
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Περιφέρεια Α.Μ.Θ. 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 

 

Έργο  
 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β' ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΜ: 41/2018  Προϋπ  37.232,75 Ευρώ (συν Φ.Π.Α.24 %) 

  Πηγή  ΣΑΤΑ 2018 & ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 

  Χρήση  2018 

      CPV: 45112711-2 (Εργασίες διαμόρφωσης τοπίου για πάρκα) 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

 

Με την παρούσα μελέτη προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης τοπίου σε πάρκα του Δήμου Προσοτσάνης. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν οι εργασίες διαμόρφωσης και συντήρησης στα παρακάτω Δημοτικά πάρκα και 

τοπικές κοινότητες : 

 

Στην Τοπική Κοινότητα Καλή Βρύσης. Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:  

 

 Χωματουργικές εργασίες χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων, ποσότητας 3,60κ.μ..  

 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου – υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους, ποσότητας 

4,0 κ.μ.  

 Τοποθέτηση Ξυλότυπων συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, στύλων, πεδίλων) εμβαδού 7,00τ.μ. 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 ''Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)''. 

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, κατηγορίας 

(χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην 

θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Η τοποθέτηση 

του σιδηροπλισμού θα γίνει μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου και υπολογίζεται στα 94,80kg 

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος ποιότητας C16/20 με χρήση αντλίας 

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών 

υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, ποσότητας 4,00κ.μ. 

 

Στην Τοπική Κοινότητα Μαυρολεύκης προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους 

συνήθων διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και στερέωσης 

καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων, συνολικής 

ποσότητας 678,00Kg.  

 

Στην Τοπική Κοινότητα Πετρούσης   προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 Τοποθέτηση και επισκευή Πασσάλων  περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L''ή ''T'', απλοί ή με 

αντηρίδες, καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, 

πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την 

αξία του). Η ποσότητα της παραπάνω εργασίας υπολογίζεται στα 100Kg  

 Τοποθέτηση Συρματοπλέγματος με τετραγωνική οπή 2,5 cm και βάρους 1,0 kg/m² από σύρμα κυματοειδές 

(κατσαρό), τοποθετημένο σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. Η ποσότητα της παραπάνω εργασίας 

υπολογίζεται στα 150,00τ.μ. 

 Χρωματισμοί. Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς. Κατά την παραπάνω διαδικασία 

προβλέπεται καθαρισμός των επιφανειών με γυαλόχαρτο, λάδωμα με λινέλαιο διπλοβρασμένο ή με ειδικό 

μυκητοκτόνο εμποτιστικό διάλυμα βάσεως νερού ή διαλύτου, ξεροζιάρισμα, καθαρισμός των ρόζων και 

επάλειψή τους με γομαλάκα, τρίψιμο, χονδροστοκάρισμα και τελικό τρίψιμο. Η ποσότητα της παραπάνω 

εργασίας υπολογίζεται στα 150,00τ.μ. 
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 Χρωματισμοί Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο. Διπλή επάλειψη λινελαίου. Η ποσότητα της 

παραπάνω εργασίας υπολογίζεται στα 150,00τ.μ. 

 Κατασκευή και επισκευή Ξύλινων στοιχείων (πατωμάτων – Τοίχων  – Οροφών κτλ). Σκελετοί παντός τύπου 

από δομική ξυλεία πελεκητή. Η ποσότητα της παραπάνω εργασίας υπολογίζεται στα 1,20 κ.μ. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού μεταλλικού ελάσματος οπής 2x2 cm.  (μετάλ ντεπλουαγέ) σε σκελετό 

τοίχων ή οροφών, με αλληλεπικάλυψη των φύλλων κατά 5 cm τουλάχιστον, στερέωσή τους στο ξύλινο σκελετό 

με διχαλωτούς ήλους μέσω ξυλίνων τάκων και σύνδεση των φύλλων με γαλβανισμένο σύρμα. Η ποσότητα της 

παραπάνω εργασίας υπολογίζεται στα 12,00τ.μ. 

 Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με βαφή 

βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση. Η ποσότητα της παραπάνω 

εργασίας υπολογίζεται στα 30,00μ.μ. 

 Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων κάθε είδους. 

Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία και τα αναλώσιμα.  

Η ποσότητα της παραπάνω εργασίας υπολογίζεται στα 45,00τ.μ. 

Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Ξυλίνων επιφανειών. Η ποσότητα της παραπάνω 

εργασίας υπολογίζεται στα 45,00τ.μ. 

 Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών. Απλό λάδωμα και στίλβωση Λάδωμα και στίλβωση 

ξύλινων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών''.  

Επιμελής καθαρισμός και ψιλοστοκάρισμα όπου απαιτείται, τρίψιμο και καθαρισμός των στοκαρισμάτων, 

στρώση ωμού λινελαίου, επάλειψη με παρκετίνη και στίλβωση. Η ποσότητα της παραπάνω εργασίας 

υπολογίζεται στα 45,00τ.μ. 

Κατασκευή από Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου. Πρόκειται για κατασκευές 

από Αργολιθοδομές, με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής όψεως, εξωτερικών τοίχων, οιουδήποτε πάχους, 

από φυσικούς λίθους που προέρχονται από εξόρυξη (κατηγορία 2 του Ευροκώδικα 6) και χρησιμοποιούνται 

μετά από σποραδική επεξεργασία κατά το κτίσιμο για βελτίωση της ευστάθειάς τους. Η ποσότητα της 

παραπάνω εργασίας υπολογίζεται στα 12,00κ.μ. 

 Χρωματισμοί. Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών. Απλό λάδωμα και στίλβωση Λάδωμα και στίλβωση 

ξύλινων επιφανειών, περιθωρίων κλπ, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-05-00 ''Χρωματισμοί 

ξύλινων επιφανειών''.  

 Τοποθέτηση ενός Καθιστικού  (Παγκάκι). Πρόκειται για Καθιστικό με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 

χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου με κάθισμα αποτελούμενο από τρείς δοκίδες φυσικής φυλείας 

διαστάσεων 1,80 x 0,10 x 0,05 m και στοιχείο πλάτης από φυσικό ξύλο διαστάσεων 1,80 x 0,20 x 0,05 m, 

συνδεόμενες με τον μεταλλικό σκελετό με καρόβιδες Φ 6 mm. 

 

 

Στην Προσοτσάνη και συγκεκριμένα στο Πάρκο Μ. Αλέξανδρος στο Ο.Τ, 23 προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: 

 

 Χωματουργικές εργασίες. Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου με μηχανικά 

μέσα, Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για την τοποθέτηση υπογείου 

αρδευτικού δικτύου (με σταλακτηφόρους ή εκτοξευτές), σε χαλαρά ή γαιώδη εδάφη, στο απαιτούμενο βάθος, με 

χρήση μηχανικών μέσων (π.χ. αυτοφερόμενης καδένας, αυλακωτήρα κλπ). 

 Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Συγκεκριμένα τα υλικά που δεν θα χρησιμοποιηθούν από τις εκσκαφές θα 

Φορτοεκφορτωθούν  με μηχανικά μέσα. Δηλαδή θα γίνει Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, 

αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, επί οποιουδήποτε 

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου. 

 Διαμόρφωση και κατασκευή Επιχωμάτων από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων. 

Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης 

πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'' και της στάθμης έδρασης των 

τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της 

πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά 

ΕΛΟΤ EN 13286-2). από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις διαμόρφωσης πεζοδρομίων, 

μεταξύ της επιφάνειας της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'' και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή 

άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που 
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επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 

13286-2). 

 Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε για την 

κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος είτε για την 

επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

 Προετοιμασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου και τελική εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά ή έτοιμου. Γενική 

μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Οι εργασίες θα γίνουν 

σύμφωνα με  την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 

δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή 

εγκατάσταση του χλοοτάπητα.  

 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη. Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού  χώματος  ή φυτικής γης για την 

συμπλήρωση παραπλεύρων χώρων οδών και πλατειών σε αστικές περιοχές, σύμφωνα με τη μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 02-07-05-00. 

 Φυτικό υλικό. Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-

07-05-00.  Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με 

αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους, αγριόχορτα, 

υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη 

φυτών. 

 Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου 

Φ 40 

 Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου 

Φ 32 

 Αρδευτικά δίκτυα. Σωλήνες πολυαιθυλενίου. Σωλήνας από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm. Ονομαστικής διαμέτρου Φ 
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 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 

10 atm, πλαστικές, ευθείας ροής.Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' με απώλειες <0,3 m στα 8 m³/h 

 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Επαγγελματικός 

προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου. Ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες: 12 

 Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας 

7 - 14 m, ανοξείδωτος 

 Αρδευτικά δίκτυα. Διανεμητές. Εκτοξευτήρες. Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, στατικοί, με σώμα ανύψωσης 

5-7 cm 

 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Αισθητήρας βροχής 

 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Ηλεκτροβάνες. Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 

10 atm, πλαστικές. Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, Φ 1'' 

 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Πλαστικά φρεάτια 

ηλεκτροβανών 50Χ60 cm, 6 ηλεκτροβανών 

 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου άρδευσης. Προγραμματιστές-εξαρτήματα. Στεγανά κουτιά για 

προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για προγραμματιστές, μεταλλικό διαστάσεων/πάχους 50Χ40Χ20/1,2 

 Αρδευτικά δίκτυα. Συσκευές ελέγχου και ασφάλειας δικτύου. Βάνες συρταρωτές, ορειχάλκινες, με σπείρωμα. Φ 

2'' 

 Προμήθεια και Τοποθέτηση Κωνικού κυκλικού σιδηροϊστού φωτισμού   οδών και υπαίθριων χώρων   
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 Φωτιστικό σώμα με τεχνολογία Smart LED 40W-18 LEDs/220-240V KAI 400K   

 Τοποθέτηση ενός Ακροκιβωτίου με μονό ασφαλειοαποδέκτη και ενός Στεγανού   μεταλλικού  κιβωτίου 

ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ) με πίνακα   

 Κατασκευή Μονώσεων υγρασίας - ήχου - θερμότητας. Συγκεκριμένα θα τοποθετηθούν Γεωυφάσματα μή 

υφαντά βάρους 385 gr/m² 

 

 

Απόσπασμα ρυμοτομικού και θέση έργου 

 

Με τον ανασχεδιασμό - βελτίωση του πάρκου προς χρήση στους κατοίκους θα ζωντανέψει την περιοχή και θα 

συμβάλει στην επανένταξη στην ζωή της Κωμόπολης. Η διαχείριση του υπάρχοντος πρασίνου και η αύξηση του θα 

μεταβάλουν προς το καλύτερο το μικροκλίμα της περιοχής και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. 

Ο κεντρικός άξονας της πρότασης είναι  

 Απόδοση της περιοχής μελέτης σε περισσότερες ηλικιακές ομάδες. 

 Αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. 

 Αύξηση και συντήρηση του πρασίνου. 

 Αξιοποίηση και συντήρηση όλων των ελεύθερων χώρων για χρήση από τους κατοίκους της περιοχής 

με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής . 

 Αύξηση της επισκεψιμότητας. 

 Πρόβλεψη για προσπελασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 Κατασκευή με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και υδροπερατά.   

 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 37.232,75Ευρώ  χωρίς ΦΠΑ ενώ με ΦΠΑ 24% : 46.168,61 Ευρώ και θα καλυφθεί από 

πιστώσεις  του προγράμματος ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ και στον ΚΑ: 35/7322.09 του έτους 2018. 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 01-11-2018 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Πολιτικός Μηχανικός 

με βαθμό Α΄ 

 

 

 

 

 

  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ 01-11-2018 

 

 

ΣΑΛΠΙΓΚΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων 

Τ.Ε. με βαθμό Γ΄ 

 

 

 

ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ 

ΤΕ Αρχ. Τοπίου  
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