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Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την διαμόρφωση-ανανέωση κόμης και κοπές 

επικίνδυνων δένδρων σε χώρους ευθύνης και εντός των γεωγραφικών ορίων του 

Δήμου Καρπενησίου.  

 

Με το κλάδεμα των δέντρων επιδιώκεται:  

 Η αφαίρεση των κλάδων, που σε περίπτωση πτώσης τους μπορεί να 

προκαλέσουν τραυματισμούς ή φθορά περιουσίας και η περικοπή κλάδων που 

παρεμποδίζουν την ορατότητα σε δρόμους. 

 Η αφαίρεση κλάδων με σκοπό την αύξηση διείσδυσης του αέρα και του 

φωτισμού στο εσωτερικό της κόμης του δέντρου, με την ταυτόχρονη 

διατήρηση της δομής και του σχήματός του. Με τη μείωση της πυκνότητας 

του φυλλώματος, μειώνεται η αντίσταση του δέντρου στον άνεμο και 

αυξάνεται η σταθερότητά του. 

 Η μείωση του ύψους τους έτσι ώστε κλαδιά και δέντρα να μην καθίστανται 

επικίνδυνα για πτώση με την επικράτηση ισχυρών ανέμων και ακραίων 

καιρικών φαινομένων (απότομες βροχοπτώσεις, δυνατοί άνεμοι, απότομες 

αλλαγές θερμοκρασιών κλπ). 

 

Οι εργασίες κοπής δέντρων αφορούν νεκρά δέντρα και δέντρα τα οποία λόγω 

ακατάλληλης θέσης ή γήρανσης ή μείωσης της ευρωστίας και της στατικής 

ισορροπίας τους (από ασθένειες, εντομολογικές προσβολές και προβλημάτων από 

ακραία καιρικά φαινόμενα), αξιολογούνται ως επικίνδυνα για ανθρώπους, περιουσίες 

ή δημόσιες υποδομές.  

 

Όλες οι εργασίες κλαδέματος ή κοπής δέντρων θα εκτελούνται σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπενησίου, 

σύμφωνα με τις Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 1501-10-06-

04-01:2016 «Κλάδεμα δένδρων» και με τη χρήση των κατάλληλων οχημάτων και 

εργαλείων. 

 

Σε ότι αφορά τις εργασίες ανανέωσης κόμης ή κοπής δέντρων πλατάνου και 

λαμβάνοντας υπόψη την με αριθμό 119999/22-09-2004 (ΦΕΚ/Α΄/1454) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση»: «Μέτρα επείγοντος χαρακτήρα  για τον περιορισμό και την 

εξάλειψη του επιβλαβούς  οργανισμού Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter που 

προκαλεί την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου», καθώς και τα 



αντίστοιχα μέτρα που έχουν εκδοθεί από την Δασική Υπηρεσία, θα πρέπει να 

ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά φυτοπροστατευτικά μέτρα για την αποφυγή 

της διασποράς τυχόν του παθογόνου, με την κατάλληλη απολύμανση όλων των 

εργαλείων πριν και μετά τη χρήση τους. 

 

Η περισυλλογή όλων των φυτικών υπολειμμάτων του κλαδέματος ή της κοπής των 

δέντρων  από τον τόπο εργασίας θα γίνεται από τον ανάδοχο, ο οποίος και θα 

παραδίδει τον χώρο που έγιναν οι σχετικές εργασίες καθαρό. 

 

Επειδή το κλάδεμα των δέντρων αποτελεί μια από τις πλέον επικίνδυνες εργασίες 

πρασίνου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τους προβλεπόμενους από τη 

νομοθεσία όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων (έλεγχοι και άδειες 

μηχανημάτων, τήρηση μέτρων ασφαλείας, χρήση ατομικών μέσων προστασίας όπως 

κράνη, προστατευτικά γυαλιά και γάντια κ.λ.π.). 

 

Επειδή είναι πιθανό να προκύψουν επείγουσες περιπτώσεις δέντρων που μπορεί να 

φύονται σε οποιαδήποτε δημοτική ενότητα και που πρέπει να δεχτούν κλάδεμα ή να 

κοπούν λόγω επικινδυνότητας, στον πίνακα εργασιών περιλαμβάνεται και ορισμένος 

αριθμός δέντρων, τα οποία η υπηρεσία θα υποδείξει στον ανάδοχο κατά την διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης.  

 

Η διάρκεια των εργασιών θα είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή 

έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού . Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται 

στο ποσό 9.966,50 € με Φ.Π.Α. και θα καλυφτεί από ιδίους πόρους, ενώ η ανάθεση 

θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Α/Α Είδος Εργασιών 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

1. Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

1.1 
Κοπή καρυδιάς ύψους 12μ στη συνοικία Αγίας 

Παρασκευής Καρπενησίου  
ΤΕΜ 1 

1.2 

Αφαίρεση ξερών κλάδων στα πλατάνια στην περιοχή 

«Κεφαλόβρυσο» Καρπενησίου από την ταβέρνα έως τη 

λίμνες 

Κ.Α.  1 

2. Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ 

2.1 
Κοπή ιτιάς ύψους 12μ στο Μουσείο της Κοινότητας 

Δομνίστας  
ΤΕΜ 1 

2.2 
Κοπή καρυδιάς ύψους 10μ στην οδό Ειρήνης στην 

Κοινότητα Δομνίστας  
ΤΕΜ 1 

2.3 
Κοπή 2 ακακιών ύψους 10μ στο Δημοτικό Σχολείο 

οικισμού «Σκοπιά» της Κοινότητας Δομνίστας 
ΤΕΜ 2 



2.4 
Κοπή ελάτου ύψους 12μ  στο Λαϊκό Μουσείο Κοινότητας 

Άμπλιανης 
ΤΕΜ 1 

2.5 
Κοπή 3 καρυδιών  ύψους 10μ στο Λαϊκό Μουσείο 

Κοινότητας Άμπλιανης 
ΤΕΜ 3 

2.6 
Ανανέωση –Διαμόρφωση κόμης καστανιών στο 

Νεκροταφείο Κοινότητας Άμπλιανης 
Κ.Α. 1 

3. ΔΕ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

3.1 
Κοπή πλατάνου ύψους 12μ στον οικισμό «Γαύρος» της 

Κοινότητας Μεγάλου Χωριού  
ΤΕΜ 1 

4. ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ 

4.1 
Ανανέωση κόμης πλατάνου ύψους 12μ στην Άνω Πλατεία 

της Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 1 

4.2 
Διαμόρφωση κόμης αγριοκαστανιάς ύψους 8μ. στην Άνω 

Πλατεία Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 1 

4.3 
Κοπή μιας αγριοκαστανιάς ύψους 8μ στην Άνω πλατεία 

Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 1 

4.4 
Κοπή μιας μηλιάς ύψους 10μ στο νεκροταφείο Αγίου 

Ιωάννη Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 1 

4.5 
Κοπή μιας ακακίας ύψους 10μ στο νεκροταφείο Αγίου 

Ιωάννη Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 1 

4.6 
Κοπή μιας καρυδιάς ύψους 10μ στο νεκροταφείο Αγίου 

Ιωάννη Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 1 

4.7 
Κοπή 18 κυπαρισσιών ύψους 12μ στο νεκροταφείο Αγίου 

Ιωάννη Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 18 

4.8 
Κοπή τριών κυπαρισσιών ύψους 12μ στο νεκροταφείο 

Κοινότητας Αγίας Τριάδας 
ΤΕΜ 3 

5. ΔΕ ΠΡΟΥΣΟΥ 

5.1 Κοπή ελάτων ύψους 15μ στην Κοινότητα Ασπροπύργου  ΤΕΜ 6 



6. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

6.1 
Σε οποιαδήποτε θέση εντός του Δήμου Καρπενησίου 

ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 8- 12μ 
ΤΕΜ 2 

6.2 
Σε οποιαδήποτε θέση εντός του Δήμου Καρπενησίου 

ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 12-16μ 
ΤΕΜ 7 

 

Σε οποιαδήποτε θέση εντός του Δήμου Καρπενησίου 

ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων, ύψους 16- 20μ 
ΤΕΜ 4 

 

 

       Καρπενήσι, 22-01-2020 

 

 

 

Η Συντάκτης 

 

Ελέγχθηκε 

 

 Θεωρήθηκε 

 Ο Προϊστάμενος Η  Διευθύντρια 

 

 

  

   

Γραμματίκα Βασιλική Μπαμπαλής Δημήτριος Παπαδοπούλου Μαρία 

            Π.Ε. Γεωπόνων Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών 

 

 

 

 

 


