
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/11-05-2020 

ΕΡΓΟ: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ 
                  ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ». 

 Π/Υ : 115.000,00  € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ   Φ.Π.Α. 24%) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ & Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

1. Τεχνική Περιγραφή  

2. Προϋπολογισµός 

3. Περιγραφικό Τιµολόγιο  

4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

6. ΣΑΥ 

7. ΦΑΥ  

8. ΕΕΕΣ 

9. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς 

10. ∆ιακήρυξη  

 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              

∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ       

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:15/11-05-2020 

 

 

 

  
«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ    
ΚΥΠΡΟΥ» 

 

 

 

  

 
                                             ΤΕΧΝΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η  παρούσα µελέτη έργου: «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΡΤΙΝΟ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ, ΕΠΙ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ». 

αφορά στη δηµιουργία ενός συνολικού χώρου πρασίνου  από φυσικό χλοοτάπητα µε 

διαδρόµους από σταµπωτό δάπεδο  και φυσική πέτρα και όλα αυτά  να συµβαδίζουν 

αρµονικά µέσα σε ένα νέο χώρο πρασίνου. 

    

Βασικοί στόχοι της ανάπλασης είναι οι εξής: 

1. Ανάδειξη χώρου. Από ένα χώρο που είναι δύσκολη η προσέγγισή του από 
άτοµα διαφόρων ηλικιών, γίνεται χώρος περιπατητικών δραστηριοτήτων. 

2.  Βελτίωση και ανάδειξη της οικιστικής οπτικής της πλατείας,  
3. Ανάδειξη χώρων και πλήρης εκµετάλλευσή τους ώστε να είναι εφικτή η 

προσέλκυση περιοίκων και µόνιµων κατοίκων στην πλατεία. 
4. Βελτίωση, αποκατάσταση και ανάδειξη υφιστάµενων χώρων πρασίνου. 
5. ∆ηµιουργία διαδρόµων για Α.Μ.Ε.Α.  

 

Οι παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων 

περιγράφονται αναλυτικά  κατωτέρω :  

 

 

 

 

 

 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

Το έργο αφορά την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου πλατείας του Μαρτίνου, 
επί των οδών Παπανδρέου και Κύπρου, στο Μαρτίνο έκτασης περίπου 4.150.µ.. Αν 
και η πλατεία βρίσκεται κοντά στο κέντρο του Μαρτίνου, δεν υπάρχει καµία 
διαµόρφωση στην παρούσα φάση καµία διαµόρφωση. Ο περιβάλλον χώρος, παρά 
το µέγεθός του έχει την εικόνα παραµεληµένου χώρου, χωρίς καµία υποδοµή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

Στο χώρο πρόκειται να δηµιουργηθεί, ένας συνολικός χώρος πρασίνου  από φυσικό 
χλοοτάπιτα µε διαδρόµους από σταµπωτό δάπεδο  και φυσική πέτρα και όλα αυτά  
να συµβαδίζουν αρµονικά µέσα σε ένα νέο χώρο πρασίνου. 

 

.  

 

 

 



Συγκεκριµένα θα πραγµατοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες: 

 
1. Θα διαµορφωθεί χώρος πρασίνου από χλοοτάπιτα µε όλες τις υποδοµές για  

άρδρευση 
2. Ενδιάµεσα θα διαµορφωθούν διάδροµοι από σταµπωτό δάπεδο και φυσική 

πέτρα. 
3. Θα τοποθετηθούν παγκάκια και ξύλινο στέγαστρο στο κέντρο τις πλατείας, 

σύµφωνα µε τα σχέδια  
4. Θα τοποθετηθούν Φωτιστικά ιστού για φωτισµό πλατείας ύψους 4m µε 

φωτισµό LED 
5. Θα τοποθετηθούν βρύσες για πόσιµο νερό όπου θα εξυπηρετούν τους 

περιοίκους και τα κατοικίδια ζώα 
 

 
 

Φωτογραφία: κυκλικό παγκάκι 

 

 

Χωµατουργικές εργασίες βάθους έως 70cm πέραν της διαµόρφωσης του 
εδάφους για την φύτευση του χλοοτάπητα (όπου και περιλαµβάνονται στον 
προϋπολογισµό έργων πρασίνου) δε θα απαιτηθούν.  

 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν  σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ κατ’ εφαρµογή της 

Εγκυκλίου 26 / Αρ. Πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ./356/4-10-2012 µε θέµα «∆ηµοσίευση 

Απόφασης Αναπλ. Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα ‘Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) 

Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε 



όλα τα ∆ηµόσια Έργα’», όπως έχουν τροποποιηθεί και συµπληρωθεί ως και 

σήµερα. 

 

 
Ο  προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται σε 115.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 24% και η χρηµατοδότηση του θα γίνει από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Οδηγός 
διαχείρισης Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος: «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 Α΄ Πρόσκληση – ∆εκέµβριος 2019 Άξονας Προτεραιότητας 
1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» και ιδίους πόρους του ∆ήµου.  

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τον Ν. 4412/2016 για την εκτέλεση 

των ∆ηµοσίων Συµβάσεων   και   τα ισχύοντα εκτελεστικά του  διατάγµατα.  

   

 

ΑΤΑΛΑΝΤΗ    11-05-2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                   

 


