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                                                    ΑΡΙΘΜ. ΜΔΛΔΣΗ: 8 
                                                              ΥΡΗΗ: 2016 

                                            

ΣΔΥΝΙΚΗ  ΔΚΘΔΗ 

 

  Ζ παξνύζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηελ ζπληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ σο εμήο: ΟΜΑΓΑ 

Α΄(πληήξεζε  πξαζίλνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ Γήκνπ Καξπελεζίνπ 2016) θαη ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε  

πξαζίλνπ θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ Γ.Κ. Καξπελεζίνπ 2016)  

Οκάδα Α΄ 

Αθνξά ηελ ζπληήξεζε ηνπ ριννηάπεηα ζηα γήπεδα πνδνζθαίξνπ ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ, ην θιάδεκα 

ησλ ζάκλσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Αζιεηηθνύ θέληξνπ θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ, ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηελ θνπή 

ησλ αγξηόρνξησλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Αζιεηηθνύ θέληξνπ, ηνπ Γεκνηηθνύ Κνιπκβεηεξίνπ, ηνπ 

Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Καξπελεζίνπ θαη ηνπ πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.   

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Οη  ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε ριννηάπεηα είλαη ηα ηξία γήπεδα ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ 

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 27,00 ζηξεκ.  

   ηα γήπεδα απηά γηα ηελ θεηηλή θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν ζα γίλνπλ νη παξαθάησ θξνληίδεο:  

Λίπαλζε ριννηάπεηα κε ρξήζε ιηπαζκαηνδηαλνκέα (3) ηξείο επαλαιήςεηο. Πεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα, κεηαθνξά ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ε νκνηόκνξθε δηαζπνξά ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα. Οη 

εθαξκνγέο ηνπ ιηπάζκαηνο μεθηλνύλ κε ηα πξώηα αλεβάζκαηα ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο ηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο 

(αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ) θαη επαλαιακβάλνπκε μαλά από ηελ πξώηε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο έσο ην ηέινο ηεο 

πεξηόδνπ (ηέινο Οθησβξίνπ κε αξρέο Ννεκβξίνπ). 

Κνύξεκα κε βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή  20 (είθνζη)  επαλαιήςεηο. 

Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ρξήζε δηδαληνθηόλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πιαηύθπιισλ (άγξην 

ηξηθύιιη) (1) κηα εθαξκνγή γηα έθηαζε 5 ζηξεκκάησλ όπνπ δεκηνπξγεζεί πξόβιεκα.  

Αεξηζκόο ριννηάπεηα 1 (κηα) επαλάιεςε. 

Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα γηα ηελ κηθξή πεξηνρή ησλ εζηηώλ (εκβαδνύ 0,3 

ζηξεκ) 

Δπαλαζπνξά ζηα ζεκεία πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θελά. (εκβαδνύ 2 ζηξεκ.) 

Ζ άξδεπζε ηνπ ριννηάπεηα ζα ειέγρεηαη από θαηάιιειν ζπλεξγείν θαη ε ζπρλόηεηα άξδεπζεο ζα 

θαζνξίδεηαη από ηηο ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα επηθξαηνύλ. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο 

άξδεπζεο ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηα αξδεπηηθά δίθηπα θαη ηνλ 

ππεύζπλν ιεηηνπξγίαο ηνπ αζιεηηθνύ θέληξνπ. 

Οη ρώξνη πνπ είλαη  θαιπκκέλνη κε απηνθπή πόα απαηηνύλ βνηάληζκα κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ 

ρνξηνθνπηηθνύ κεραλήκαηνο πεδνύ ρεηξηζηή. Ζ απνκάθξπλζε ησλ ππνιεηκκάησλ από ηνπο ρώξνπο ηνπ έξγνπ 

είλαη επζύλε ηνπ αλαδόρνπ θαη ε απόξξηςή ηνπο ζα γίλεη ζε ρώξνπο πνπ επηηξέπεηαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε 

ηελ ππεξεζία. Ζ εξγαζία απηή αθνξά ηνπο εμήο ρώξνπο: 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ                                            

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ      

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΔΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  
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 Σνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ.  (εκβαδνύ 1,50 ζηξέκ.) 

 Σνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Γεκνηηθνύ ηαδίνπ Καξπελεζίνπ (εκβαδνύ 4,50 ζηξεκ.) 

 Σνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ πάξθνπ θπθινθνξηαθήο αγσγήο.  (εκβαδνύ 1,00 ζηξέκ.) 

 Σνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ ( εκβαδνύ 14,00 ζηξέκ) 

Ζ παξαπάλσ έθηαζε είλαη 21,00 ζηξεκ., θαη ζα βνηαληζηεί από ηνλ Αλάδνρν ηξεηο (3) θνξέο θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο κε ηελ Τπεξεζία. 

Κιάδεκα ζάκλσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Αζιεηηθνύ θέληξνπ, θαηά κήθνο ηνπ κνλνπαηηνύ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ 

(ζπλνιηθό κήθνο: 2500 κέηξα, 1 επαλάιεςε).  

Οκάδα Β΄ 

Αθνξά ηελ ζπληήξεζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Καξπελεζίνπ πνπ 

είλαη θαιπκκέλνη κε πξάζηλν όπσο πάξθα, πιαηείεο, θόκβνη θιπ.   

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε ριννηάπεηα: 

 

Α/Α 
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε ριννηάπεηα Δκβαδό (ζηξεκ.) 

1  Κεληξηθή πιαηεία Ξεξηά θαη ησλ δπν πάξθσλ λόηηα ηεο πιαηείαο 1,7 

2 Αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πόιεο 2,16 

3 Παηδηθόο ζηαζκόο θάησ από ην Γεκαξρείν 0,13 

4 Πάξθν Καθαληάξε 0,29 

5 Πάξθν Μπαθνγηάλλε 0,4 

6 Υώξνο πξαζίλνπ ζην Κεθαιόβξπζν πνπ είλαη θαιπκκέλνο κε ριννηάπεηα 6,62 

7 Πιαηεία θάησ από ην Γεξνθνκείν 0,5 

8 Παξθάθη (Γαιαλνύ) πάλσ από ην Β’ Γεκνηηθό ζρνιείν 0,1 

9 Κόκβνο ζηελ πεξηνρή Ρίδσκα 0,1 

10 Πάξθν πιεζίνλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 0,9 

11 Πάξθν ζηελ πιαηεία Μάξθνπ Μπόηζαξε 0,164 

 ύλνιν εκβαδνύ: 13,06 

 

ηνπο παξαπάλσ ρώξνπο ζα γίλνπλ νη παξαθάησ θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο:  

1. Άξδεπζε  ριννηάπεηα κε εθηνμεπηήξεο σο εμήο: ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην θάζε 7 εκέξεο, ηνλ 

κήλα Ηνύλην θάζε 2 εκέξεο, ηνλ  Ηνύιην θαη ηνλ Αύγνπζην θαζεκεξηλά ,ηνλ κήλα επηέκβξην θάζε 3 

κέξεο. Όιεο νη αξδεύζεηο ζα γίλνληαη αξγά ην απόγεπκα ή λσξίο ην πξσί όπνπ ε εμαηκηζνδηαπλνή είλαη 

κηθξή θαη νη άλεκνη ζπλήζσο είλαη αζζελέζηεξνη ηηο ώξεο απηέο. Δπίζεο είλαη κεγαιύηεξε θαη ε πίεζε 

ηνπ λεξνύ, νπόηε ε άξδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθόηεξε. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο άξδεπζεο ζα γίλεηαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ηα αξδεπηηθά δίθηπα. 

2. Λίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή δπν επαλαιήςεηο, αθνξά όιε ηελ έθηαζε. Ζ πξώηε ιίπαλζε ζα 

γίλεη ηελ Άλνημε  κε ηα πξώηα αλεβάζκαηα ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν ιίπαζκα ζα είλαη ζηεξεό θνθθώδεο 

πιήξεο πνπ πεξηέρεη Ν (ζε κνξθή ζεηηθήο ακκσλίαο), ππεξθνζθσξηθό θαη ζεηηθό θάιην (15-15-15, 40-

50 Κηιά/ζηξέκ) ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ηρλνζηνηρεία (Fe, Mg, Mn, Ca, Cu, S, B) θαη ζα είλαη 
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θαηάιιειν γηα ριννηάπεηεο. Θα δηαζθνξπίδεηαη νκνηόκνξθα ώζηε λα απνθεύγνληαη θειίδεο 

απνρξσκαηηζκνύ ζηα ζεκεία πνπ δελ έρεη ιηπαλζεί θαιά. Ζ εθαξκνγή ζα γίλεηαη όηαλ δελ ζα θπζάεη. Ζ 

ιίπαλζε πξέπεη λα αθνινπζεί ην θνύξεκα θαη ακέζσο κεηά λα αθνινπζεί πόηηζκα.  Ζ δεύηεξε 

εθαξκνγή ζα γίλεη αξρέο επηεκβξίνπ, αλάινγα κε ηνλ θαηξό. 

3. Κνύξεκα κε βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή δύν επαλαιήςεηο αλά κήλα, ζπλνιηθά 12 

επαλαιήςεηο. Σα ππνιείκκαηα ηνπ ριννηάπεηα πνπ πξνθύπηνπλ από ην θνύξεκα ζα κεηαθέξνληαη κε 

επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ ζε ρώξν θαηάιιειν γηα ηελ απόζεζή ηνπο. Σν ηδαληθό ύςνο θνπξέκαηνο είλαη 

4cm, γεληθόηεξα ην ύςνο θνπξέκαηνο ζα θπκαίλεηαη από 3-5cm. Ζ εξγαζία ζα γίλεηαη όηαλ ε ριόε δελ 

είλαη πγξή ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζπιινγή ηνπ θνκκέλνπ ρόξηνπ θαη λα κελ κέλεη ζην έδαθνο.  

4. Αεξηζκόο ριννηάπεηα δπν επαλαιήςεηο λσξίο ηελ Άλνημε θαη αξρέο θαινθαηξηνύ.  

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη  θαιπκκέλνη κε αγξηόρνξηα 

 

Α/Α 
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε αγξηόρνξηα 

Δκβαδό 

(ζηξεκ.) 

1 ην ηξίγσλν κεηαμύ ησλ νδώλ Αξηζηνηέινπο θαη Παπαλαζηαζίνπ 1,0 

2 ηα ηξίγσλα κεηαμύ ησλ νδώλ Παπαλαζηαζίνπ θαη Κώζηα Λεπεληώηε  2,0 

3 
Αλαηνιηθή είζνδν ηεο πόιεο ζην δεμηό πξαλέο κεηαμύ ησλ νδώλ Αξηζηνηέινπο θαη 

Γ. Γελλεκαηά (από ην παιιόκελν θαλάξη κέρξη ην θαθελείν Άθξνλ) 
3,5 

4 Πεξηκεηξηθά ηνπ Πάξθηλγθ, γεπέδνπ 5ρ5 πάλσ από ην Γεκαξρείν 0,75 

5 Πεξηκεηξηθά ζηηο θεξθίδεο ζηελ πιαηεία  Ξεξηά 0,1 

6 
ηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Ξεξηά κεηαμύ ησλ νδώλ Κεξθύξαο θαη Σήινπ θαη Κεξθύξαο 

θαη Κπζήξσλ 
3,4 

7 ην πξαλέο πξηλ από ηνλ θόκβν ζην ξίδσκα κεηά ην Δύδπκνλ  1,0 

8 ην ρώξν πξαζίλνπ ηνπ Πάξθνπ Καξαπηπέξε 2 

9 ηνλ θνηλόρξεζην ρώξν κεηαμύ ησλ νδώλ Υξπζήο Καηζάκπα θαη Καξαπηπέξε2 2 

10 

ην Κεθαιόβξπζν  ζην ρώξν πνπ επεθηείλεηαη  από ηελ παιηά ηαβέξλα θαη ηηο 

ιίκλεο έσο ηελ πεξίθξαμε κε ηνλ πέηξηλν ηνίρν, γύξσ από ην γήπεδν ηέληο, δεμηά από 

ην εμνρηθό θέληξν (ηελ πεξηνρή απηή ζα γίλεη θαζαξηζκόο ησλ 2 ηερλεηώλ ιηκλώλ) 

10 

   

 ύλνιν εκβαδνύ: 25,75 

 

ηνπο ρώξνπο απηνύο ζα γίλεη θνπή ησλ ρόξησλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνύ 

κεραλήκαηνο πεδνύ ρεηξηζηή ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν Απξηιίνπ, ην πξώην δεθαπελζήκεξν Ηνπιίνπ θαη 

ην πξώην δεθαήκεξν Απγνύζηνπ, δειαδή ηξεηο επαλαιήςεηο. Ζ πεξίνδνο πνπ ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία 

ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Σα θνκκέλα ρόξηα ζα απνκαθξύλνληαη 

από ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη από ηνλ αλάδνρν ζε νπνηνδήπνηε ρώξν ππνδείμεη 

ε ππεξεζία. 
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Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη  θαιπκκέλνη κε ζάκλνπο - δέλδξα 

 

Α/Α 
Υώξνη πξαζίλνπ κε ζάκλνπο - δέλδξα 

1 ηνλ θόκβν ζην ξίδσκα θαη ζηα αλαξξηρόκελα πάλσ από ην ηνηρίν  

2 ην παξθηλγθ ζηελ παιηά ιατθε αγνξά 

3 ην παξηέξη ηεο Αλαηνιηθήο εηζόδνπ ηεο Γεκνηηθήο Αγνξάο 

4 ην παξθάθη πάλσ από ην 2
ν
 Γεκνηηθό ζρνιείν 

5 ηελ νδό Κνηζηκπνύ απέλαληη από ην παιηό Γεκαξρείν  

6 ηα παξηέξηα ζην παιηό ΚΣΔΛ πάλσ από ηελ πηάηζα ησλ ηαμί 

7 ηα παξηέξηα ηνπ δηθαζηηθνύ κεγάξνπ 

8 ηε λεζίδα απέλαληη από ην πάξθν Καξαπηπέξε 

9 ηελ δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνύπε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ γεπέδνπ 

10 ηηο δελδξνζηνηρίεο  επί ησλ νδώλ Εελνπνύινπ, Αζ. Καξπελεζηώηε θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο   

 

Οη  ρώξνη απηνί θαιύπηνπλ επηθάλεηα  είλαη 1,5 ζηξεκ θαη απαηηνύλ ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα κε ρξήζε ηζάπαο (ζθάιηζκα) 

Ζ εξγαζία ζα γίλεηαη ώζηε λα αθαηξείηαη όιε ε ξίδα ηνπ δηδαλίνπ, ρσξίο λα απνκαθξύλεηαη ην 

ρώκα. ηηο δελδξνζηνηρίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα όπνπ ππάξρεη ζράξα δέλδξνπ ζα αθαηξείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξγαζηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαλαηνπνζεηείηαη.   

Ζ εξγαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν Απξηιίνπ, ην πξώην 

δεθαπελζήκεξν Ηνπιίνπ θαη ην πξώην δεθαήκεξν Απγνύζηνπ, δειαδή ηξεηο επαλαιήςεηο. Ζ πεξίνδνο πνπ 

ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  Σα θνκκέλα ρόξηα 

ζα απνκαθξύλνληαη από ηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαη ζα κεηαθέξνληαη από ηνλ αλάδνρν ζε 

νπνηνδήπνηε ρώξν ππνδείμεη ε ππεξεζία. 

 

Λίπαλζε θπηώλ κε ηα ρέξηα.  

Ζ ιίπαλζε αθνξά ηα θπηεκέλα εηήζηα ή πνιπεηή θπηά ζα γίλεη κε ιίπαζκα βξαδείαο 

απνδέζκεπζεο (θνκπιεδάι) θαηά ηελ έλαξμε ηεο βιαζηηθήο πεξηόδνπ θαη ηνλ κήλα επηέκβξην θαηόπηλ 

ζπλελλόεζεο κε ηελ ππεξεζία. Ζ ιίπαλζε ζα γίλεη ζε όιεο ηηο ζέζεηο ησλ ρώξσλ πξαζίλνπ ηνπ παξαπάλσ 

πίλαθα.  

Άξδεπζε  

Ζ άξδεπζε ζηηο ζέζεηο απηέο γίλεηαη είηε κε ην ζύζηεκα άξδεπζεο ηνπ ριννηάπεηα όπνπ ππάξρεη 

είηε κε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα κε ζηάγδελ άξδεπζε.  Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο άξδεπζεο ζα γίλεη σο 

εμήο: ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην θάζε 7 εκέξεο, ηνλ κήλα Ηνύλην θάζε 2 εκέξεο, ηνλ  Ηνύιην θαη ηνλ 

Αύγνπζην θαζεκεξηλά ,ηνλ κήλα επηέκβξην θάζε 3 κέξεο. Όιεο νη αξδεύζεηο ζα γίλνληαη αξγά ην 

απόγεπκα ή λσξίο ην πξσί όπνπ ε εμαηκηζνδηαπλνή είλαη κηθξή θαη νη άλεκνη ζπλήζσο είλαη αζζελέζηεξνη 

ηηο ώξεο απηέο. Δπίζεο είλαη κεγαιύηεξε θαη ε πίεζε ηνπ λεξνύ, νπόηε ε άξδεπζε είλαη 
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απνηειεζκαηηθόηεξε. Ο πξνγξακκαηηζκόο ηεο άξδεπζεο ζα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εξγνιάβν πνπ 

είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ. 

ηελ λεζίδα απέλαληη από ην πάξθν Καξαπηπέξε θαζώο θαη ζηελ δελδξνζηνηρία επί ηεο 

Υαξηιάνπ Σξηθνύπε ζηελ πεξίκεηξν ηνπ γεπέδνπ ε άξδεπζε ζα γίλεηαη κε βπηίν. 

Φύηεπζε θπηώλ 

Η θύηεπζε θπηώλ αθνξά ηνπο εμήο ρώξνπο πξαζίλνπ: 

1. ηνλ θόκβν ζηελ πεξηνρή ξίδωκα. Φύηεπζε θπηώλ (Μνιόραο) κε πξνηηκώκελν ρξσκαηηζκό 

αλζέσλ έληνλν θόθθηλν  (ηεκ: 150) επνρή θύηεπζεο ηέιε Απξηιίνπ κε αξρέο Μαΐνπ. 

2. ηελ θεληξηθή πιαηεία Καξπελεζίνπ,  θαηά κήθνο ησλ θεληξηθώλ νδώλ  πιεζίνλ ηεο πιαηείαο θαη 

ζην παιηό Γεκαξρείν (γιάζηξεο) θύηεπζε δηαδνρηθά σο εμήο:  

Α/Α Δίδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Μνιόρα Μάηνο 200 Π2 

2 Παλζέο Ννέκβξηνο 300 Π1 

3. ηελ λεζίδα ζηε ζπκβνιή ηωλ νδώλ Γ. Γελλεκαηά θαη Υαξηιάνπ Σξηθνύπε 

 

Α/Α 

Δίδνο θπηνύ Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 Γηνπλίπεξνο 

νξηδνληηόθιαδνο  

Απξίιηνο 3 Θ2 

2 Μνιόρα Μάηνο 40 Π2 

3 Παλζέο Ννέκβξηνο 200 Π1 

4. ην πάξθηλγθ ηεο παιηάο ιαϊθήο αγνξάο θαη ζηνλ παηδηθό ζηαζκό θάηω από ην Γεκαξρείν  

Α/Α Θέζε Δίδνο δέλδξνπ 
Δπνρή 

θύηεπζεο 
Σεκάρηα Καηεγνξία 

1 
Πάξθηλγθ παιηάο 

Λαηθήο αγνξάο 
Μνπξηά Απξίιηνο 12 Γ4 

2 

Παηδηθόο ζηαζκόο 

θάησ από ην 

Γεκαξρείν 

Μνπξηά Απξίιηνο 4 Γ4 

 

Ζ εξγαζία δηέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/06 «Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο» θαη  

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.28/80. Σν θόζηνο ησλ παξαπάλσ εξγαζηώλ ζα αλέιζεη ζην ύςνο ησλ 55.800,00 €  

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α θαη ζα θαιπθζεί από ίδηνπο πόξνπο. 

                                                                                           

Καξπελήζη, 08-03-2016 

Ο πληάθηεο 

 

Κεθαιάο Γεκήηξηνο 

Π.Δ. Γεσπόλσλ  
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                                                    Αξηζκ. Μειέηεο: 8 
                                                              ΥΡΗΗ: 2016 

 
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α Δίδνο εξγαζίαο Α.Σ 
ΚΩΓΙΚΟ 
ΑΡΘΡΟΤ 

Άξζξν 
αλαζ/ζεο 

ΜΟΝ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΔΠΑΝΑΛ-
ΗΨΔΙ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΓΑ Α΄(Συντήρηση  πρασίνου αθλητικού κέντρου Γήμου Καρπενησίου 2016) 

1 
Λίπαλζε 

ριννηάπεηα, 
ρεηξνλαθηηθή  

1 Σ3.4 ΠΡ-5540 ηξεκ. 27 3 81,00 25,00 2.025,00 

2 

Κνύξεκα 
ριννηάπεηα κε 

κηθξό ειθπζηήξα 
κε ριννθνπηηθή 

εμάξηεζε   

2 Σ4.8.2 ρεη. ΠΡ 5530 ΣΔΜ 27 20 540,00 30,00 16.200,00 

3 

Βνηάληζκα 
ριννηάπεηα κε  

ρξήζε 
δηδαληνθηόλωλ 

3 Σ 7.2 ΠΡ 5372 ΣΡ. 5 1 5,00 45,00 225,00 

4 
Αεξηζκόο 

ριννηάπεηα 
4 Σ 10 ΠΡ 5580 ΣΡ. 27 1 27,00 30,00 810,00 

5 

Γηακόξθωζε 
ζάκλωλ ζε 

κπνξληνύξα κε 
απηνθηλνύκελα 

κέζα 

5 Σ4.6.1 ΠΡ 5352 M 2500 1 2.500,00 0,20 500,00 

6 

Βνηάληζκα κε 
βελδηλνθίλεην 
ρνξηνθνπηηθό 

κεράλεκα πεδνύ 
ρεηξηζηή 

6 Σ 6.3 ΠΡ 5371 ΣΡ. 21 3 63,00 50,00 3.150,00 

7 
Δγθαηάζηαζε 

πξνπαξαζθεπαζκέ
λνπ ριννηάπεηα 

7 Ε13.2 ΠΡ 5510 ΣΡ. 0,3 1 0,30 6.000,00 1.800,00 

8 
Δπαλαζπνξά 
ριννηάπεηα 

8 Ε 13.1 χετ. ΠΡ 5210 ΣΡ. 2 1 2,00 1.000,00 2.000,00 

  ΟΜΑΓΑ Β΄ (Συντήρηση  πρασίνου κοινόχρηστων χώρων Γ.Κ. Καρπενησίου 2016)  

9 
Μνιόρεο 

θαηεγνξίαο Π2  
9 Γ 6.2  ρεη. ΠΡ-5220 ΣΔΜ 390   390,00 2,00 780,00 

10 
Θάκλνη 

θαηεγνξίαο Θ2 
10 Γ2.2 

ΠΡ -
5210 

ΣΔΜ 3   3,00 3,90 11,70 

11 
Γέλδξα 

θαηεγνξίαο Γ4 
11 Γ1.4 ΠΡ-5220 ΣΔΜ 16   16,00 28,80 460,80 

12 

Πνώδε - πνιπεηή 
θαη εηήζηα, δηεηή, 

βνιβώδε, θιπ 
θπηά θαηεγνξίαο 

Π1 

12 Γ 6.1 ΠΡ-5220 ΣΔΜ 500   500,00 0,85 425,00 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΝΟΜΟ ΔΤΡΤΣΑΝΙΑ                                            

ΓΗΜΟ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ      

Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΔΡΓΑΙΑ: ΤΝΣΗΡΗΗ ΥΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ  
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13 

Φύηεπζε κε ην 
άλνηγκα ηνπ 
αληίζηνηρνπ 

ιάθθνπ πνωδώλ 
θπηώλ θαη 
βνιβώλ 

13 Δ 9.1 
ΠΡ 

5121.1 
ΣΔΜ 890 1 890,00 0,40 356,00 

14 

Φύηεπζε θπηώλ 
κε κπάια ρώκαηνο 
όγθνπ 2,00 - 4,00 

lt 

14 Δ9.4 ΠΡ 5210 ΣΔΜ 3 1 3,00 1,10 3,30 

15 

Φύηεπζε θπηώλ 
κε κπάια ρώκαηνο 

όγθνπ 12,5 - 
22,00 lt 

15 E9.6 ΠΡ 5210 ΣΔΜ 16 1 16,00 3,20 51,20 

16 
Λίπαλζε 

ριννηάπεηα, 
ρεηξνλαθηηθή  

16 Σ 3.4 ΠΡ 5540 ΣΡ. 13,06 2 26,12 25,00 653,00 

17 

Κνύξεκα 
ριννηάπεηα κε 
βελδηλνθίλεηε 
ριννθνπηηθή 

κεραλή 

17 Σ 4.8.1 ΠΡ 5530 ΣΡ. 13,06 12 156,72 60,00 9.403,20 

18 
Αεξηζκόο 

ριννηάπεηα 
18 Σ 10 ΠΡ 5680 ΣΡ. 13,06 2 26,12 30,00 783,60 

19 

Βνηάληζκα κε 
βελδηλνθίλεην 
ρνξηνθνπηηθό 

κεράλεκα πεδνύ 
ρεηξηζηή 

19 Σ 6.3 (χετ) ΠΡ 5371 ΣΡ. 25,75 3 77,25 50,00 3.862,50 

20 
Βνηάληζκα κε ηα 

ρέξηα   
20 Σ 6.1 ΠΡ 5551 ΣΡ. 1,5 3 4,50 210,00 945,00 

21 
Λίπαλζε θπηώλ κε 

ηα ρέξηα 
21 Σ 3.1(χετ.) ΠΡ 5340 ΚΑ 1 2 2,00 250,00 500,00 

22 
Άξδεπζε θπηώλ 

κε βπηίν 
22 Σ2.1.1 ΠΡ 5311 ΣΕΜ 60 52 3.120,00 0,13 390,00 

                  ΤΝΟΛΟ Α: 45.335,30 

                τρογγυλοποίηση: 30,55 

                  ΤΝΟΛΟ Β: 45.365,85 

                  ΦΠΑ 23%: 10.434,15 

                ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 55.800,00 

  

Καξπελήζη  08/03/2016 

 

 Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

Ο πληάθηεο Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Ζ Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα 

   

   

Κεθαιάο Γεκήηξηνο Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνύινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπόλσλ  Π.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Π.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 
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