζαχαροπλαστείου, 
τα infokiosk για τον πολυχώρο της σοφίτας. 
Τέλος, θα γίνει η προμήθεια, ρύθμιση και λειτουργία των υπηρεσιών 
διαδικτύου (hosting). 

3.6.2.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-29.01. Σταθμοί εργασίας προσωπικού 

 ΠΑΡ-29.02. Tablet Αγοράς, συνταγών κουζίνας κοινού και studio 

 ΠΑΡ-29.03. Συστήματα προβολών τραπεζαρίας και ζαχ/στείου 

 ΠΑΡ-29.04. Σταθμοί βιβλιοθήκης 

 ΠΑΡ-29.05. Server Βάσεων Δεδομένων 

 ΠΑΡ-29.06. Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (hosting) 

 ΠΑΡ-29.07. Ηχητικά συστήματα τραπεζαρίας και ζαχ/στείου 

 ΠΑΡ-29.08. Εκθεσιακοί σταθμοί επαφής (infokiosk) 

3.6.2.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 30 ημέρες. 

3.6.2.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Οι ψηφιακές υποδομές εξαρτώνται από τις υποδομές δικτύωσης (ΠΑΡ-
04.01), τις ΒΔ του ΠΕ-31 και του web site (ΠΕ-32). 

3.6.2.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα ΤΠΕ του Αναδόχου υλοποίησης. 
 

3.6.3 ΠΕ-30. Διατροφικός έλεγχος συνταγών και επιστημονική τεκμηρίωση 

3.6.3.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Η λογική περιγραφή των ΒΔ γίνεται στην §5.2.6. Η ανάπτυξη των ΒΔ 
υλοποιείται με το ΠΕ-31. 
 Στο ΠΕ αυτό περιλαμβάνονται οι επιστημονικές και καταγραφικές εργασίες 
προετοιμασίας του περιεχομένου αυτών των ΒΔ. Οι εργασίες 
περιλαμβάνουν: 

 Μετρικά συστήματα βάρους, όγκου, ενέργειας των πρώτων υλών 
διατροφής 

 Ανάλυση της διατροφικής σημασίας κάθε συστατικού (πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λιπαρά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, την μονάδα 
βάρους ή όγκου) 

 Ποσοτική ανάλυση των πρώτων υλών σε σχέση με τον τρόπο 
επεξεργασίας τους 

 Ανάλυση τύπων διατροφικών προφίλ 
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 Επιβαρυντικοί παράγοντες στα υλικά διατροφής (τοξίνες, συνθετικές 
και χημικές ύλες, αντιβιοτικά και ορμόνες, κ.λπ.) 

 Κώδικας ουσιών σε βιομηχανικά προϊόντα διατροφής 

 Κωδικοποίηση και εισαγωγή των παραπάνω στοιχεία στις ΒΔ. 
Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα βασικά δομικά στοιχεία της διατροφικής 
ανάλυσης των συνταγών και τη συμβουλευτική ερμηνεία τους. 

3.6.3.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-30.01. Αποδελτίωση στοιχείων Διατροφικών Υλών 

 ΠΑΡ-30.02. Εισαγωγή στοιχείων στη ΒΔ Διατροφικών Υλών 

 ΠΑΡ-30.03. Αποδελτίωση στοιχείων Διατροφικών Αναγκών 

 ΠΑΡ-30.04. Εισαγωγή στοιχείων στη ΒΔ Διατροφικών Αναγκών 

 ΠΑΡ-30.05. Αποδελτίωση Δεδομένων Διατροφικών Προφίλ 

 ΠΑΡ-30.06. Εισαγωγή Στοιχείων στη ΒΔ Διατροφικών Προφίλ 

3.6.3.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 70 ημέρες. 

3.6.3.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα ειδικών διατροφής και προσωπικό του Αναδόχου υλοποίησης. 
 

3.6.4 ΠΕ-31. Ανάπτυξη λογισμικού βάσεων δεδομένων, λογισμικού διεπαφής και αρχικό 
περιεχόμενο 

3.6.4.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Στο ΠΕ αυτό θα αναπτυχθούν οι ΒΔ και οι εφαρμογές πρόσβασης σε αυτές, 
τόσο τοπικά όσο και μέσω διαδικτύου. 
Η πλατφόρμα ανάπτυξης των ΒΔ θα βασίζεται σε πακέτο Open Source χωρίς 
δαπάνη δικαιωμάτων χρήσης. 
Η δομή των ΒΔ θα αναλυθεί στα ΠΕ-01 (ΠΑΡ-01.04), ΠΕ-30 και ΠΕ-32. 

3.6.4.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-31.01. Ανάπτυξη ΒΔ Διατροφικών Υλών 

 ΠΑΡ-31.02. Ανάπτυξη ΒΔ Διατροφικών Αναγκών 

 ΠΑΡ-31.03. Ανάπτυξη ΒΔ Διατροφικών Προφίλ 

 ΠΑΡ-31.04. Ανάπτυξη ΒΔ Συνταγών Εδεσμάτων και Ποτών 

 ΠΑΡ-31.05. Εισαγωγή στοιχείων στη ΒΔ Εδεσμάτων και Ποτών 

 ΠΑΡ-31.06. Ανάπτυξη λογισμικού πρόσβασης στις ΒΔ τοπικά και 
διαδικτυακά. 

3.6.4.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 100 ημέρες. 
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3.6.4.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα ανάπτυξης λογισμικού του Αναδόχου υλοποίησης. 
 

3.6.5 ΠΕ-32. Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακού κόμβου 

3.6.5.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Η περιγραφή του web site στην παρούσα Προμελέτη γίνεται στην §5.2.5. 
Για την ανάπτυξή του απαιτούνται: 

 Συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση (στα αγγλικά) κειμένων 

 Ανάπτυξη στατικών σελίδων με πληροφορίες και παρουσίαση των 
δραστηριοτήτων του πάρκου. 

 Ανάπτυξη στατικών σελίδων για νεαρές ηλικίες και σχολεία. 

 Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων για την πρόσβαση στο 
Πρόγραμμα του πάρκου 

 Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων για την πρόσβαση στην 
εφαρμογή των κρατήσεων 

 Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων για την εγγραφή μελών 
(Registration) 

 Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων για την ενημέρωση του web site 
(Back-Office) από το προσωπικό του πάρκου 

 Φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις των υποδομών για την 
παρουσίαση των υποδομών. 

 
Αυτές οι εργασίες θα υλοποιηθούν από το τρέχον ΠΕ. 
 

3.6.5.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-32.01. Συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων 

 ΠΑΡ-32.02. Φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις 

 ΠΑΡ-32.03. Ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων 

 ΠΑΡ-32.04. Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων 

3.6.5.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 60 ημέρες. 

3.6.5.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Η ορθή λειτουργία του web site προϋποθέτει τις προμήθειες υπηρεσιών 
από πάροχο φιλοξενίας (hosting) (ΠΑΡ-29.06). 

3.6.5.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα πληροφορικής του Αναδόχου υλοποίησης. 
 

3.7 Προβολή και επικοινωνία  
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3.7.1 ΠΕ-33. Ενέργειες και παραγωγές επικοινωνίας και προβολής 

3.7.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Η γραφιστική ταυτότητα του πάρκου συνίσταται στα στοιχεία της οπτικής 
επικοινωνίας του, σε όλες τις μορφές και εφαρμογές που θα 
χρησιμοποιηθεί. Αφορά το λογότυπο, τις σημάνσεις, το web site, τις ΒΔ, την 
αλληλογραφία και επικοινωνία και αναγνωρισιμότητά του. 
Για την προβολή του πάρκου θα παραχθούν έντυπες και ψηφιακές 
παραγωγές που θα ακολουθούν τους κανόνες της γραφιστικής ταυτότητάς 
του. Τα έντυπα είναι φυλλάδιο με πληροφορίες για διανομή, αφίσα για την 
γνωριμία του κοινού, αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα, πόρτες και εισόδους σε 
καταστήματα στρατηγικών συμμάχων του πάρκου. 
Η ιδιαίτερη παρουσία του πάρκου και των δραστηριοτήτων του σε 
ιστοσελίδες των κοινωνικών δικτύων θα αποτελέσει μία άμεση μορφή 
προβολής του. 
Για τα ΜΜΕ και το διαδίκτυο θα παραχθεί μικρό διαφημιστικό trailer σε δύ 
διάρκειες 30’’ και 3’. 

3.7.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 Γραφιστική ταυτότητα πάρκου (ΠΑΡ-33.01) 

 Παραγωγή αφίσας πάρκου (ΠΑΡ-33.02) 

 Παραγωγή εντύπου πάρκου (ΠΑΡ-33.03) 

 Παραγωγή αυτοκόλλητων (ΠΑΡ-33.04) 

 Παραγωγή βίντεο προβολής (σποτ) (ΠΑΡ-33.05) 

 Παραγωγή σημάτων ταυτότητας (ταμπέλες) (ΠΑΡ-33.06) 

 Ανάπτυξη ιστοσελίδων στα κοινωνικά δίκτυα (ΠΑΡ-33.07) 

3.7.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 60 ημέρες. 
 

3.7.1.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα γραφιστικής του Αναδόχου υλοποίησης. 
 

3.8 Λειτουργία 

3.8.1 ΠΕ-34. Εκπαίδευση προσωπικού 

3.8.1.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Η εκπαίδευση του προσωπικού στοχεύει να εξοικειώσει τις ομάδες του στη 
φύση, τις ανάγκες και την υποστήριξη των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
το κοινό, την τήρηση των κανόνων και των προδιαγραφών ασφάλειας και 
υγιεινής τόσο για τους ίδιους όσο και τους επισκέπτες και την περιουσία 
του πάρκου, την χρήση των ψηφιακών υποδομών καθώς και τη χρήση του 
ειδικού εξοπλισμού εστίασης και εργαλείων, προσφέροντας βοήθεια και 
καθοδήγηση στους επισκέπτες που θα κληθούν να τις χρησιμοποιήσουν. 
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Η εκπαίδευση θα γίνει επί τόπου όταν οι υποδομές θα είναι σε ετοιμότητα 
λειτουργίας. 
Η εκπαίδευση θα βασιστεί και θα υποστηρίζεται μελλοντικά από τα 
οργανωτικά εργαλεία του ΠΕ-35. 

3.8.1.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-34.01. Εκπαίδευση προσωπικού στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

 ΠΑΡ-34.02. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας 

 ΠΑΡ-34.03. Εκπαίδευση προσωπικού στις ψηφιακές υποδομές 

 ΠΑΡ-34.04. Εκπαίδευση προσωπικού στον ειδικό εξοπλισμό 

3.8.1.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 20 ημέρες. 

3.8.1.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Η εκπαίδευση πρέπει να συμβαδίζει με τις οργανωτικές υποδομές του ΠΕ-
35. 

3.8.1.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα του Αναδόχου υλοποίησης και του προσωπικού του πάρκου. 
 

3.8.2 ΠΕ-35. Οργάνωση λειτουργίας και συντήρηση 

3.8.2.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Σε αυτό το ΠΕ θα αναπτυχθούν βασικές οδηγίες για τη σωστή λειτουργία 
και συντήρηση των υποδομών του πάρκου. Οι οδηγίες αυτές θα 
αποτελέσουν ψηφιακά εγχειρίδια (manual) τα οποία θα είναι προσβάσιμα 
από το προσωπικό του πάρκου μέσω των τοπικών server και των σταθμών 
εργασίας στα γραφεία τους ή με φορητές συσκευές. 
Στη συγγραφή των οδηγιών αυτών θα ληφθούν υπόψη: 

 Τα τεχνικά εγχειρίδια των κατασκευαστών όλων των μορφών 
εξοπλισμού του πάρκου 

 Αρμοδιότητες του κάθε μέλους του προσωπικού 

 Συνθήκες και όροι ασφάλειας για το προσωπικό και το πάρκο 

 Προδιαγραφές και κανόνες ενδυμασίας, υγιεινής και καθαριότητας 
για το προσωπικό 

 Διαδικασίες ελέγχου, υγιεινής και προστασίας που πρέπει να 
τηρούνται 

 Διαδικασίες αντιμετώπισης κρίσεων, βλαβών και συστάσεων από το 
κοινό. 

 Διαδικασίες επικοινωνίας με το κοινό και ενημέρωσης του web site. 
 

3.8.2.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 Εγχειρίδιο λειτουργίας πάρκου (ΠΑΡ-35.01) 
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 Αρμοδιότητες και προφίλ προσωπικού λειτουργίας (ΠΑΡ-35.02) 

 Τεχνικός έλεγχος εξοπλισμού και αντιμετώπιση βλαβών (ΠΑΡ-35.03) 

3.8.2.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 30 ημέρες. 

3.8.2.4 Εξαρτήσεις ΠΕ 

Το παραδοτέο σχετίζεται άμεσα και με την εκπαίδευση του προσωπικού 
(ΠΕ-34). 

3.8.2.5 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα του Αναδόχου υλοποίησης και του προσωπικού του πάρκου. 
 

3.8.3 ΠΕ-36. Εξοπλισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων 

3.8.3.1 Περιγραφή αντικειμένου ΠΕ 

Το ΠΕ εργασίας αφορά την προμήθεια των βασικών υποδομών για την 
λειτουργία δραστηριοτήτων και διοργανώσεων στους υπαίθριους χώρους 
του πάρκου, κυρίως στην «Αλάνα». 
Οι υποδομές αυτές θα είναι πτυσσόμενες και θα φυλάσσονται σε ειδικό 
αποθηκευτικό χώρο. 

3.8.3.2 Παραδοτέα ΠΕ 

 ΠΑΡ-36.01. Κιόσκια εκθέσεων και υπαίθριας αγοράς (3x2 μ) με 
τέντες (3x5 μ.), τεμ. 220 

 ΠΑΡ-36.02. Καθίσματα κινηματογράφου (200) και τραπεζάκια (60) 

 ΠΑΡ-36.03. Εξοπλισμός προβολής, αναπαραγωγής ήχου και 
μετακλητή οθόνη προβολής 

 ΠΑΡ-36.04. Τραπέζια και καρέκλες για 1000 άτομα (πανηγύρι) 
 

3.8.3.3 Διάρκεια ΠΕ 

Η διάρκεια του ΠΕ εκτιμάται σε 60 ημέρες. 

3.8.3.4 Ομάδα Υλοποίησης ΠΕ 

Ομάδα του Αναδόχου υλοποίησης και του προσωπικού του πάρκου. 
  



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  

  
 

  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, © 2018 53 

 

3.9 Πίνακας Παραδοτέων του έργου 

Στον ακόλουθο πίνακα συγκεντρώνονται τα παραδοτέα του έργου. 
 

Πίνακας 2: Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα του έργου 

Α/Α ΠΕ / ΠΑΡ Περιγραφή 
ΠΕ-01: Οριστική Μελέτη Εφαρμογής  

1 ΠΑΡ-01.01 Αποτύπωση και αρχιτεκτονικός σχεδιασμός 
2 ΠΑΡ-01.02 Μελέτη και τεύχος Δημοπράτησης Ανάπλασης κτιρίου και Εξωτερικών 

Χώρων 
3 ΠΑΡ-01.03 Μελέτη και τεύχος Δημοπράτησης Προμηθειών Ειδικού Εξοπλισμού και 

Υπηρεσιών Ανάπτυξης 
4 ΠΑΡ-01.04 Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού Λειτουργίας 

5 ΠΑΡ-01.05 Μελέτη στατικής επάρκειας 
ΠΕ-02: Επιθεώρηση και επισκευή στέγης. Διευθέτηση όμβριων υδάτων. 

6 ΠΑΡ-02.01 Στέγη, υδρορροές, καπνοδόχοι, κεραμίδια 
ΠΕ-03: Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών ρευμάτων 

7 ΠΑΡ-03.01 Ηλεκτρικά δίκτυα ισχυρών, γειώσεις, αλεξικέραυνα 
ΠΕ-04: Εγκατάσταση δικτύων ασθενών ρευμάτων 

8 ΠΑΡ-04.01 Δίκτυα ασθενών 
9 ΠΑΡ-04.02 Δίκτυα ασφαλείας 

ΠΕ-05: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης 
10 ΠΑΡ-05.01 Εξοπλισμός ασφαλείας 
11 ΠΑΡ-05.02 Κέντρο ελέγχου στη σοφίτα 
12 ΠΑΡ-05.03 Πυροσβεστικά μέσα 

ΠΕ-06: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής, αποχέτευση 
13 ΠΑΡ-06.01 Δίκτυο ψυχρού ύδατος (κτίριο) 
14 ΠΑΡ-06.02 Δίκτυο θερμού ύδατος (κτίριο) 
15 ΠΑΡ-06.03 Δίκτυο πόσιμου ύδατος στους υπαίθριους χώρους 

16 ΠΑΡ-06.04 Δίκτυο άρδευσης 
17 ΠΑΡ-06.05 Δίκτυα αποχέτευσης 
18 ΠΑΡ-06.06 Χώροι υγιεινής κοινού και προσωπικού κτιρίου 

ΠΕ-07: Αλλαγή κουφωμάτων θυρών, παραθύρων και κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου 
19 ΠΑΡ-07.01 Κουφώματα εξωτερικών θυρών 
20 ΠΑΡ-07.02 Κουφώματα εξωτερικών ανοιγμάτων 
21 ΠΑΡ-07.03 Τέντες καποτίνας 
22 ΠΑΡ-07.04 Κιγκλίδωμα κλιμακοστασίου 

ΠΕ-08: Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού (θέρμανση/ψύξη) 
23 ΠΑΡ-08.01 Δίκτυο εξαερισμού παρασκευαστηρίων 
24 ΠΑΡ-08.02 Σύστημα κλιματισμού (θέρμανση/ψύξη) 

ΠΕ-09: Εγκατάσταση ανελκυστήρα 
25 ΠΑΡ-09.01 Εγκατάσταση ανελκυστήρα 

ΠΕ-10: Προμήθεια και εγκατάσταση γενικού φωτισμού 
26 ΠΑΡ-10.01 Στοιχεία γενικού εσωτερικού φωτισμού 
27 ΠΑΡ-10.02 Στοιχεία γενικού φωτισμού υπαίθριων χώρων 

ΠΕ-11: Εγκατάσταση νέων δαπέδων στους χώρους των παρασκευαστηρίων και αποθηκών 
28 ΠΑΡ-11.01 Πατώματα ειδικών χώρων 

ΠΕ-12: Αποκατάσταση τοιχοποιίας, δαπέδων, κλιμακοστασίου και ταβανιών 
29 ΠΑΡ-12.01 Αποκατεστημένη εσωτερική τοιχοποιία 
30 ΠΑΡ-12.02 Ανακαινισμένα δάπεδα, κλιμακοστάσιο και οροφές 
31 ΠΑΡ-12.03 Κατακόρυφες πλακοστρώσεις 
32 ΠΑΡ-12.04 Αποκατεστημένη εξωτερική τοιχοποιία 

ΠΕ-13: Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου 
33 ΠΑΡ-13.01 Ράμπα ΑΜΕΑ και πλατφόρμα εισόδου στο κτίριο 
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Πίνακας 2: Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα του έργου 

Α/Α ΠΕ / ΠΑΡ Περιγραφή 
ΠΕ-14: Εγκατάσταση ηχομονώσεων στον χώρο του τηλεοπτικού studio 

34 ΠΑΡ-14.01 Ηχομόνωση της εσωτερικής τοιχοποιίας τηλεοπτικού studio 
ΠΕ-15: Καθαρισμός, απολύμανση και σήμανση χώρων και σκευών ειδικού ενδιαφέροντος 

35 ΠΑΡ-15.01 Καθαρισμός και απολύμανση χώρων, εργαλείων και σκευών  
ΠΕ-16: Καθαρισμός και περίφραξη εξωτερικών χώρων 

36 ΠΑΡ-16.01 Καθαρισμός και περίφραξη των εξωτερικών χώρων  
37 ΠΑΡ-16.02 Είσοδος με τηλεχειριζόμενη ηλεκτρική πόρτα  

ΠΕ-17: Διαμόρφωση και καθαρισμός «Αλάνας» 
38 ΠΑΡ-17.01 Καθαρισμός και εξομάλυνση εδάφους «Αλάνας»  
39 ΠΑΡ-17.02 Κατασκευή χώρων υγιεινής με ύδρευση και αποχέτευση  
40 ΠΑΡ-17.03 Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης  
41 ΠΑΡ-17.04 Διαμόρφωση απορροής όμβριων υδάτων  

ΠΕ-18: Διαμόρφωση και καθαρισμός «Άλσους» 
42 ΠΑΡ-18.01 Εξομάλυνση του εδάφους και επιδιόρθωση των προσβάσεων  
43 ΠΑΡ-18.02 Καθαρισμός των δέντρων (πεύκων)  
44 ΠΑΡ-18.03 Προμήθεια και εγκατάσταση 6 ψησταριών και πάγκων προετοιμασίας 
45 ΠΑΡ-18.04 Δημιουργία κρήνης ποσίμου ύδατος με αποχέτευση  
46 ΠΑΡ-18.05 Προμήθεια τραπεζιών με πάγκους καθίσματος  
47 ΠΑΡ-18.06 Κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης 
48 ΠΑΡ-18.07 Δημιουργία τσιμεντένιου διαδρόμου από την πίσω είσοδο του κτιρίου 

ΠΕ-19: Διαμόρφωση και δημιουργία Παιδότοπου 
49 ΠΑΡ-19.01 Ιδιαίτερη περίφραξη ύψους 1 μ. με είσοδο 
50 ΠΑΡ-19.02 Διαμόρφωση του εδάφους και φύτευση γκαζόν 
51 ΠΑΡ-19.03 Δημιουργία κρήνης πόσιμου ύδατος με αποχέτευση 
52 ΠΑΡ-19.04 Εγκατάσταση κάδου απορριμμάτων και ανακύκλωσης  
53 ΠΑΡ-19.05 Εγκατάσταση πιστοποιημένου εξοπλισμού παιδικής χαράς 

ΠΕ-20: Οδοποιία, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, οδοσημάνσεις, ανθόκηπος 
54 ΠΑΡ-20.01 Ασφαλτόστρωση 
55 ΠΑΡ-20.02 Κατασκευή πεζοδρομίων 
56 ΠΑΡ-20.03 Οδοσημάνσεις 
57 ΠΑΡ-20.04 Δημιουργία ανθόκηπου 
58 ΠΑΡ-20.05 Σημάνσεις χώρου 

ΠΕ-21: Διαμόρφωση και εδαφολογική προετοιμασία λαχανόκηπου, «Μποστάνι» 
59 ΠΑΡ-21.01 Εδαφολογική προετοιμασία «Μποστανιού» και περίφραξη ύψους 1 μ. 
60 ΠΑΡ-21.02 Δημιουργία μικρού σπορείου 
61 ΠΑΡ-21.03 Προμήθεια αγροτικών εργαλείων και υπαίθριας αποθήκης 

ΠΕ-22: Διαμόρφωση, περίφραξη και προετοιμασία ορνιθώνα 
62 ΠΑΡ-22.01 Ιδιαίτερη περίφραξη χώρου 
63 ΠΑΡ-22.02 Κατασκευή μικρού ορνιθώνα και αποθήκης ζωοτροφής 
64 ΠΑΡ-22.03 Εδαφολογικές εργασίες και σπορά φυτών 

ΠΕ-23: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εστίασης 
65 ΠΑΡ-23.01 Προμήθεια επαγγελματικού εξοπλισμού μαγειρείου 
66 ΠΑΡ-23.02 Προμήθεια επαγγελματικών εργαλείων εστίασης 
67 ΠΑΡ-23.03 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ζαχαροπλαστείου 
68 ΠΑΡ-23.04 Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίων σκευών και λινών 

ΠΕ-24: Προμήθεια εξοπλισμού καταστήματος Αγοράς 
69 ΠΑΡ-24.01 Προμήθεια εξοπλισμού καταστήματος  

ΠΕ-25: Προμήθεια εξοπλισμού και σκευών για τις κουζίνες κοινού και του studio 
70 ΠΑΡ-25.01 Προμήθεια συσκευών κουζίνας 
71 ΠΑΡ-25.02 Προμήθεια επίπλων κουζίνας 
72 ΠΑΡ-25.03 Προμήθεια σκευών και εργαλείων κουζίνας 

ΠΕ-26: Προμήθεια σκευών, λινών και εργαλείων τραπεζαρίας, ζαχαροπλαστείου και café 
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Πίνακας 2: Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα του έργου 

Α/Α ΠΕ / ΠΑΡ Περιγραφή 
73 ΠΑΡ-26.01 Προμήθεια σκευών εστίασης (σερβίτσια, ποτήρια) 
74 ΠΑΡ-26.02 Προμήθεια μαχαιροπήρουνων 
75 ΠΑΡ-26.03 Προμήθεια λοιπών επιτραπέζιων σκευών 
76 ΠΑΡ-26.04 Προμήθεια λινών και βαμβακερών στοιχείων 

ΠΕ-27: Προμήθεια ενδιαιτήσεων και εκθεσιακών υποδομών 
77 ΠΑΡ-27.01 Προμήθεια τραπεζιών και καθισμάτων 
78 ΠΑΡ-27.02 Προμήθεια στοιχείων διακόσμησης 
79 ΠΑΡ-27.03 Προμήθεια ειδικών φωτιστικών 
80 ΠΑΡ-27.04 Προμήθεια επιπλώσεως γραφείων 
81 ΠΑΡ-27.05 Προμήθεια επίπλωσης βιβλιοθήκης και βιβλίων 
82 ΠΑΡ-27.06 Προμήθεια υποδομής πάγκου café 
83 ΠΑΡ-27.07 Καθίσματα διαλέξεων 
84 ΠΑΡ-27.08 Εκθεσιακός φωτισμός αίθουσας εκδηλώσεων 
85 ΠΑΡ-27.09 Εκθεσιακά πάνελ αίθουσας εκδηλώσεων 
86 ΠΑΡ-27.10 Προβολικό, laptop και οθόνη αίθουσας εκδηλώσεων 
87 ΠΑΡ-27.11 Προμήθεια και εγκατάσταση ανελκυστήρα τροφίμων 

ΠΕ-28: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεοπτικού studio, εγκατάσταση και ρύθμιση 
88 ΠΑΡ-28.01 Εξοπλισμός λήψεων εικόνας 
89 ΠΑΡ-28.02 Εξοπλισμός λήψεως ήχου 
90 ΠΑΡ-28.03 Φωτισμός παλτό 
91 ΠΑΡ-28.04 Σταθμοί μοντάζ και μιξάζ 
92 ΠΑΡ-28.05 Αποθηκευτικά μέσα 
93 ΠΑΡ-28.06 Λογισμικό επεξεργασίας 
94 ΠΑΡ-28.07 Περιφερειακά και καλωδιώσεις 
95 ΠΑΡ-28.08 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και γραφιστική επεξεργασία video layout. 

ΠΕ-29: Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ψηφιακών υποδομών 
96 ΠΑΡ-29.01 Σταθμοί εργασίας προσωπικού 
97 ΠΑΡ-29.02 Tablet συνταγών κουζίνας κοινού και studio 
98 ΠΑΡ-29.03 Συστήματα προβολών τραπεζαρίας και ζαχ/στείου 
99 ΠΑΡ-29.04 Σταθμοί βιβλιοθήκης 

100 ΠΑΡ-29.05 Server Βάσεων Δεδομένων 
101 ΠΑΡ-29.06 Παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (hosting) 
102 ΠΑΡ-29.07 Ηχητικά συστήματα τραπεζαρίας και ζαχ/στείου 
103 ΠΑΡ-29.08 Εκθεσιακοί σταθμοί επαφής 

ΠΕ-30: Διατροφικός έλεγχος συνταγών και επιστημονική τεκμηρίωση 
104 ΠΑΡ-30.01 Αποδελτίωση στοιχείων Διατροφικών Υλών 
105 ΠΑΡ-30.02 Εισαγωγή στοιχείων στη ΒΔ Διατροφικών Υλών 
106 ΠΑΡ-30.03 Αποδελτίωση στοιχείων Διατροφικών Αναγκών 
107 ΠΑΡ-30.04 Εισαγωγή στοιχείων στη ΒΔ Διατροφικών Αναγκών 
108 ΠΑΡ-30.05 Αποδελτίωση Δεδομένων Διατροφικών Προφίλ 
109 ΠΑΡ-30.06 Εισαγωγή Στοιχείων στη ΒΔ Διατροφικών Προφίλ 

ΠΕ-31: Ανάπτυξη λογισμικού βάσεων δεδομένων, λογισμικού διεπαφής και αρχικό περιεχόμενο 
110 ΠΑΡ-31.01 Ανάπτυξη ΒΔ Διατροφικών Υλών 
111 ΠΑΡ-31.02 Ανάπτυξη ΒΔ Διατροφικών Αναγκών 
112 ΠΑΡ-31.03 Ανάπτυξη ΒΔ Διατροφικών Προφίλ 
113 ΠΑΡ-31.04 Ανάπτυξη ΒΔ Συνταγών Εδεσμάτων και Ποτών 
114 ΠΑΡ-31.05 Εισαγωγή στοιχείων στη ΒΔ Εδεσμάτων και Ποτών 
115 ΠΑΡ-31.06 Ανάπτυξη λογισμικού πρόσβασης στις ΒΔ τοπικά και διαδικτυακά 

ΠΕ-32: Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακού κόμβου 
116 ΠΑΡ-32.01 Συγγραφή, επιμέλεια και μετάφραση κειμένων 
117 ΠΑΡ-32.02 Φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις 
118 ΠΑΡ-32.03 Ανάπτυξη στατικών ιστοσελίδων 
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Πίνακας 2: Πακέτα εργασίας και Παραδοτέα του έργου 

Α/Α ΠΕ / ΠΑΡ Περιγραφή 
119 ΠΑΡ-32.04 Ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων 

ΠΕ-33: Ενέργειες και παραγωγές επικοινωνίας και προβολής 
120 ΠΑΡ-33.01 Γραφιστική ταυτότητα πάρκου 
121 ΠΑΡ-33.02 Παραγωγή αφίσας πάρκου 
122 ΠΑΡ-33.03 Παραγωγή εντύπου πάρκου 
123 ΠΑΡ-33.04 Παραγωγή αυτοκόλλητων 
124 ΠΑΡ-33.05 Παραγωγή βίντεο προβολής (σποτ) 
125 ΠΑΡ-33.06 Παραγωγή σημάτων ταυτότητας (ταμπέλες) 
126 ΠΑΡ-33.07 Ανάπτυξη ιστοσελίδων στα κοινωνικά δίκτυα 

ΠΕ-34: Εκπαίδευση προσωπικού 
127 ΠΑΡ-34.01 Εκπαίδευση προσωπικού στις παρεχόμενες υπηρεσίες 
128 ΠΑΡ-34.02 Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας 
129 ΠΑΡ-34.03 Εκπαίδευση προσωπικού στις ψηφιακές υποδομές 
130 ΠΑΡ-34.04 Εκπαίδευση προσωπικού στον ειδικό εξοπλισμό 

ΠΕ-35: Οργάνωση λειτουργίας και συντήρηση 
131 ΠΑΡ-35.01 Εγχειρίδιο λειτουργίας πάρκου 
132 ΠΑΡ-35.02 Αρμοδιότητες και προφίλ προσωπικού λειτουργίας 
133 ΠΑΡ-35.03 Τεχνικός έλεγχος εξοπλισμού και αντιμετώπιση βλαβών 

ΠΕ-36: Εξοπλισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων 
134 ΠΑΡ-36.01 Κιόσκια εκθέσεων και υπαίθριας αγοράς (3x2 μ) με τέντες (3x5 μ.), τεμ. 

220 
135 ΠΑΡ-36.02 Καθίσματα κινηματογράφου (200) και τραπεζάκια (60) 
136 ΠΑΡ-36.03 Εξοπλισμός προβολής, αναπαραγωγής ήχου και μετακλητή οθόνη 
137 ΠΑΡ-36.04 Τραπέζια και καρέκλες για 1000 άτομα (πανηγύρι) 
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4 Οικονομικά και οργανωτικά στοιχεία του έργου 

 

4.1 Ανάλυση προϋπολογισμού υλοποίησης 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται στα παρακάτω τμήματα, σύμφωνα με τα ΠΕ. 
 

Πίνακας 3: Προϋπολογισμός Έργου  

Πακέτο Εργασίας Κόστος 

ΠΕ-01: Οριστική Μελέτη Εφαρμογής  €123.500 
ΠΕ-02: Επιθεώρηση και επισκευή στέγης. Διευθέτηση όμβριων υδάτων. €39.000 
ΠΕ-03: Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών ρευμάτων €65.000 
ΠΕ-04: Εγκατάσταση δικτύων ασθενών ρευμάτων €32.500 
ΠΕ-05: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης €33.800 
ΠΕ-06: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής, αποχέτευση €85.800 
ΠΕ-07: Αλλαγή κουφωμάτων θυρών, παραθύρων και κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου €70.200 
ΠΕ-08: Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού (θέρμανση/ψύξη) €104.000 
ΠΕ-09: Εγκατάσταση ανελκυστήρα €39.000 
ΠΕ-10: Προμήθεια και εγκατάσταση γενικού φωτισμού €32.500 
ΠΕ-11: Εγκατάσταση νέων δαπέδων στους χώρους των παρασκευαστηρίων και αποθηκών €26.000 
ΠΕ-12: Αποκατάσταση τοιχοποιίας, δαπέδων, κλιμακοστασίου και ταβανιών €149.500 
ΠΕ-13: Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου €3.250 
ΠΕ-14: Εγκατάσταση ηχομονώσεων στον χώρο του τηλεοπτικού studio €2.600 
ΠΕ-15: Καθαρισμός, απολύμανση και σήμανση χώρων και σκευών ειδικού ενδιαφέροντος €3.900 
ΠΕ-16: Καθαρισμός και περίφραξη εξωτερικών χώρων €9.100 
ΠΕ-17: Διαμόρφωση και καθαρισμός «Αλάνας» €33.800 
ΠΕ-18: Διαμόρφωση και καθαρισμός «Άλσους» €27.040 
ΠΕ-19: Διαμόρφωση και δημιουργία Παιδότοπου €28.600 
ΠΕ-20: Οδοποιία, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, οδοσημάνσεις, ανθόκηπος €22.750 
ΠΕ-21: Διαμόρφωση και εδαφολογική προετοιμασία λαχανόκηπου, «Μποστάνι» €7.540 
ΠΕ-22: Διαμόρφωση, περίφραξη και προετοιμασία ορνιθώνα €3.510 
ΠΕ-23: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εστίασης €176.800 
ΠΕ-24: Προμήθεια εξοπλισμού καταστήματος Αγοράς €13.000 
ΠΕ-25: Προμήθεια εξοπλισμού και σκευών για τις κουζίνες κοινού και του studio €56.550 
ΠΕ-26: Προμήθεια σκευών, λινών και εργαλείων τραπεζαρίας, ζαχαροπλαστείου και café €50.700 
ΠΕ-27: Προμήθεια ενδιαιτήσεων και εκθεσιακών υποδομών €229.515 
ΠΕ-28: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεοπτικού studio, εγκατάσταση και ρύθμιση €63.050 
ΠΕ-29: Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ψηφιακών υποδομών €110.500 
ΠΕ-30: Διατροφικός έλεγχος συνταγών και επιστημονική τεκμηρίωση €49.400 
ΠΕ-31: Ανάπτυξη λογισμικού ΒΔ, λογισμικού διεπαφής και αρχικό περιεχόμενο €59.800 
ΠΕ-32: Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακού κόμβου €59.800 
ΠΕ-33: Ενέργειες και παραγωγές επικοινωνίας και προβολής €37.115 
ΠΕ-34: Εκπαίδευση προσωπικού €11.050 
ΠΕ-35: Οργάνωση λειτουργίας και συντήρηση €19.500 
ΠΕ-36: Εξοπλισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων €128.700 

Σύνολο προ ΦΠΑ €2.008.370 

ΦΠΑ 24% €482.009 

Σύνολο Προϋπολογισμού €2.490.379 
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4.2 Μεθοδολογία υλοποίησης 
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4.3 Χρονοπρογραμματισμός 

(Παρεμβάλλεται το PDF με το χρονοδιάγραμμα) 
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5 Η λειτουργικότητα της πράξης και η αξιοποίηση του αποτελέσματος 

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που θα υποστηρίζει το έργο. 
Αυτές, φυσικά, μπορούν στο μέλλον να εμπλουτιστούν και επεκταθούν, αλλά με την 
έναρξη λειτουργίας είναι απαραίτητο να έχουν προετοιμαστεί οι υποδομές και η οργάνωση 
για μία δυναμική εκκίνηση του πάρκου. 
Οι δραστηριότητες του πάρκου είναι τριών κατηγοριών: 
Εσωτερικές δραστηριότητες. Αυτές αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών, την ασφαλή 
τους αποθήκευση και σε μερικές από αυτές η επεξεργασία τους. Οι δραστηριότητες αυτές 
αποτελούν συνεχή εργασία στο πάρκο. 
Οι δραστηριότητες του κοινού. Αυτές αφορούν στο τί μπορεί να κάνει στο πάρκο ένας 
επισκέπτης. Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν συνεχή εργασία στο πάρκο. 
Περιοδικές δραστηριότητες. Αυτές αποτελούν διοργανώσεις που γίνονται περιοδικά, 
κυρίως στην «αλάνα» και περιλαμβάνουν εκθέσεις αγροτικών προϊόντων, υπαίθριες 
αγορές, πολιτιστικές, επετειακές και εκδηλώσεις, κινηματογραφικές προβολές κ.λπ. 
 
Το έργο αποσκοπεί να εξοπλίσει το πάρκο με τα εργαλεία, τις υποδομές, την οργανωτική 
και επικοινωνιακή υποδομή καθώς και την αισθητική αρτιότητα του περιβάλλοντος μέσα 
στο οποίο αυτό θα λειτουργεί. 
 
Οι περισσότερες εσωτερικές δραστηριότητες καθώς και οι δραστηριότητες κοινού είναι 
χωροθετημένες μέσα στο κτίριο, αποτελώντας τμήματα της λειτουργίας του. 
 

5.1 Τα τμήματα των δραστηριοτήτων 

5.1.1 Η αγορά πρώτων υλών – Αγορά 

Στην αγορά διατίθενται υλικά για την Παρασκευή φαγητών. Δεν είναι ένα συνηθισμένο 
super-market. Στην αγορά υπάρχουν ΜΟΝΟΝ τρόφιμα. Αυτά περιλαμβάνουν: 

 Λαχανικά και φρούτα εποχής 

 Όσπρια, ρύζια και ξηροί καρποί 

 Αλεύρι, ζάχαρη κα ήδη ζαχαροπλαστικής 

 Ζυμαρικά, σάλτσες, κονσέρβες,  

 Λάδια, ξύδια, μπαχαρικά 

 Τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα 

 Αβγά 

 Τυροκομικά προϊόντα 

 Κρέατα, ψαρικά, πουλερικά 

 Αλίπαστα, λουκάνικα και παστά 

 Ημιέτοιμα υλικά: ζύμες, καθαρισμένα λαχανικά, σάλτσες, πολτοί, κ.λπ. 
Τα περισσότερα προϊόντα είναι χύμα και το κοινό μπορεί να προμηθεύεται τις ποσότητες 
που επιθυμεί. 
Η προμήθεια των πρώτων υλών γίνεται από επώνυμους παραγωγούς (του πρωτογενούς ή 
δευτερογενούς τομέα) και με σχολιασμένο το τρόπο παραγωγής τους. 
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Το κοινό μπορεί να προμηθεύεται προϊόντα είτε για οικιακή χρήση είτε για τοπικό 
μαγείρεμα στις κουζίνες κοινού. 
Στην Αγορά μπορεί να γίνονται επί τόπου, τηλεφωνικές ή  και διαδικτυακές παραγγελίες 
για προϊόντα, σε περίπτωση που το κοινό που θα τα προμηθευτεί αποτελείται από ομάδες 
άνω των 6 ατόμων. Για τις τηλεφωνικές ή διαδικτυακές παραγγελίες πρέπει ο παραγγέλων 
να έχει λογαριασμό στο κόμβο του πάρκου (κάρτα μέλους). 
Η Αγορά προετοιμάζει μικρές συσκευασίες από πρώτες ύλες για την εξυπηρέτηση του 
κοινού που θα μαγειρέψει, όπως λάδι, μπαχαρικά,  

5.1.2 Οι δημόσιες κουζίνες 

Σε ιδιαίτερο χώρο του κτιρίου υπάρχουν οι 10 διαμορφωμένες και εξοπλισμένες δημόσιες 
κουζίνες, στις οποίες το κοινό μπορεί να μαγειρεύει. Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει 
μπορεί να προέρχονται από την Αγορά είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, από έξω. Οι 
κουζίνες διαθέτουν τις παρακάτω υποδομές: 

 Κουζίνες με ηλεκτρικές εστίες ή εστίες υγραερίου (τύπου οικοσκευής). 

 Ηλεκτρικό φούρνο (τύπου οικοσκευής) με ταψιά διαφόρων τύπων και διαστάσεων 

 Ψυγείο 

 Νεροχύτη με θερμό και ψυχρό νερό, με μηχανισμό διύλισης απορριμμάτων. 

 Ράφι με αλάτι, κοινά αρτύματα (πιπέρι, ρίγανη, βασιλικό, κ.λπ.). 

 Ζυγό ακριβείας 

 Σκεύη και εργαλεία χειρός 

 Ηλεκτρικές μικροσυσκευές 

 Χύτρα πιέσεως 

 Φριτέζα 

 Πολυμίξερ με διάφορες λειτουργίες 

 Πάγκο εργασίας 

 Απορροφητήρα 

 Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (μίας χρήσεως) 

 Κοινόχρηστους κάδους ανακύκλωσης και απορριμμάτων. 

 Εντοιχισμένη οθόνη αφής για την ανάκληση συνταγών. 

 Τρόλεϊ μεταφοράς. 

 Ασύρματο δίκτυο με επαφή διαδικτύου (wi-fi). 
 

 

Εικ. 13: Βασικά στοιχεία των κουζινών κοινού. 
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Εικ. 14: Σχηματική διάταξη των 10 κουζινών κοινού. 

Το κοινό μπορεί να προμηθεύεται πρόσθετα σκεύη και αντικείμενα σερβιρίσματος από την 
Σκευοθήκη του πρώτου ορόφου. 
Τα χρησιμοποιημένα σκεύη το κοινό πρέπει να τα μεταφέρει στα πλυντήρια και τα 
τοποθετεί στον εξοπλισμό καθαρισμού. 

5.1.3 Το τηλεοπτικό στούντιο 

Το τηλεοπτικό studio είναι ένα μικρό αλλά πλήρως εξοπλισμένο studio λήψης. Σε αυτό 
υπάρχουν δύο διατάξεις σκηνικού: 

 Η κουζίνα (πλατό κουζίνας). 

 Το σαλονάκι (πλατό συνεντεύξεων). 
Το κοινό μπορεί να κλείνει (booking) ώρες στο studio και να οργανώνει λήψεις συνταγών, 
ιστορικών και πληροφοριακών show γύρω από την εστίαση, να κάνει μοντάζ και να αναρτά 
στο διαδίκτυο στον κόμβο του πάρκου τις δημιουργίες του.  



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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Το studio θα είναι ηχομονωμένο, θα διαθέτει ειδικό φωτισμό των πλατό, κάμερες (βίντεο 
και φωτογραφίας), εξοπλισμό λήψης ήχου, σταθμό εργασίας για την επεξεργασία των 
φωτογραφιών και του βίντεο, καθώς και μικρή εταζέρα για στοιχειώδες μακιγιάζ των 
προσώπων. 
Στον τεχνικό τομέα, το μπάρκο θα διοργανώνει τακτικά σεμινάρια ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων, δραστηριοποιώντας εθελοντές και ειδικούς, ώστε το 
κοινό να μπορεί να χειριστεί τον εξοπλισμό. 
Σκηνοθετικά, το studio θα λειτουργεί με προ-σκηνοθετημένες διαδικασίες ώστε να 
εξασφαλίζεται μία ικανοποιητική και σταθερή ποιότητα στο παραγόμενο υλικό. Στη 
διαδικασία (workflow) περιλαμβάνονται: 

 Σταθερές οδηγίες φωτισμού 

 Σταθερές θέσεις κάμερας και προσώπων 

 Κοινά στοιχεία post-production (composites, thirds, κ.λπ.) 

 Κοινά στοιχεία τίτλων, γραφικών πινάκων τεκμηρίωσης συνταγών, γραφιστικής 
επιμέλειας κ.λπ. 

 Σταθερές οδηγίες ηχοληψίας και φωτογράφησης. 

 

Εικ. 15: Σχηματική διάταξη τηλεοπτικού studio. 
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5.1.4 Η τραπεζαρία 

Η τραπεζαρία βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Βασικό χαρακτηριστικό της αίθουσας είναι η 
διακόσμησή της η οποία είναι εμπνευσμένη από την περίοδο των αρχών του 20 αιώνα της 
Θεσσαλονίκης. Η ατμόσφαιρα, ο φωτισμός, τα στοιχεία ενδιαίτησης και τα υπόλοιπα 
στοιχεία του χώρου θα παραπέμπουν στην ιδιαίτερης ακμής εποχή της πόλης. 
Η τραπεζαρία καταλαμβάνει χώρο συνολικής επιφάνειας περ. 200 μ². Στο χώρο αυτό 
μπορούν να χωρέσουν συνολικά 28 τραπέζια (14 εξαθέσια και 4 τετραθέσια) για συνολικά 
100 καθήμενους συνδαιτημόνες.  
Παράλληλα, η τραπεζαρία διαθέτει πάγκο προετοιμασίας σερβιρίσματος και ερμάρια 
επιτραπέζιων σκευών (αλατιέρες, μαχαιροπήρουνα, κ.λπ.). Ο πάγκος βρίσκεται πλάι στον 
ανελκυστήρα τροφίμων που συνδέει την τραπεζαρία με τις κουζίνες κοινού του ισογείου. 
Τα απαραίτητα σκεύη για το φαγητό και τα ποτά βρίσκονται στη σκευοθήκη (βλ. §5.2.3 
παρακάτω), από την οποία οι επισκέπτες θα προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται. 
 

 

Εικ. 16: Σχηματική διάταξη τραπεζαρίας. 

Η διάταξη των τραπεζιών μπορεί να αλλάζει σε περιπτώσεις ομαδικών διοργανώσεων, 
καθώς και η δημιουργία χώρου για πίστα χορού στο κέντρο της αίθουσας. 
Η τραπεζαρία θα διαθέτει τις ακόλουθες υποδομές: 

 Ανελκυστήρα τροφίμων συνδεόμενο με το ισόγειο στο χώρο των κουζινών κοινού. 

 Πάγκο προετοιμασίας με ερμάρια μαχαιροπήρουνων και κοινόχρηστων 
επιτραπέζιων σκευών. 

 Τρόλεϊ μεταφοράς σκευών. 
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 Σύστημα αναπαραγωγής μουσικής (με έλεγχο από το γραφείο ελέγχου). 

 Σύστημα προβολών σε 4 τοίχους της αίθουσας (πλάτος προβολής 2,5 μ.). 

 Στον διάδρομο ψυγεία αναψυκτικών, ζύθου, τσίπουρου και κάβα οίνου. 

 Σταθμός νερού (φυσικής θερμοκρασίας και ψυγείου) και καράφες. 

 Ειδικό φωτισμό αίθουσας με δυνατότητα ελέγχου της έντασης (dimmer). 

 Ανοικτό ασύρματο δίκτυο με σύνδεση διαδικτύου (wi-fi). 

5.1.5 Το ζαχαροπλαστείο 

Το ζαχαροπλαστείο αποτελείται από δύο τμήματα: 

 Το παρασκευαστήριο. 

 Την αίθουσα του κοινού. 
 

 

Εικ. 17: Σχηματική διάταξη του ζαχαροπλαστείου. 
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Το παρασκευαστήριο καλύπτει επιφάνεια περ. 42 μ² και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
υποδομές: 

 Ψυγεία συντήρησης πρώτων υλών και κατάψυξη. 

 Πάγκους εργασίας. 

 Ηλεκτρικές εστίες. 

 Παγομηχανή. 

 Φούρνο. 

 Μηχανές καφέ. 

 Νεροχύτες και παροχή θερμού/ψυχρού ύδατος. 

 Πλυντήριο σκευών. 

 Ερμάρια πρώτων υλών. 

 Μηχανήματα και εργαλεία χειρός και ισχύος. 

 Σκεύη παραγωγής. 

 Συσκευή παρασκευής τοστ. 

 Σκεύη επιτραπέζιου σερβιρίσματος (σερβίτσια, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, κ.λπ.). 

 Πρόσβαση στη ΒΔ των συνταγών με φορητές συσκευές (tablet). 
 
Το παρασκευαστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το κοινό με προηγούμενη κράτηση 
(booking). Το παρασκευαστήριο παράγει γλυκίσματα που διατίθενται έτοιμα στο κοινό. 
Παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής διαφόρων τύπων καφέ, αφεψημάτων 
και τσαγιού. 
 
Η αίθουσα για το κοινό καταλαμβάνει έκταση περ. 92 μ² και είναι χωρητικότητας περ. 24 
τραπεζιών για περ. 90 άτομα, καθήμενους σε καρέκλες ή καναπέδες. 
Βιτρίνα ψυγείο ανάμεσα στο παρασκευαστήριο και την αίθουσα θα προβάλλει τα 
διαθέσιμα επιδόρπια. 
Η αισθητική και διακόσμηση του χώρου είναι ανάλογη με εκείνη της τραπεζαρίας, 
παραπέμποντας στα καφενεία της Θεσσαλονίκης των αρχών του 20ού αιώνα. 
Η αίθουσα θα διαθέτει ειδικό ρυθμιζόμενο φωτισμό και σύστημα ανεξάρτητης 
αναπαραγωγής μουσικής (με έλεγχο από το γραφείο ελέγχου). 

5.1.6 Η βιβλιοθήκη και το Café 

Χώρος περ. 160 μ² στη σοφίτα του κτιρίου με κεκλιμένη οροφή. Στις μακριές πλευρές θα 
εγκατασταθούν χαμηλά ράφια με βιβλία και περιοδικά σχετικά με τη διατροφή, την 
μαγειρική, ζαχαροπλαστική, την επεξεργασία τροφών, την χημεία τροφίμων και τις 
τεχνολογίες εστίασης. Επίσης θα υπάρχουν περιοδικά και έντυπα. 
Ο χώρος θα διαθέτει δυνατότητα παρασκευής καφέ τσαγιού και αφεψημάτων για τους 
επισκέπτες. 
Οι υποδομές του Αναγνωστηρίου περιλαμβάνουν: 

 Έντυπες πηγές (βιβλία, λευκώματα, κ.λπ. στα ελληνικά και σημαντικές εκδόσεις σε 
άλλες γλώσσες). 

 Τραπέζια αναγνωστηρίου για 22 καθήμενους επισκέπτες 

 Τραπέζια καφέ (6) για 22 καθήμενους 

 Ιδιαίτερο φωτισμό και διακόσμηση 



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  

  
 

  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, © 2018 67 

 

 Μπαρ παρασκευαστήριο με σκεύη, συσκευές, παροχή ψυχρού, θερμού και φυσικού 
νερού, καφετιέρες, βραστήρα, παγομηχανή, ψυγείο και εργαλεία. 

 Τρόλεϊ μεταφοράς σκευών. 

 

Εικ. 18: Σχηματική διάταξη του Αναγνωστηρίου-Café στη σοφίτα του κτιρίου. 
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5.1.7 Ο χώρος εκδηλώσεων 

Στη σοφίτα του κτιρίου χώρος περ. 160 μ² θα διαμορφωθεί σε πολυχώρο στον οποίο 
μπορούν να οργανωθούν: 

 Προβολές, διαλέξεις και παρουσιάσεις για κοινό έως 54 καθήμενων. 

 Εκθέσεις σε αυτοφωτιζόμενα πτυσσόμενα πάνελ με ψηφιακές εκτυπώσεις. Ο χώρος 
προσφέρεται για μέχρι 18 πάνελ 2x2 μ. με συνολική εκθεσιακή επιφάνεια περ. 76 
μ². 

 Άλλες πολιτιστικές, εμπορικές, εκθεσιακές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις χωρίς τη 
χρήση των υποδομών. 

 

 

Εικ. 19: Διάταξη του πολυχώρου της σοφίτας για εκδηλώσεις. 
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Για τις εκδηλώσεις θα διατίθενται οι παρακάτω υποδομές: 

 Εξοπλισμός προβολής (προβολικό, φορητός υπολογιστής, ηλεκτρική οθόνη 
προβολής και καλωδιώσεις). Λόγω της κλίσης της οροφής το πλάτος της προβολής 
περιορίζεται στα 4 μ. 

 Σύστημα αναπαραγωγής ήχου (5.1 surround) 

 Καθίσματα (πτυσσόμενα) για 54-60 καθήμενους. 

 Podium και τραπέζι ομιλητή. 

 Φωτισμό ελεγχόμενης έντασης (dimmer) 
 

 

Εικ. 20: Σχηματική διάταξη του πολυχώρου της σοφίτας για εκθεσιακές δραστηριότητες. 
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Για εκθεσιακές δραστηριότητες θα διατίθενται οι ακόλουθες υποδομές: 

 18 πτυσσόμενα πάνελ διαστάσεων 2x2 με ίδιο φωτισμό (βλ. παράδειγμα Εικ. 21). 

 Τον εξοπλισμό προβολής και αναπαραγωγής ήχου (βλ. παραπάνω). 

 Δύο σταθμούς πληροφόρησης με οθόνη αφής (infokiosk). 

 Εγχειρίδιο προδιαγραφών παραγωγής εκθεσιακού περιεχομένου για την 
προετοιμασία του υλικού έκθεσης (συμβατικού και ψηφιακού). 

  

Εικ. 21: Παράδειγμα πτυσσόμενου εκθεσιακού πάνελ. 

Ο πολυχώρος θα δεσμεύεται από φορείς και κοινό με κρατήσεις (booking) βάσει του 
προγράμματος εκδηλώσεων του πάρκου. 
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5.1.8 Υπαίθριες εκδηλώσεις 

Στον υπαίθριο χώρο της «Αλάνας», έκτασης 5.000 μ², θα είναι δυνατόν να διοργανωθούν 
μία σειρά από δραστηριότητες για πολυπληθές κοινό, πολλές από τις οποίες αφορούν, 
εκτός από τους πολίτες του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης και κοινό από όλη την 
Θεσσαλονίκη και τους περί αυτήν Δήμους. 
Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: 

 Εκθέσεις αγροτικών προϊόντων και ειδών διατροφής. 

 Υπαίθριες αγορές και παζάρια (λαϊκές αγορές). 

 Υπαίθρια παζάρια ανταλλαγής αντικειμένων μεταξύ των πωλητών (yard sales). 

 Πανηγύρια με μουσική, φαγητό και χορό. 

 Κινηματογραφικές προβολές. 

 Παραστάσεις σχολικού, παιδικού και ερασιτεχνικού θεάτρου. 

 Πολιτιστικές, ψυχαγωγικές και επετειακές συγκεντρώσεις (Πρωτομαγιά, Καθαρή 
Δευτέρα, Πάσχα, κ.λπ.). 

 
Για τις δραστηριότητες αυτές το πάρκο θα διαθέτει τις ακόλουθες υποδομές: 

 Χώρους υγιεινής. 

 Πόσιμο νερό. 

 Ηλεκτροδότηση και υπαίθριο φωτισμό. 

 Σταντ πωλητηρίων/έκθεσης με σκίαστρο (τέντα) (250 σταντ). 

 Τραπέζια και καρέκλες (πτυσσόμενα) για φαγητό (800 άτομα). 

 Εξοπλισμό εικόνας και ήχου, οθόνη προβολής, καθίσματα (200) και τραπεζάκια (56). 
 
Όταν οι διοργανωτές των εκδηλώσεων δεν είναι το ίδιο το πάρκο, μπορεί να απαιτείται η 
συμπλήρωση των υποδομών με πρόσθετα στοιχεία για την ικανοποίηση ειδικών αναγκών 
τους, υπό τη δική τους ευθύνη και δαπάνη (π.χ. συναυλίες, εμπορικές εκθέσεις, κ.λπ.).  
 

  

Εικ. 22: παραδείγματα σταντ εκθεσιακών ή εμπορικών εκθέσεων και αγορών. 
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Τα στοιχεία των υποδομών όταν δεν χρησιμοποιούνται θα αποθηκεύονται σε ειδικό 
αποθηκευτικό χώρο του πάρκου (π.χ. σε παλαιό στρατιωτική τολ απέναντι από το πάρκο. 
 
Στις ακόλουθες εικόνες παρουσιάζονται σχηματικά διατάξεις των υποδομών σε μερικά είδη 
εκδηλώσεων: 

  

Εικ.23: Σχηματική διάταξη «Αλάνας» σε εκθεσιακή δραστηριότητα (αριστερά) και σε πολιτιστική εκδήλωσης, 
πανηγύρι (δεξιά). 
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Εικ. 24: Σχηματική διάταξη «Αλάνας» σε μαγειρική δραστηριότητα (αριστερά) και σε  κινηματογραφική 
προβολή (δεξιά). 

5.1.9 Το άλσος των γεύσεων 

Στον δεντρόφυτο χώρο του «Άλσους των Γεύσεων», έκτασης περ. 3.400 μ², θα 
τοποθετηθούν πάγκοι-τραπέζια ώστε το κοινό να τα χρησιμοποιεί ως υπαίθρια τραπεζαρία 
ή ως χώρο συνάθροισης για πικνίκ. Στο μεταξύ του δεντρόφυτου τμήματος και του κτιρίου 
υπάρχει ακάλυπτο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν ψησταριές υγραερίου, κλειστού 
τύπου και πάγκοι προετοιμασίας. Ο χώρος και οι υποδομές του είναι ανοικτές στο κοινό. 
Στο Άλσος θα εγκατασταθούν οι παρακάτω υποδομές: 

 Πόσιμο νερό (κρήνη). 

 ψησταριές υγραερίου, κλειστού τύπου. 

 πάγκοι προετοιμασίας. 

 10 6-θέσιοι πάγκοι-τραπέζια υπαίθριου τύπου. 

 Κάδοι ανακύκλωσης και απορριμμάτων. 
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 Βασικός φωτισμός εξωτερικού χώρου. 
 

  

Εικ. 25: Παραδείγματα πάγκων κήπου-πικνίκ. 

 

Εικ. 26: Παράδειγμα ψησταριάς υγραερίου κλειστού τύπου. 

5.1.10 Το μποστάνι 

Ο λαχανόκηπος «Μποστάνι» επιφάνειας περ. 1.000 μ², προορίζεται για την εκπαιδευτική 
και οικολογική καλλιέργεια κηπευτικών από σχολικές ομάδες και εθελοντές από την 
περιοχή του Δήμου. Διαιρείται σε παρτέρια τα οποία θα καλλιεργούνται σε δύο περιόδους 
του έτους, την Άνοιξη και στο τέλος του καλοκαιριού προς τον χειμώνα. 
Για τις καλλιέργειες και τις δραστηριότητες του «Μποστανιού» το πάρκο θα διαθέτει τις 
ακόλουθες υποδομές: 

 Νερό άρδευσης. 

 Μικρό σπορείο/φυτώριο 

 Εργαλεία 

 Αποθήκη εργαλείων 
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 Τον καζαμία του «Μποστανιού» στον κόμβο του πάρκου, με περιγραφή των 
εργασιών και του ημερολογίου τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι για την εθελοντική ή εκπαιδευτική συμμετοχή μπορούν να δηλώνουν 
συμμετοχή είτε με την παρουσία τους στην γραμματεία, είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω του 
web site. 
 

 

Εικ. 27. Παράδειγμα μικρού στεγάστρου φυτωρίου. 

 

Εικ. 28: Παράδειγμα μικρής αποθήκης εργαλείων στο «Μποστάνι». 
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5.2 Υποδομές λειτουργίας 

5.2.1 Γραφείο κίνησης – Γραμματεία 

Το γραφείο αυτό βρίσκεται στον όροφο του κτιρίου. Το εμβαδόν του είναι περ. 21 μ². 
Σε αυτό δίνονται πληροφορίες στο κοινό, γίνονται κρατήσεις, υλοποιείται η επικοινωνία, 
διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες τροφοδοσίας και παρακολουθείται διοικητικά η 
λειτουργία του πάρκου.  
 

 

Εικ. 29: Σχηματική διάταξη του Γραφείου κίνησης-γραμματείας. 

Το γραφείο κίνησης υποστηρίζεται από τις παρακάτω υποδομές: 

 Γκισέ πληροφοριών. 

 Συσκευές επικοινωνίας. 

 Σταθμοί εργασίας (3) 

 Εκτυπωτής/Φαξ/Φωτοτυπικό 

 Ερμάρια φύλαξης αρχείου 

5.2.2 Πλυντήρια σκευών κουζίνας 

Σε χώρο περ. 18 μ² στο ισόγειο θα εγκατασταθούν τα πλυντήρια σκευών κουζίνας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται: 

 Πλυντήριο-στεγνωτήριο μεγάλων σκευών (ταψιά, χύτρες, κάδοι, εργαλεία, κ.λπ.). 

 Πλυντήριο-στεγνωτήριο μικρών σκευών. 

 Πάγκοι αποστράγγισης, νεροχύτες με θερμό και ψυχρό νερό και αποχέτευση με 
διύλιση απορριμμάτων 

 Τρόλεϊ μεταφοράς σκευών 

 Τοπική λινοθήκη πετσετών και υφασμάτινων εξαρτημάτων. 
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5.2.3 Σκευοθήκη-λινοθήκη και πλυντήρια τραπεζαρίας 

Σε χώρο 59 μ² θα εγκατασταθεί η σκευοθήκη και λινοθήκη της τραπεζαρίας, καθώς και τα 
πλυντήρια σκευών και υφασμάτινων στοιχείων ενδιαίτησης.  
Τα πλυντήρια και η Σκευοθήκη/λινοθήκη περιλαμβάνουν τις παρακάτω υποδομές: 

 Πλυντήριο-στεγνωτήριο ποτηριών πιάτων (1). 

 Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων και εργαλείων (1). 

 Πάγκοι αποστράγγισης, νεροχύτες με θερμό και ψυχρό νερό και αποχέτευση με 
διύλιση απορριμμάτων. 

 Πλυντήριο υφασμάτινων αντικειμένων (1). 

 Στεγνωτήριο υφασμάτινων αντικειμένων (1). 

 Κυλινδρικό σιδερωτήριο (1). 

 Αποθήκη απορρυπαντικών. 

 Καλάθια, τρόλεϊ και ερμάριο φορμών προσωπικού. 

 Εξαερισμός ατμού και υγρασίας. 
 
Η σκευοθήκη αποτελείται από ερμάρια με γυάλινες πόρτες με ράφια στα οποία 
τοποθετούνται τα επιτραπέζια σκεύη (π.χ. πιάτα, πιατέλες, ποτήρια, κ.λπ.). 
Η λινοθήκη αποτελείται από κλειστά ερμάρια με ράφια και συρτάρια στα οποία 
αποθηκεύονται τραπεζομάντηλα, επιτραπέζιες πετσέτες, πετσέτες στεγνώματος, φόρμες 
προσωπικού, κ.λπ. 

 

Εικ. 30: Σχηματική διάταξη πλυντηρίων και λινοθήκης-σκευοθήκης τραπεζαρίας. 
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5.2.4 Κέντρο ελέγχου 

Το κέντρο ελέγχου βρίσκεται σε τυφλό δωμάτιο της σοφίτας και είναι επιφάνειας 21 μ². Στο 
κέντρο ελέγχου βρίσκονται οι απολήξεις όλων των συστημάτων ασφαλείας. 
 

 

Εικ. 31: Σχηματική διάταξη του Κέντρου Ελέγχου στη σοφίτα του κτιρίου. 

Oι υποδομές του κέντρου ελέγχου περιλαμβάνουν: 

 Network Switch, όλων των ψηφιακών δικτύων του κτιρίου. 

 Τηλεφωνικό κέντρο (VOIP) 

 Κονσόλα ελέγχου των καμερών ασφαλείας (με τρία μόνιτορ) 

 Καταγραφικό καμερών ασφαλείας 

 Κέντρο ελέγχου της εισόδου και της ηλεκτρικής θύρας του πάρκου. 

 Έλεγχος ασφαλείας για κινδύνους (alarm). 

 Εξοπλισμός και έλεγχος των συστημάτων αναπαραγωγής μουσικής στις αίθουσες 
της τραπεζαρίας και του ζαχαροπλαστείου. 

 Server Βάσεων Δεδομένων (τοπική χρήση). 
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5.2.5 Ο διαδικτυακός κόμβος 

Ο διαδικτυακός κόμβος του πάρκου (website) θα αναπτυχθεί για να ικανοποιήσει τις 
παρακάτω ανάγκες: 

 Ενημέρωση και προβολή του πάρκου. Σε αυτές τις ιστοσελίδες θα παρουσιάζονται 
οι υποδομές, οι δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να συμμετέχει το κοινό, το 
πρόγραμμα των εκδηλώσεων, κ.λπ. 

 Εφαρμογή κρατήσεων. Το κοινό μπορεί να δημιουργεί λογαριασμό και να κάνει 
κράτηση σε υποδομές, διοργανώσεις, δραστηριότητες και γεγονότα του πάρκου. 

 Εφαρμογή Αγοράς. Σε αυτήν παρουσιάζονται τα τρέχοντα προϊόντα της αγοράς, 
πληροφορίες για τους παραγωγούς και την ποιότητά των προϊόντων τους, καθώς 
και τη διαθεσιμότητά τους. 

 Περιγραφή και πληροφοριακές οδηγίες για τη χρήση του τηλεοπτικού studio. 

 Σελίδες ειδικές για σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα στο πάρκο. 

 Πρόσβαση στις Βάσεις Δεδομένων των Συνταγών, των Διατροφικών Αναγκών και 
των Πρώτων Υλών. 

 Δυνατότητα upload νέων συνταγών μέσα από ειδική εφαρμογή. 

 Live εικόνα από τους χώρους του πάρκου όταν διαδραματίζονται εκδηλώσεις και 
διοργανώσεις. 

 Στοιχεία επικοινωνίας του κοινού με το πάρκο. 

 Όροι και κανόνες στη χρήση των υποδομών του πάρκου. 

 Λευκώματα από εκδηλώσεις. 

 Σελίδες σε κοινωνικά δίκτυα. 
 
Όλες οι παραπάνω ανάγκες αφορούν το κοινό. Το τμήμα αυτών των υποδομών ονομάζεται 
Front Office. Παράλληλα, το προσωπικό του πάρκου πρέπει να ενημερώνει το website με 
νέο και επικυρωμένο υλικό, να ικανοποιεί τις κρατήσεις του κοινού και συχνά να 
επικοινωνεί με μέσα προβολής και προώθησης, προμηθευτές προϊόντων, κ.λπ. Το τμήμα 
αυτό του website θα είναι προσβάσιμο μόνο από διαπιστευμένο προσωπικό του πάρκου, 
και ονομάζεται για τον λόγο αυτό Back-Office. 
 
Για τη λειτουργία του website απαιτείται η προμήθεια ονόματος, και παρόχου. Για το 
όνομα προτείνεται το www.cookpark.gr που τη στιγμή της συγγραφής είναι διαθέσιμο. 
O πάροχος εκτός από συμβατικές παροχές διαδικτύου πρέπει να παρέχει και τα παρακάτω 
πρόσθετες υπηρεσίες: 

 Database Hosting (MySQL) 

 Application Hosting 

 Unicast Streaming (Cook Park Live!) 

 Multicast Streaming (π.χ. YouTube) 

 CMS Hosting (Open source) 

 File Management (FTP, SMB, AFP) 

 Server management & statistics. 
 Το πάρκο για την ικανοποιητική του λειτουργία απαιτεί τη σύνδεση με το διαδίκτυο με δύο 
γραμμές VDSL. Η πρώτη θα αφορά το κοινό, στο ανοικτό wi-fi δίκτυο του πάρκου. Η 
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δεύτερη, με static IP και υψηλή ταχύτητα ανόδου (upload) θα εξυπηρετεί τις εσωτερικές 
ανάγκες του πάρκου, και την άνοδο ψηφιακού βίντεο σήματος για streaming. 

 

Εικ. 32: Πρωτογενές σχεδιάγραμμα του κόμβου και των Βάσεων Δεδομένων. 

5.2.6 Οι Βάσεις Δεδομένων 

Το πάρκο, πέραν των υλικών και κτιριακών υποδομών, έχει σαν στόχο να αποτελέσει σε 
βάθος χρόνου ένα βαλκανικό αποθετήριο συνταγών και διατροφικών παραδόσεων, 
πρώτων υλών και παραγωγών. Επίσης, ο καταγραφόμενος πολιτισμός εστίασης θα είναι 
σχολιασμένος ως προς τη διατροφική του επάρκεια για τον σύγχρονο άνθρωπο. Για 
παράδειγμα, μία συνταγή που προέρχεται από μία ορεινή αγροτική περιοχή, μπορεί να 
έχει επιβαρυντική επίδραση στην υγεία ενός σύγχρονου αστού. Το σύστημα τεκμηρίωσης 
του πάρκου αφενός θα προειδοποιεί για τον διατροφικό χαρακτήρα της κάθε συνταγής, για 
διάφορα διατροφικά μοντέλα (ηλικίας, χρόνιων παθήσεων, τρόπου ζωής) προτείνοντας και 
τροποποιήσεις, τόσο στο είδος των πρώτων υλών και του τρόπου παρασκευής, όσο και με 
οδηγίες για την επόμενη ημέρα… 
Η διαδικασίες αυτές (τεκμηρίωσης, καταγραφής, διατροφικού σχολιασμού και 
προτάσεων4) μπορεί να αυτοματοποιηθεί εφόσον υπάρχουν στοιχεία για τα συστατικά, τις 
διατροφικές ανάγκες διαφόρων διατροφικών προφίλ και εναλλακτικών μεθόδων και 
υλικών. 

                                                      
4 Το αυτοματοποιημένο σύστημα διατροφικής ανάλυσης των σκευασμάτων δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους ειδικούς 

επιστήμονες όπως διαβητολόγους, ενδοκρινολόγους, διαιτολόγους κ.λπ. Το σύστημα σχολιάζει, προτείνει και 
προειδοποιεί με γενικές κατευθύνσεις ένα κοινό, τα χαρακτηριστικά του οποίου θεωρούνται ότι τελούν σε γενική υγεία, 
βασίζονται σε δηλώσεις των ιδίων και συμβάλλουν στην κατανόηση του ρόλου της διατροφής. Άτομα με ειδικές 
διατροφικές απαιτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στους ειδικούς για την ορθότερη και ακριβέστερη ικανοποίηση των 
αναγκών τους. 
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Τα στοιχεία αυτά θα συγκεντρωθούν σε 4 Βάσεις Δεδομένων οι οποίες, μέσω ειδικών 
συνδετικών εφαρμογών θα παράγουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

5.2.6.1 Βάση Δεδομένων Πρώτων Υλών 

Σε αυτή τη ΒΔ θα καταχωρηθούν όλες οι συνηθισμένες πρώτες ύλες με τα 
χαρακτηριστικά συστατικά τους. Η ΒΔ θα είναι σε θέση να παράγει 
ποσότητες των συστατικών βάσει της ποσότητας του υλικού. Επίσης, η ΒΔ 
θα μπορεί να κάνει αναγωγές σε βάρος και όγκο, να υπολογίζει τα 
συστατικά σε mg ουσιών, κ.λπ. 
Μεγάλος όγκος εγγραφών για πρώτες ύλες θα αντληθούν από τον 
Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων (AFDA), και την ανοικτή βάση 
δεδομένων τους, αλλά προσαρμοσμένα στο μετρικό σύστημα gr/lt/mg. 

5.2.6.2 Βάση Δεδομένων Διατροφικών Αναγκών και Διατροφικών Προφίλ 

Σε αυτή τη ΒΔ θα καταχωρηθούν οι συνιστούμενες διατροφικές ανάγκες σε 
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, για 
διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, βάσει ηλικίας, τρόπου ζωής/εργασίας, 
άσκησης, φύλλου, χρόνιων παθήσεων, βάρους, κ.λπ. Με τα στοιχεία αυτά 
θα μπορούν να «βαθμολογηθούν» οι συνταγές εδεσμάτων για κάθε 
προφίλ.  
Παράλληλα, χρήστες του κόμβου που δημιουργούν λογαριασμό, μπορούν 
βάσει ενός τυποποιημένου ερωτηματολογίου, να δημιουργού 
εξειδικευμένα προφίλ για τον εαυτό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
συνταγές μπορεί να τους παρέχουν πρόσθετες διατροφικές παρατηρήσεις.  

5.2.6.3 Βάση Δεδομένων Μεθόδων Προετοιμασίας Προϊόντων Εστίασης 

Στη Βάση αυτή θα καταγραφούν οι διατροφικές επιπτώσεις του τρόπου 
μαγειρέματος και η παροχή οδηγιών βελτίωσης. Έτσι, οι συνταγές που 
αναρτώνται μπορεί να σχολιάζονται και ως προς τον τρόπο παρασκευής 
τους (π.χ. τσιγάρισμα, τηγάνισμα, κ.λπ.) Επίσης, μπορεί να είναι δυνατόν να 
βελτιωθεί το αποτέλεσμα μιας συνταγής με προτάσεις που διαφοροποιούν 
τη διαδικασία, π.χ. η προσθήκη αρτυμάτων σε ύστερο χρόνο της 
διαδικασίας παρασκευής, μπορεί να διατηρήσει αιθέρια έλαια σε 
μεγαλύτερη ποσόστωση στο τελικό έδεσμα. 

5.2.6.4 Βάσεις Δεδομένων Υποστήριξης 

Οι Βάσεις αυτές δεν σχετίζονται με διατροφικά στοιχεία αλλά με τη 
λειτουργία του πάρκου και των υποδομών του. Αυτές μεταξύ άλλων είναι: 

 Βάση Δεδομένων Χρηστών (λογαριασμοί κοινού). 

 Βάση Δεδομένων Κρατήσεων (Booking). 

 Βάση Δεδομένων Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (Content 
Μanagement System). 

 Βάση Δεδομένων Εργασιών «Μποστανιού» - Καζαμίας. 

 Βάση Δεδομένων Προϊόντων της Αγοράς. 

 Βάση Δεδομένων Παραγωγών και Προμηθευτών. 

 Βάση Δεδομένων Προγράμματος Εκδηλώσεων. 
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 Βάσεις Δεδομένων Τεχνικής Υποστήριξης (Το Εγχειρίδιο του Πάρκου, 
Βιβλίου Συμβάντων, Βιβλίο Παγίων και Βιβλίο Περιοδικών Ελέγχων 
και Βιβλίο Συντήρησης Εξοπλισμού και Συστημάτων). 

5.2.7 Ψηφιακές υποδομές 

Οι ψηφιακές υποδομές του πάρκου, εκτός από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, συνοψίζονται 
σε: 

 Ενιαίο ασύρματο δίκτυο κοινού (wi-fi) με πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη την 
έκταση του πάρκου. 

 Ασύρματο και ενσύρματο δίκτυο εσωτερικών λειτουργιών με πρόσβαση στο 
διαδίκτυο. 

 Σταθμοί εργασίας για το προσωπικό. 

 Εσωτερική ενδοεπικοινωνία με τηλέφωνα VOIP. 

 Ψηφιακό σύστημα λήψης και μετάδοσης Live εικόνας HD από τους χώρους του 
πάρκου. 

 Εξοπλισμός και λογισμικό αντιγράφων ασφαλείας (back-up). 

5.2.8 Ασφάλεια 

Η ασφάλεια στο πάρκο εξασφαλίζεται σε πολλά και εξειδικευμένα επίπεδα: 

 Περιφράξεις για την προστασία της ιδιοκτησίας, την απομάκρυνση αδέσποτης και 
επιβλαβούς πανίδας και την εγκληματικότητα. 

 Κάμερες ασφαλείας μέσα και έξω από το κτίριο. 

 Αισθητήρες καπνού (πυροπροστασία), κίνησης (κλοπή), διακοπής ρεύματος 
(φωτισμός ασφαλείας) και βραχυκυκλωμάτων (ρελέ στους πίνακες). 

 Σήμανση ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων. 

5.2.9 Σήμανση 

Η σήμανση στο πάρκο αποτελείται από πινακίδες διαφόρων τύπων, με πικτογράμματα ή σε 
δύο γλώσσες Ελληνικά και αγγλικά) και αφορούν σε: 

 Πλοήγηση στους χώρους του πάρκου. 

 Ταυτότητα χώρων. 

 Οδηγίες και περιορισμούς. 

 Οδηγίες ασφάλειας. 

 Οδοσημάνσεις. 

5.2.10 Χώροι στάθμευσης και τροφοδοσία 

Η στάθμευση του κοινού, σε κανονική λειτουργία του πάρκου, καλύπτεται από το υπάρχον 
parking στην είσοδο του στρατοπέδου. Σε περιπτώσεις μεγάλης συνάθροισης κοινού 
μπορεί ο Δήμος να επιτρέψει τη στάθμευση και σε άλλους ακάλυπτους χώρους του 
στρατοπέδου. Το κοινό ΔΕΝ θα μπορεί να σταθμεύει μέσα στον περιφραγμένο χώρο του 
πάρκου. Εξαίρεση αποτελούν οχήματα που μεταφέρουν άτομα ΑΜΕΑ. 
Μέσα στο πάρκο μπορούν να σταθμεύουν οχήματα που ανήκουν στο προσωπικό και 
οχήματα τροφοδοσίας ή μεταφοράς υλικού για εκδηλώσεις και αγορές. 
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5.2.11 Προσωπικό 

Το πάρκο για να λειτουργήσει απαιτεί δύο τύπων προσωπικού: 

 Το μόνιμο προσωπικό. 

 Έκτακτο προσωπικό. 
 
Η εκτίμηση για το προσωπικό κλιμακώνεται σε δύο φάσεις της λειτουργίας του πάρκου: 

 Αρχική φάση. Στη φάση αυτή οι εκτιμήσεις είναι αρκετά συντηρητικές αφού η 
ετήσια επισκεψιμότητα εκτιμάται σε περ. 70.000 επισκέπτες. 

 Φάση στόχου. Στη φάση αυτή, η οποία βασίζεται στο 80% της δυναμικότητας του 
πάρκου στην έκταση και υποδομές του παρόντος έργου, η επισκεψιμότητα 
εκτιμάται σε περ. 150.000 επισκέπτες, γεγονός που αυξάνει και τις απαιτήσεις σε 
προσωπικό. 

 
Το μόνιμο προσωπικό στην αρχή της λειτουργίας του πάρκου (Αρχική Φάση) περιλαμβάνει 
τις απαιτήσεις του Πίνακα 3. Στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνονται και οι εκτιμήσεις για το 
προσωπικό στη Φάση Στόχου. 
 

Πίνακας 3: Προσωπικό λειτουργίας5 

 Αρχική Φάση Φάση Στόχου 

Θέση Ρόλος Άτομα Άτομα 

Γραμματεία Επικοινωνία, booking, ενημέρωση 
website 

1 1 

«Καταστήματα» Αγορά, ΒΔ Αγοράς, ΒΔ Προμηθευτών, ΒΔ 
Προϊόντων 

3 5 

Παρασκευαστήρια Αποθήκευση, καθαρισμός, προετοιμασία 
ημιέτιμων, τοποθέτηση στα ράφια 

4 5 

Λάντζα Πλυντήρια, σκευοφυλάκια,  2 3 

Σέρβις Συνοδεία και υποστήριξη κοινού στις 
κουζίνες, στην τραπεζαρία, το ζαχ/στείο 
και το café 

4 6 

Τροφοδοσίες Προμήθεια πρώτων υλών, αποθήκευση, 
καταγραφή αναγκών και λογιστική 
υποστήριξη 

1 1 

Τεχν. Υποστήριξη Ψηφιακές υποδομές, αντιμετώπιση 
προβλημάτων και βλαβών, υποστήριξη 
στο studio 

1 1 

Καθαριότητα Καθαριότητα στο κτίριο, τους υπαίθριους 
χώρους και τους χώρους υγιεινής 

2 2 

Κήποι «Μποστάνι», ανθόκηπος 1 1 

Ασφάλεια Κέντρο Ελέγχου 1 2 

 Σύνολο μόνιμου προσωπικού 20 27 

 
Οι ανάγκες για έκτακτο προσωπικό προκύπτουν στις περιπτώσεις εκδηλώσεων με μεγάλες συναθροίσεις 
επισκεπτών. Αυτή εκτιμάται βάσει των διοργανώσεων, σε ημερομίσθια (η/μ). 
Στην Αρχική φάση (με περ. 18.000 επισκέπτες) το έκτακτο προσωπικό εκτιμάται σε 273-275 η/μ. 
Στην Φάση Στόχου (με περ. 25.000 επισκέπτες) το έκτακτο προσωπικό εκτιμάται σε 300-350 η/μ. 

                                                      
5 Οι εκτιμήσεις προσωπικού στο σημείο αυτό είναι ενδεικτικές. Οι πραγματικές απαιτήσεις θα καθοριστούν στην Τελική 

Μελέτη Εφαρμογής (βλ. ΠΑΡ-01.04) και το τελικό μοντέλο λειτουργίας του πάρκου. 
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6 Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και marketing και η αξιοποίηση της πράξης 

Το έργο θα παραδώσει ένα πολύπλοκο περιβάλλον υποδομών, δραστηριοτήτων, εργασιών 
και δεξιοτήτων το οποίο πρέπει αφενός να λειτουργήσει σε βάθος χρόνου, αφετέρου να 
είναι βιώσιμο οικονομικά. 
Η υλοποίηση του έργου θα εγγυηθεί μία λύση «με το κλειδί στο χέρι», αλλά πρέπει να 
προβλεφθεί ποιο θα είναι αυτό το χέρι και τι μπορεί ο κάτοχός του να κάνει. 
Για τον λόγο αυτό πρέπει να αναλυθούν οι οικονομικές συνθήκες λειτουργίας του και να 
προβλεφθούν οι πηγές της οικονομικής του επιβίωσης. 
Η μελέτη αυτή έχει τρία σκέλη: 

 Πρόβλεψη των λειτουργικών δαπανών 

 Πρόβλεψη εσόδων 

 Πρόγραμμα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 
Η εκπόνηση της μελέτης αυτής θα διεξαχθεί αναλυτικά στο πρώτο Πακέτο Εργασίας του 
έργου, ως τμήμα της Οριστικής Μελέτης Εφαρμογής, βλ. Παράρτημα Β. 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας προμελέτης δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν λεπτομερώς 
ορισμένες βασικές παράμετροι, επειδή δεν έχουν διαμορφωθεί οι βασικές του οικονομικές 
και λειτουργικές συντεταγμένες: 

 Δεν έχει ακόμη εγκριθεί η χρηματοδότηση (και το ύψος αυτής) του έργου 

 Δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ο φορέας λειτουργίας του 

 Δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί μία έρευνα στήριξης του πάρκου από την παραγωγή, 
τη βιομηχανία και την κοινωνία. 

Η πρώτη συντεταγμένη αποτελεί σκοπό του παρόντος πονήματος. Η δεύτερη συντεταγμένη 
θα προσδιοριστεί βάσει των προτάσεων που περιέχονται στην παρούσα προμελέτη, το 
θεσμικό πλαίσιο της χρηματοδότησης και τις θεσμικές δυνατότητες του Δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης. Η Τρίτη συντεταγμένη θα μπορέσει να υποστηριχθεί κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του έργου, όταν δηλαδή η αγορά και η κοινωνία θα έχει απτές 
ενδείξεις των σκοπών του έργου. 
Εδώ πρέπει να γίνει σαφές ότι ο Ανάδοχος του έργου που θα υλοποιήσει όλα τα τμήματα 
εκτός του κτιριακού/μηχανολογικού χαρακτήρα, στην ουσία θα αρχίσει και τη «λειτουργία» 
του πάρκου ως προετοιμασία. Η ολοκλήρωση του έργου δεν μπορεί να γίνει «αόρατα». Για 
παράδειγμα, αν το έργο ήταν ένα σχολείο, το έργο θα μπορούσε να υλοποιείται «αόρατα» 
για την κοινωνία, αλλά σίγουρα, κάποιος φορέας παράλληλα με την υλοποίηση 
προετοιμάζει το προσωπικό του, το κεφάλαιο κίνησης για τη λειτουργία του και την ένταξή 
του σε μία παραγωγική διαδικασία, εξασφαλίζοντας την βιωσιμότητά του. Στην περίπτωση, 
όμως, του παρόντος έργου, η καινοτομία και η πρωτοτυπία του καθώς και το περιβάλλον 
ενός ΟΤΑ, δημιουργού πρόσθετες απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να επωμιστεί ο Ανάδοχος 
του έργου μαζί με τον Δήμο. 
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6.1 Η Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού της Λειτουργίας του Πάρκου 

Τα βασικά ερωτήματα που θα απαντηθούν και θα προσδιοριστούν αριθμητικά στην 
Μελέτη Στρατηγικού Σχεδιασμού Λειτουργίας (παραδοτέο ΠΑΡ-01.04) είναι τα παρακάτω: 

 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του αποτελέσματος του έργου (του πάρκου); 

 Ποια είναι τα προϊόντα του πάρκου; 

 Ποια είναι η αξία αυτών των προϊόντων (κόστος παραγωγής, τιμή «πώλησης», 
σχέση με τον ανταγωνισμό άλλων παραγωγών αυτών των προϊόντων στην αγορά; 

 Ποιες είναι οι συνθήκες για την παραγωγή και διάθεση αυτών των προϊόντων 
(κόστος); 

 Ποιο είναι το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης για την ομαλή λειτουργία του πάρκου; 

 Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την οικονομική βιωσιμότητα, ενίσχυση και 
επέκταση των δραστηριοτήτων του πάρκου; 

 Ποια είναι τα όρια και οι περιορισμοί του πάρκου στην επέκταση, «πώληση», 
κερδοφορία και διαχείριση; 

 Ποιες είναι οι συνθήκες του ανταγωνισμού και ποιες οι προοπτικές στρατηγικών 
συμμάχων της αγοράς και της κοινωνίας; 

 
Στις παραγράφους που ακολουθούν παρουσιάζονται εκτιμήσεις και προσδιορισμοί ως τα 
πρώτα χαρακτηριστικά και αποτελέσματα αυτής της μελέτης. 
 

6.2 Προϊόντα, Υπηρεσίες, Δραστηριότητες και Διοργανώσεις 

Το Πάρκο αποτελεί μία κατά βάση κοινωνικού χαρακτήρα επένδυση. Δεν είναι μία 
κερδοσκοπική εμπορική δραστηριότητα. Για τη λειτουργία του, όμως, απαιτούνται 
προσωπικό, πρώτες ύλες, συντήρηση εξοπλισμού υποδομών, αναλώσιμα, υπηρεσίες και 
αγαθά τρίτων (ενέργεια, νερό, επικοινωνίες, κ.λπ.) και υπηρεσίες προβολής, κ.ά. 
Στον Πίνακα ΧΧ, παρακάτω, παρουσιάζονται τα «προϊόντα» του Πάρκου με τα 
χαρακτηριστικά τους. Ο κατάλογος των προϊόντων αυτών είναι ενδεικτικός, δηλαδή μπορεί 
να επεκταθεί ή συρρικνωθεί ή να κλιμακωθεί σε βάθος χρόνου. 
 
Στον πίνακα αυτό χρησιμοποιούνται μερικές παράμετροι που πρέπει να οριστούν: 
Κέντρα κόστους. Στο σημείο αυτό αναφέρονται οι κύριες οικονομικές παράμεροι για την 
απόκτηση, παροχή, παραγωγή και διάθεση του προϊόντος. 
Εμπορευσιμότητα. Αυτή εκφράζεται ως ποσοστό και αντικατοπτρίζει τη δυνατότητα του 
προϊόντος να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης με σημαντικό ή όχι έσοδο. 
Πηγή εσόδων. Στη στήλη αυτή εκφράζεται η δυνατότητα του προϊόντος στην παραγωγή 
εσόδου για το Πάρκο. Η δυνατότητα αυτή εκφράζεται σε μία κλίμακα με 3 βαθμίδες: Α, Β, 
και Γ, όπου το, 

 Α σημαίνει ότι το προϊόν διατίθεται δωρεάν. 

 Β σημαίνει ότι το προϊόν διατίθεται στο κόστος του. 

 Γ σημαίνει ότι το προϊόν δημιουργεί έσοδο (κέρδος), συμβάλλοντας στην 
βιωσιμότητα του Πάρκου. 

 
 
 



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  

  
 

  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, © 2018 86 

 

 

Πίνακας 4: Τα προϊόντα του Πάρκου 

Α/Α Προϊόν Είδος Κέντρα κόστους Εμπορευσι-
μότητα 

Πηγή 
εσόδων 

1 Προϊόντα Αγοράς Προϊόντα Προμήθειες, αποθήκευση, 
προετοιμασία, συσκευασία, 
διάθεση, προσωπικό, νερό 

100% Γ 

2 Παρασκευαστήρια Αγοράς Προϊόντα Ενέργεια, πρώτες ύλες, 
προσωπικό, καθαρισμός, 
συσκευασία, νερό 

25% Γ 

3 Δημόσιες κουζίνες Υπηρεσία Ενέργεια, καθαρισμός 
σκευών, πρώτες ύλες, 
τεχνική υποστήριξη, νερό, 
αναλώσιμα 

100% Β 

4 Παρασκευαστήριο 
ζαχαροπλαστείου 

Υπηρεσία Ενέργεια, καθαρισμός 
σκευών, τεχνική υποστήριξη, 
νερό, πρώτες ύλες 

100% Β 

5 Ζαχαροπλαστείο Προϊόντα Προσωπικό, προϊόντα, 
αποθήκευση, διάθεση, 
ενέργεια 

100% Γ 

6 Τραπεζαρία Υπηρεσία Προσωπικό, καθαρισμός 
σκευών και λινών, ενέργεια, 
τεχνική υποστήριξη 

50% Β 

7 Τραπεζαρία: Ιδιωτικές 
διοργανώσεις 

Υπηρεσία Προσωπικό, έκτακτο 
προσωπικό, καθαρισμός 
σκευών και λινών, ενέργεια, 
τεχνική υποστήριξη, 
γραμματειακή υποστήριξη 

  

8 Τηλεοπτικό studio Υπηρεσία Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, υπηρεσίες τρίτων, 
αναλώσιμα, γραμματειακή 
υποστήριξη 

75% Β 

9 Βιβλιοθήκη/Café Προϊόντα Προσωπικό, πρώτες ύλες, 
ενέργεια, προμήθειες, νερό 

100% Γ 

10 Πολυχώρος: Εκθέσεις Υπηρεσία Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, γραμματειακή 
υποστήριξη 

0% Α 

11 Πολυχώρος: Διαλέξεις Υπηρεσία Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, γραμματειακή 
υποστήριξη 

25% Β 

12 Πολυχώρος: Προβολές Υπηρεσία Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, γραμματειακή 
υποστήριξη, δικαιώματα 

50% Γ 

13 Πολυχώρος: Εμπορικές 
εκδηλώσεις 

Υπηρεσία Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, γραμματειακή 
υποστήριξη, έκτακτο 
προσωπικό 

100% Γ 

14 Πολυχώρος: Ιδιωτικές 
διοργανώσεις 

 Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, γραμματειακή 
υποστήριξη, έκτακτο 
προσωπικό 

100% Γ 

15 «Αλάνα»: Λαϊκή Αγορά Υπηρεσία Έκτακτο προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 

100% Γ 
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Πίνακας 4: Τα προϊόντα του Πάρκου 

Α/Α Προϊόν Είδος Κέντρα κόστους Εμπορευσι-
μότητα 

Πηγή 
εσόδων 

καθαρισμός χώρου, 
προβολή 

16 «Αλάνα»: Πανηγύρι Υπηρεσία Έκτακτο προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
καθαρισμός χώρου, πρώτες 
ύλες, υπηρεσίες τρίτων, 
προβολή 

75% Γ 

17 «Αλάνα»: Εκθέσεις Υπηρεσία Έκτακτο προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
καθαρισμός χώρου, πρώτες 
ύλες, υπηρεσίες τρίτων, 
προβολή 

50% Γ 

18 «Αλάνα»: Προβολές Υπηρεσία Τεχνική υποστήριξη, 
ενέργεια, γραμματειακή 
υποστήριξη, δικαιώματα, 
προβολή 

100% Γ 

19 «Αλάνα»: Πολιτιστικά Υπηρεσία Έκτακτο προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
καθαρισμός χώρου, πρώτες 
ύλες, υπηρεσίες τρίτων, 
προβολή 

50% Β 

20 «Αλάνα»: Επετειακά-
εορταστικά 

Υπηρεσία Έκτακτο προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
καθαρισμός χώρου, πρώτες 
ύλες, υπηρεσίες τρίτων, 
προβολή 

100% Γ 

21 «Αλάνα»: Εμπορικές 
εκδηλώσεις 

 Έκτακτο προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
καθαρισμός χώρου, πρώτες 
ύλες, υπηρεσίες τρίτων, 
προβολή 

100% Γ 

22 «Άλσος»: Ψησταριές Υπηρεσία Ενέργεια, καθαρισμός 50% Β 

23 «Άλσος»: Απλή χρήση Υπηρεσία Ενέργεια, καθαρισμός 0% Α 

24 «Παιδότοπος» Υπηρεσία Συντήρηση πρασίνου, 
καθαριότητα 

0% Α 

25 «Μποστάνι» Υπηρεσία Συντήρηση καλλιεργειών 0% Α 

26 «Το Σχολείο μαγειρεύει» Υπηρεσία Έκτακτο προσωπικό, πρώτες 
ύλες, προσωπικό, 
γραμματειακή υποστήριξη, 
καθαρισμός σκευών 

100% Β 

27 Ορνιθώνας Υπηρεσία Συντήρηση ζωικού 
κεφαλαίου, ζωοτροφές, 
καθαρισμός 

0% Α 

28 Web site Υπηρεσία Ενημέρωση περιεχομένου, 
booking, δαπάνες παρόχων 

0% Α 

29 Διατροφική ανάλυση 
συνταγών 

Υπηρεσία Προσωπικό, ενημέρωση 0% Α 

30 Υποστήριξη επισκεπτών 
(customer services) 

Υπηρεσία Προσωπικό, οργανωτικές 
υποδομές 

0% Α 
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6.3 Χρηματοοικονομική ανάλυση 

Για την αρχική πρόβλεψη εσόδων από τις δραστηριότητα του πάρκου έχουν γίνει οι 
ακόλουθες εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά την τιμολογιακή στρατηγική: 
 

Πίνακας 5: Σχέδιο τιμολογιακής στρατηγικής 

Προϊόν Κατηγορία6 Τιμή με ΦΠΑ 

Μέση πώληση προϊόντων στην Αγορά (ανά άτομο) Γ 15,00€ 

Χρήση δημόσιας κουζίνας (ανά παρέα) Β 8,00€ 

Αγορές στο ζαχαροπλαστείο (ανά άτομο) Γ 8,00€ 

Χρήση τηλεοπτικού studio (ανά ομάδα, 4 ώρες) Β 10,00€ 

Café-Αναγνωστήριο (ανά άτομο) Β 5,00€ 

Σχολική επίσκεψη «Το Σχολείο Μαγειρεύει» (ανά άτομο) Β 5,00€ 

Άλσος. Ψησταριές (ανά ομάδα) Β 5,00€ 

Εκδηλώσεις με φαγητό στην «Αλάνα» με εισιτήριο (ανά άτομο) Γ 15,00€ 

Εκθέσεις στην «Αλάνα» με εισιτήριο (ανά άτομο) Γ 10,00€ 

Επισκέπτες χωρίς μαγείρεμα (ανά άτομο) Γ 15,00€ 

Ιδιωτικές εκδηλώσεις στο Πάρκο (ανά άτομο) Γ 20,00-35,00€ 

 
Σχετικά με τις «πωλήσεις» των παραπάνω προϊόντων έγιναν εκτιμήσεις σε δύο επίπεδα: 

 Στην Αρχική Φάση λειτουργίας, στην οποία οι εκτιμήσεις είναι συντηρητικές και 
περιορισμένες και 

 στην Φάση Στόχου, που αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητας του 
πάρκου. 

 

6.3.1.1 Αρχική Φάση 

Κατά την Αρχική Φάση, η εκτίμηση πωλήσεων (σε αριθμό πελατών) 
εβδομαδιαία φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Πίνακας 6: Λειτουργίες κτιρίου (εβδομάδα) 

  ΑΓΟΡΑ KOYZINA ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ STUDIO CAFÉ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Δ 20 8 20 2 10 30 5 
Τ 20 8 20 0 10 30 10 
Τ 20 8 15 2 10 30 10 
Π 20 8 10 0 10 30 10 
Π 30 10 15 0 10 30 10 
Σ 80 20 20 5 25 0 20 
Κ 200 30 50 5 50 0 50 

  390 92 150 14 125 150 115 

 
Η επισκεψιμότητα του παραπάνω πίνακα, αναγόμενη σε ετήσιο έσοδο, με στάθμιση ανά 
μήνα, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
 

                                                      
6 Από την στήλη «Πηγή Εσόδων» του Πίνακα ΧΧ, παραπάνω. 
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Πίνακας 7: Αρχική Φάση – Ετήσιες εισπράξεις 
Μήνας Στάθμιση ΑΓΟΡΑ KOYZINA ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ STUDIO CAFÉ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

ΙΑΝ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΦΕΒ 60% €14.040 €1.766 €2.880 €336 €1.500 €1.800 €4.140 
ΜΑΡ 60% €14.040 €1.766 €2.880 €336 €1.500 €1.800 €4.140 
ΜΑΪ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΙΟΥΝ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΙΟΥΛ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΑΥΓ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΣΕΠ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΟΚΤ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 
ΝΟΕ 70% €16.380 €2.061 €3.360 €392 €1.750 €2.100 €4.830 
ΔΕΚ 100% €23.400 €2.944 €4.800 €560 €2.500 €3.000 €6.900 

  Εισπράξεις €231.660 €29.146 €47.520 €5.544 €24.750 €29.700 €68.310 

Σύνολο ετήσιων πωλήσεων από προϊόντα €436.630 

Σύνολο επισκεπτών 53.872 

 
Η εκτίμηση εσόδων από εκδηλώσεις φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (με 
εκτίμηση ημερομισθίων εκτάκτου προσωπικού). 

 

Πίνακας 8: Αρχική Φάση – Έσοδα από διοργανώσεις 

 Εκδήλωση Διάρκεια 
(ημ.) 

Επισκ. Εισιτήριο  Υποσύνολο Ετήσιο Εποχιακό προσωπικό 
  

Καρναβάλια 1 1000 €4 €4.000 €4.000 10 1 στους 100 

Καθαρή Δευτέρα 1 1.000 €10 €10.000 €10.000 10 1 στους 100 

Πρωτομαγιά 1 1.000 €10 €10.000 €10.000 10 1 στους 100 

Πάσχα 2 800 €15 €12.000 €24.000 16 1 στους 100 

Καλοκαιρινό 
πάρτι 

1 500 €15 €7.500 €7.500 5 1 στους 100 

Αγροτική έκθεση 
(Άνοιξη) 

3 4.500 €4 €18.000 €18.000 13,5 1 στους 
1000 

Δεκαπενταύ-
γουστος 

1 500 €10 €5.000 €5.000 5 1 στους 100 

Αγροτική έκθεση 
(Φθινόπωρο) 

3 4.500 €4 €18.000 €18.000 13,5 1 στους 
1000 

Δημήτρια 2 1.000 €10 €10.000 €10.000 20 1 στους 100 

Χριστούγεννα 3 600 €15 €9.000 €27.000 36 1 στους 50 

Πρωτοχρονιά 1 1.000 €15 €15.000 €15.000 20 1 στους 50 

Θεοφάνια 1 500 €15 €7.500 €7.500 10 1 στους 50 

Διαλέξεις 
(2/μήνα) 

2 100 €0 €0 €0 24 1/διάλεξη 

Ιδιωτικές εορτές 
(2/μήνα) 

24 25 €20 €500 €12.000 30 1 στους 20 

Εμπορικά show 
(1/δίμηνο) 

6 100 €20 €2.000 €12.000 30 1 στους 20 

Πανηγύρια 2 1.000 €8 €8.000 €16.000 20 1 στους 100 

Σύνολο επισκεπτών 18.125  Εισπράξεις €196.000 273 ημερο-
μίσθια 

 
Συγκεντρώνοντας τις εκτιμήσεις εισπράξεων από προϊόντα και εκδηλώσεις 
προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας. Στον πίνακα αυτόν γίνεται η χονδρική 
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εκτίμηση ότι το 50% των εισπράξεων αποτελεί κόστος προμηθειών αγαθών 
και υπηρεσιών. 

 
 

Πίνακας 9: Αρχική Φάση - Εκκαθάριση των εσόδων από κόστη αγοράς και ΦΠΑ 

Πηγή εσόδων Ποσό 

Έσοδα από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών €436.630 

Έσοδα από διοργάνωση εκδηλώσεων €196.000 

Σύνολο ακαθάριστων εισπράξεων €632.630 

Κόστος αγορών (50% των εισπράξεων) €316.315 

Κόστος έκτακτου προσωπικού (η/μ = 35,00€) €9.555 

Σύνολο προ φόρου €306.760 

ΦΠΑ 24% €59.373 

Καθαρές εισπράξεις για τη λειτουργία του πάρκου €247.387 
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6.3.1.1 Φάση Στόχου 

Για τη Φάση Στόχου αναμένεται η αύξηση των πωλήσεων στα προϊόντα, 
χωρίς αύξηση στα έσοδα από τις εκδηλώσεις. Ενδεικτικά, παρατίθενται 
παρακάτω δύο πίνακες για την εβδομαδιαία και ετήσια απόδοση και ένας 
πίνακας με την εκκαθάριση των εσόδων. 
 

Πίνακας 10: Φάση Στόχου – Λειτουργίες κτιρίου (εβδομάδα) 

  ΑΓΟΡΑ KOYZINA ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ STUDIO CAFÉ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 

Δ 50 16 50 5 30 30 20 
Τ 50 16 50 5 30 30 20 
Τ 50 16 50 5 30 30 20 
Π 50 16 50 5 30 30 20 
Π 50 16 80 5 30 30 20 
Σ 120 32 200 10 100 0 50 
Κ 300 32 300 15 150 0 50 

  670 144 780 50 400 150 200 

 
Η επισκεψιμότητα του παραπάνω πίνακα, αναγόμενη σε ετήσιο έσοδο, με στάθμιση ανά 
μήνα, φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Πίνακας 11: Φάση Στόχου – Ετήσιες εισπράξεις 

Μήνας Στάθμιση ΑΓΟΡΑ 
KOYZIN

A ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ STUDIO CAFÉ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤ

ΕΣ 

ΙΑΝ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΦΕΒ 60% €24.120 €2.765 €14.976 €1.200 €4.800 €1.800 €7.200 
ΜΑΡ 60% €24.120 €2.765 €14.976 €1.200 €4.800 €1.800 €7.200 
ΜΑΪ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΙΟΥΝ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΙΟΥΛ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΑΥΓ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΣΕΠ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΟΚΤ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 
ΝΟΕ 70% €28.140 €3.226 €17.472 €1.400 €5.600 €2.100 €8.400 
ΣΕΚ 100% €40.200 €4.608 €24.960 €2.000 €8.000 €3.000 €12.000 

  Εισπράξεις €397.980 €45.619 €247.104 €19.800 €79.200 €29.700 €118.800 

Σύνολο ετήσιων πωλήσεων από προϊόντα €938.203 

Σύνολο επισκεπτών 124.613 

 

Πίνακας 12: Φάση Στόχου – Εκκαθάριση των εσόδων από κόστη αγοράς και ΦΠΑ 

Πηγή εσόδων Ποσό 

Έσοδα από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών €938.203 

Έσοδα από διοργάνωση εκδηλώσεων €196.000 

Σύνολο ακαθάριστων εισπράξεων €1.134.203 

Κόστος αγορών (50% των εισπράξεων) €567.102 

Κόστος έκτακτου προσωπικού (η/μ = 35,00€) €9.555 

Σύνολο προ φόρου €557.546 

ΦΠΑ 24% €107.912 

Καθαρές εισπράξεις για τη λειτουργία του πάρκου €449.634 
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6.4 Αρχική ανάλυση λειτουργικών δαπανών 

Για την προσέγγιση των λειτουργικών δαπανών γίνεται εκτίμηση στο προσωπικό και τις 
κοινές λειτουργικές δαπάνες. 
 

Πίνακας 13: Λειτουργικές δαπάνες – Προσωπικό 

 Αρχική Φάση Φάση Στόχου 

Μόνιμο Προσωπικό Άτομα Κόστος 
μην. 

Σύνολο Άτομα Κόστος 
μην. 

Σύνολο 

Γραμματεία 1 €800 €800 1 €800 €800 
Πωλητήρια 3 €800 €2.400 5 €800 €4.000 
Παρασκευαστήρια 4 €600 €2.400 5 €600 €3.000 
Λάντζα 2 €600 €1.200 3 €600 €1.800 
Σέρβις 5 €600 €3.000 6 €600 €3.600 
Τροφοδοσίες 1 €800 €800 1 €800 €800 
Τεχν. Υποστήριξη 1 €800 €800 1 €800 €800 
Καθαριότητα 2 €600 €1.200 2 €600 €1.200 
Εργάτης κήπου 1 €600 €600 1 €600 €600 
  

 
       

Σύνολο μόν. προσωπικού 20 Μηνιαίο  €13.200  25 Μηνιαίο €16.600 

Συνολικό ετήσιο κόστος μόνιμου προσωπικού  €184.800   €232.400 

 
Για την εκτίμηση των λειτουργικών δαπανών εκτός του προσωπικού, υπολογίζονται 
δαπάνες ΟΚΩ, βλάβες και συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα, καύσιμα (θέρμανσης ή 
πρόσθετη ενέργεια), προβολή και επικοινωνίες και υπηρεσίες προς τρίτους (web site 
update, μεταφράσεις, γραφιστική, τυπογραφικά, κ.λπ.) 
 
Οι δαπάνες αυτές παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
 
 
 

Πίνακας 14: Λειτουργικές δαπάνες εκτός προσωπικού 

 Αρχική Φάση Φάση Στόχου 

Είδος δαπάνης Ποσό Ποσό 

OKΩ (μηνιαίως) €1.600 €3.000 

Βλάβες, συντήρηση και απρόβλεπτα (μηνιαίως) €600 €1.000 

Αναλώσιμα €800 €1.500 

Καύσιμα €600 €800 

Υπηρεσίες προς τρίτους €800 €1.500 

Προβολή, επικοινωνίες €1.000 €5.000 

Σύνολο μηνιαίων δαπανών εκτός προσωπικού €5.400 €12.800 

Σύνολο ετήσιων δαπανών εκτός προσωπικού €64.800 €153.600 
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6.5 Αρχική ανάλυση βιωσιμότητας 

Συγκεντρώνοντας τα εκτιμόμενα έσοδα και τις δαπάνες προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας. 
 

Πίνακας 15: Ισολογισμός εσόδων και δαπανών λειτουργίας 

 Αρχική Φάση Φάση Στόχου 

Ετήσια έσοδα + €247.387 + €449.634 

Ετήσιες δαπάνες προσωπικού ― €184.800 ― €232.400 

Ετήσιες λοιπές δαπάνες ― €64.800 ― €153.600 

Αποτέλεσμα ― €2.213 + €63.636 

 
Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων προκύπτει αρχικά ότι σε γενικές γραμμές το 
αποτέλεσμα του έργου είναι βιώσιμο. Η Αρχική Φάση σχεδόν ισοσκελίζει τις προβλέψεις 
εσόδων και δαπανών, ενώ η Φάση Στόχου είναι ασφαλέστερα με θετικό αποτέλεσμα. 
 
Σημαντικός παράγων για την ομαλή λειτουργία του έργου, ιδίως κατά την εκκίνηση της 
λειτουργίας του, είναι η εξασφάλιση ενός κεφαλαίου κίνησης για την αντιμετώπιση της 
λειτουργίας του πάρκου στα πρώτα του στάδια. Για τον προσδιορισμό του ύψους καθώς 
και τη διάρκεια της απαίτησής του (μέχρι να αποσβεστεί από ίδιους πόρους) πρέπει να 
διεξαχθεί πιο αναλυτική μελέτη των χρηματοροών (cash flow) ώστε να καταστούν 
ρεαλιστικότερες οι εκτιμήσεις. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο της Οριστικής Μελέτης 
Εφαρμογής, στο Παραδοτέο ΠΑΡ-01.04 – Στρατηγικό Σχέδιο Λειτουργίας. 
 

6.6 Χορηγικά προγράμματα 

H οικονομική ενίσχυση του πάρκου μπορεί να συμπληρωθεί σε είδος ή χρήματα από 
χορηγούς στρατηγικούς εταίρους από  

 τη βιομηχανία εξοπλισμού εστίασης 

 βιομηχανικούς παραγωγούς τροφίμων 

 γεωργικούς συνεταιρισμούς 

 εμπόρους πρώτων υλών 

 παραγωγούς προϊόντων γάλακτος, αναψυκτικών, κ.λπ. 

 ειδικά προγράμματα επιχορηγήσεων για ευαίσθητες ομάδες κοινού 

 κ.λπ. 
 
 

6.7 Σημεία επαφής με το εμπόριο και την παραγωγή 

Οι δραστηριότητες του πάρκου έχουν συνάφεια με όλο το κύκλωμα της εμπορίας ειδών 
εστίασης και πρώτων υλών. 
Η συνάφεια, όμως, αυτή πρέπει να μεταφράζεται σε επώνυμα αγαθά, με τεκμηριωμένες 
πρακτικές παραγωγής, πρώτες ύλες κ.λπ. 
Η επιμέλεια που το πάρκο θα επιβάλει στην επιλογή προϊόντων θα αποτελέσει μοχλό για 
την προσέλευση και εμπλοκή του κοινού. Διαφορετικά, το εγχείρημα θα εμπέσει στον 
στυγνό εμπορικό ανταγωνισμό των επιχειρήσεων ειδών διατροφής και φυσικά δεν θα 
μπορέσει να επιβιώσει. Το πάρκο δεν σκοπεύει να υποκαταστήσει ένα super market ή ένα 
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πολυκατάστημα. Τα καταστήματα αυτά επιλέγουν τα προϊόντα που θα εμπορευτούν βάσει 
κριτηρίων κέρδους. Στο πάρκο, το κύριο κριτήριο επιλογής προϊόντων θα είναι η ορθές 
πρακτικές, οικολογικά αποδεκτές μέθοδοι παραγωγής και επώνυμες καταγωγές των 
προϊόντων και των πρώτων υλών. Ο επισκέπτης της Αγοράς θα μπορεί όχι μόνο να γνωρίζει 
τον παραγωγό ενός προϊόντος, αλλά και να επικοινωνήσει μαζί τους ή και να τον 
επισκεφτεί. Και αυτά όχι μόνο για την εξασφάλιση ποιότητας αλλά για την ενημέρωση, 
εγρήγορση και πληροφόρηση του κοινού στα κριτήρια επιλογής των προϊόντων που 
καταναλώνει για τη διατροφή του. 
 

6.8 Σημεία επαφής με την κοινωνία 

Οι δραστηριότητες του πάρκου έχουν στόχο την κοινωνία. Σε αυτήν την προσπάθεια οι 
στοχεύσεις περιλαμβάνουν: 

 Δράσεις για ευαίσθητες ομάδες κοινού. 

 Δράσεις για την νεολαία. 

 Δράσεις για το σχολικό κοινό. 

 Δράσεις για την βελτίωση των συνθηκών του πολιτισμού της καθημερινότητας των 
πολιτών της πόλης. 

 Δράσεις για την εθελοντική εμπλοκή του κοινού σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, 
αλληλοβοήθειας, ακόμη και κοινωνικής επαφής. 

 Δράσεις για την ενημέρωση πάνω στη σχέση τροφή και υγεία. 
 
Όλη η οικονομική ανάλυση που γίνεται αποσκοπεί στο να καταστήσει το έργο βιώσιμο σε 
βάθος χρόνου και ικανό να επεκτείνει και ενισχύει τις αρχικά σχεδιασμένες του 
δραστηριότητες. 
 
Στην προσπάθεια αυτή θα κληθούν όλοι οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί φορείς της πόλης να 
συμμετάσχουν, συλλογικά, ομαδικά ή και ατομικά. Η διάθεση του ελεύθερου χρόνου στο 
πάρκο θα είναι πολλαπλά αποσβέσιμη από την ικανοποίηση τόσο από την ικανοποίηση της 
βασικής ανάγκης για σωστή διατροφή όσο και για την κοινωνική προσφορά, συμμετοχή και 
ανάταση. 


