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ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή αθνξά ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ
Καξπελεζίνπ δηάξθεηαο έσο 31 /03/ 2022.
ΟΜΑΓΑ Α΄ (πληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ)
ΟΜΑΓΑ Β΄ (πληήξεζε ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο Καξπελεζίνπ)
ΟΜΑΓΑ Γ΄ (Άξδεπζε ρψξσλ πξαζίλνπ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πφιεο Καξπελεζίνπ)
Ζ Οκάδα Α΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ) αθνξά:
 Σε ζπληήξεζε ηνπ ριννηάπεηα ζηα δχν γήπεδα πνδνζθαίξνπ θαη ην γήπεδν ξίςεσλ
ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 27,00 ζηξεκκάησλ. ηα γήπεδα απηά ζα
γίλνπλ αλάινγα ηελ επνρή θαη ηελ αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα νη παξαθάησ εξγαζίεο:
Κνύξεκα κε ριννθνπηηθφ ειθπζηήξα, ζε ζηεγλφ ριννηάπεηα θαη χςνο
θνπξέκαηνο 3-5 εθ., απφ Απξίιην έσο Οθηψβξην ελδεηθηηθά θάζε εβδνκάδα,
ζπλνιηθά (33) ηξηάληα ηξεηο επαλαιήςεηο.
Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθά ζε (3) ηξεηο επαλαιήςεηο κε ζχλζεην
(θνθθψδεο) ιίπαζκα, κε αλαινγία ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ 2-1-2+ηρλ. ή 3-12+ηρλ. βξαδείαο απνδέζκεπζεο αδψηνπ θαη ζε πνζφηεηα 20-30 θηιά ην ζηξέκκα.
Οη ιηπάλζεηο ζα γίλνπλ άλνημε, αξρέο θαινθαηξηνχ θαη αξρέο θζηλνπψξνπ.
Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ
πιαηχθπιισλ δηδαλίσλ ζε (2) δύν επαλαιήςεηο, φπνπ δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα
θαη ζε έθηαζε 5 ζηξεκκάησλ.
Αεξηζκόο ριννηάπεηα ζε (2) δύν επαλαιήςεηο. Ο αεξηζµφο ζα γίλεη µε ηε
ρξήζε εηδηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ζα δηαζέηνπλ επηµήθε εμαξηήκαηα, ηα νπνία
εηζεξρφκελα ππφ θιίζε ζην έδαθνο δεκηνπξγνχλ δηφδνπο γηα ηελ θαιχηεξε
θπθινθνξία ησλ πγξψλ θαη αέξησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ξηδηθφ
ζχζηεκα, ζε βάζνο αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκπίεζεο ηνπ εδάθνπο.
Αξαίσκα ριννηάπεηα ζε (2) δύν επαλαιήςεηο. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ν
θαζαξηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε απφ ην ριννηάπεηα ηνπ ζηξψκαηνο (thatch) πνπ
δεκηνπξγείηαη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη είλαη ην ζχλνιν ησλ δψλησλ θαη
λεθξψλ βιαζηψλ, θνκκέλσλ θχιισλ, ξηδψλ θ.ιπ. κεηαμχ δψλεο βιάζηεζεο θαη
επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο, µε ηε βνήζεηα εηδηθψλ ριννθνπηηθψλ κεραλψλ.

1

Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα γηα ηελ κηθξή πεξηνρή ησλ
εζηηψλ θαη ζε έθηαζε εκβαδνχ 0,3 ζηξεκκάησλ, ηέινο άλνημεο ή αξρέο
θαινθαηξηνχ.
Γηαλνκή άκκνπ πνηακνύ ή ρεηκάξξνπ γηα ηελ θάιπςε ηφζν ησλ νπψλ πνπ
δεκηνπξγνχληαη κεηά ηνλ αεξηζκφ ηνπ ριννηάπεηα, κε απψηεξν ζθνπφ ηε
βειηίσζε ηνπ αεξηζκνχ θαη ηεο ζηξάγγηζεο, φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ
αλάγιπθνπ θαη ηελ εμνκάιπλζε ηπρφλ αλσκαιηψλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ
ριννηάπεηα (πνζόηεηα 42 θπβηθά κέηξα).
Δπηζπνξά ηνπηθά ζηα ζεκεία φπνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί θελά, ζηα γήπεδα
πνδνζθαίξνπ ζε έθηαζε εκβαδνχ 1 ζηξέκκα θαη ζην γήπεδν ξίςεσλ ζε έθηαζε
εκβαδνχ 2 ζηξεκκάησλ, ηελ άλνημε φηαλ ην επηηξέςνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Άξδεπζε ηνπ ριννηάπεηα ε νπνία γίλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα κε
εθηνμεπηήξεο, ελδεηθηηθά σο εμήο: Μάην θάζε δεχηεξε κέξα εκέξα, Ηνχλην,
Ηνχιην, Αχγνπζην θαη επηέκβξην θάζε κέξα θαη Οθηψβξην θάζε εβδνκάδα. Ζ
επηβιέπνπζα ππεξεζία κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηε ζπρλφηεηα
πνηίζκαηνο αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Πεξηιακβάλεηαη ν
πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο,
ελψ ε ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ ζπζηεκάησλ ζα γίλεηαη απφ ηνλ αξκφδην
αλάδνρν ηεο Οκάδαο Γ΄.
Σνπνζέηεζε ηξσθηηθνθηόλσλ δνισκάησλ ζε πάζηα (ινπθνχκη) κε δξαζηηθή
νπζία: bromadiolone 0.005 % β/β Καζαξφηεηα: 96.9 %,ζε ζεκεία πνπ ζα
ππνδεηρζνχλ απφ ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία (πνζόηεηα 40 θηιά).
 Σν θιάδεκα ησλ ζάκλσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ θαηά κήθνο ηνπ
κνλνπαηηνχ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ (ζπλνιηθό κήθνο: 2.500 κέηξα) ζε κία
(1)επέκβαζε.
 Σελ θνπή ησλ αγξηόρνξησλ (βνηάληζκα) κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνχ
κεραλήκαηνο πεδνχ ρεηξηζηή ζηνπο εμήο ρψξνπο:
 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ (εκβαδνχ 14,00 ζηξεκ.)
 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Κνιπκβεηεξίνπ (εκβαδνχ 1,50 ζηξεκ.)
 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Γεκνηηθνχ ηαδίνπ Καξπελεζίνπ (εκβαδνχ 4,50 ζηξεκ.)
 Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Πάξθνπ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο (εκβαδνχ 1,00 ζηξεκ.)
Ζ παξαπάλσ έθηαζε είλαη 21,00 ζηξέκκαηα θαη ζα βνηαληζηεί απφ ηνλ αλάδνρν ηξεηο
(3) θνξέο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία.
Ζ απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θιαδέκαηνο θαη ησλ θπηηθψλ ππνιεηκκάησλ (ρφξηα,
θιαδηά, μχια θ.ιπ.) απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ έξγνπ είλαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.

Ζ Οκάδα Β΄ (πληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ πόιεο Καξπελεζίνπ) αθνξά ηελ ζπληήξεζε
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Καξπελεζίνπ πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε πξάζηλν
φπσο πάξθα, πιαηείεο, θφκβνη θ.ιπ.
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε ριννηάπεηα:
Α/Α

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε ριννηάπεηα

Δκβαδό
(ζηξεκ.)

Μεράλεκα
θνπξέκαηνο
ριννηάπεηα
2

2

Υψξνο πξαζίλνπ ζην «Κεθαιφβξπζν» πνπ είλαη
θαιπκκέλνο κε ριννηάπεηα
Αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πφιεο (λφηην ηκήκα)

3

Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ

1

6,62

κηθξφο ειθπζηήξαο
κε ριννθνπηηθή
εμάξηεζε

2,16
5,2

ύλνιν εκβαδνύ: 13,98
4

Κφκβνο ζηελ ζέζε «Ρίδσκα»

0,1

5

Πάξθν Καθαληάξε

0,29

6

Πάξθν ζηελ πιαηεία Μάξθνπ Μπφηζαξε

0,16

7

Πάξθν Καηζαληψλε

0,8

8

Πάξθν Μπαθνγηάλλε

0,4

βελδηλνθίλεηε

9

Απιή ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ

0,1

ριννθνπηηθή

10

0,9

κεραλή

12

Πάξθν πιεζίνλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
ηηο δελδξνζηνηρίεο ησλ νδψλ: Εελνπνχινπ, Δζληθήο
Αληηζηάζεσο, Αζαλ. Καξπελεζηψηε ζηνπο ρψξνπο πνπ
ππάξρνπλ θπβφιηζνη κεηαμχ ησλ δέλδξσλ
Απιή Παηδηθνχ ηαζκνχ θάησ απφ ην Γεκαξρείν

0,13

13

Παξθηλγθ Αγίαο Παξαζθεπήο

0,8

11

1,0

ύλνιν εκβαδνύ: 4,68
18,66

ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΚΣΑΗ

ηνπο παξαπάλσ ρψξνπο ζα γίλνπλ νη παξαθάησ θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο:
 Κνύξεκα κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ θαηά πεξίπησζε,
ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) επαλαιήςεηο πνπ ελδεηθηηθά θαηαλέκνληαη ζχκθσλα κε
ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΜΖΝΑ
ΚΟΤΡΔΜΑ

Η

Φ

Μ

Α

Μ

Η

Η

Α



Ο

Ν

1

2

3

2

2

2

1

1

Γ

ΤΝΟΛΟ
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Ζ ζπρλφηεηα ησλ θνπξεκάησλ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ επνρή θαη ηελ ηαρχηεηα πνπ
αλαπηχζζεηαη ν ριννηάπεηαο ηνπ θάζε ρψξνπ θαη ζα αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε
ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζα ππεξεζίαο.
Σν θνχξεκα ζα γίλεηαη φηαλ ε ριφε απνθηά χςνο 8-10 εθ. ζε ζηεγλφ ριννηάπεηα ψζηε
λα δηεπθνιχλεηαη ε ζπιινγή ηνπ θνκκέλνπ ρφξηνπ θαη λα κελ κέλεη ζην έδαθνο. Σν
χςνο θνπξέκαηνο ζα θπκαίλεηαη απφ 3-5εθ.
Σα ππνιείκκαηα ηνπ ριννηάπεηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην θνχξεκα ζα κεηαθέξνληαη κε
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. Δπίζεο νη φπνηεο δεκηέο πξνθιεζνχλ ζην αξδεπηηθφ δίθηπν ή
ζην θπηηθφ πιηθφ απφ ηηο εξγαζίεο θνπήο ηνπ ριννηάπεηα ππεχζπλνο είλαη ν αλάδνρνο,
ν νπνίνο νθείιεη λα ηηο απνθαηαζηήζεη ρσξίο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο.
 Αεξηζκόο ριννηάπεηα κία (1) εθαξκνγή, ηέινο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ.

3

 Αξαίσκα ριννηάπεηα κία (1) εθαξκνγή, ηέινο άλνημεο - αξρέο θαινθαηξηνχ.
 Λίπαλζε ριννηάπεηα κία (1) εθαξκνγή, αξρέο θζηλνπψξνπ, κε θνθθψδεο ζχλζεην
ιίπαζκα εηδηθφ γηα ριννηάπεηα, ζε πνζφηεηα ~20 θηιά ην ζηξέκκα.
Σν ιίπαζκα ζα δηαζθνξπίδεηαη νκνηφκνξθα θαη ζα γίλεηαη απνπζία αλέκνπ. Ζ ιίπαλζε
πξέπεη λα αθνινπζεί ην θνχξεκα θαη ακέζσο κεηά λα αθνινπζεί πφηηζκα.
Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ιίπαλζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ηελ
επηβιέπνπζα ππεξεζία.
 Άξδεπζε ριννηάπεηα κε εθηνμεπηήξεο µέζσ ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο, απφ ηνλ Απξίιην
έσο ηνλ Οθηψβξην ελδεηθηηθά σο εμήο:
ΜΖΝΑ

Η

ΑΡΓΔΤΖ

Φ

Μ

Α

Μ

Η

Η

Α



Ο

1

4

10

10

10

6

1

Ν

Γ

ΤΝΟΛΟ
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Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηε ζπρλφηεηα
πνηίζκαηνο. Όιεο νη αξδεχζεηο ζα γίλνληαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αξγά ην
απφγεπκα ή λσξίο ην πξσί φπνπ ε εμαηκηζνδηαπλνή είλαη κηθξή θαη νη άλεκνη ζπλήζσο
είλαη αζζελέζηεξνη. Δπίζεο είλαη κεγαιχηεξε θαη ε πίεζε ηνπ λεξνχ, νπφηε ε άξδεπζε
είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε.
Ζ άξδεπζε αθνξά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αληηθαηάζηαζε
εθηνμεπηήξσλ. Οη εθηνμεπηήξεο ζα παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία. Βιάβεο ζε δίθηπα
θαη πξνγξακκαηηζηέο ζα απνθαζηζηψληαη απφ ηνλ αλάδνρν ηε νκάδαο Γ΄, πνπ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηα αξδεπηηθά δίθηπα.
Γηα ηελ πνηνηηθή αμηνιφγεζε ηεο άξδεπζεο, ζα πξέπεη ν ριννηάπεηαο λα βξίζθεηαη ζε
θαιή θαηάζηαζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ πνηηζκάησλ.

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε αγξηόρνξηα

Α/Α

Δκβαδό
(ζηξεκ.)

Κνηλόρξεζηνη ρώξνη κε αγξηόρνξηα

1

Πεξηκεηξηθά ηνπ παξθηλγθ, γεπέδνπ 5ρ5 πάλσ απφ ην Γεκαξρείν

0,75

2

ηα ηξίγσλα κεηαμχ ησλ νδψλ Παπαληθνιάνπ θαη Κψζηα Λεπεληψηε

2,00

3

ηελ νδφ Παπαληθνιάνπ αλαηνιηθά ηεο ηαβέξλαο «Ζ Εσή»

0,38

4

ηελ νδφ Παπαληθνιάνπ απέλαληη απφ ην θαθελείν «Φνχθεο»

0,30

5

ηελ νδφ Παπαληθνιάνπ αλαηνιηθά ηεο νηθίαο ηαζφπνπινπ Ησάλλε

0,80

6

ην ηξίγσλν κεηαμχ ησλ νδψλ Αξηζηνηέινπο θαη Παπαληθνιάνπ

1,00

7

Αλαηνιηθή είζνδν ηεο πφιεο ζην βφξεην πξαλέο κεηαμχ ησλ νδψλ Αξηζηνηέινπο
θαη Γ. Γελλεκαηά (απφ ην παιιφκελν θαλάξη κέρξη ην θαθελείν Άθξνλ)

3,50

8

ην ρψξν πξαζίλνπ ηνπ Πάξθνπ Καξαπηπέξε

2,00

9

ην πξαλέο κεηαμχ θφκβνπ θαη επηρείξεζεο «Δχδπκνλ»

1,00

4

10
11
12
13
14
15
16

ην ρψξν θάησ απφ ηελ Γ. Γελλεκαηά
ηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Ξεξηά πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο κε ηελ παηδηθή ραξά
ζηελ νδφ Λεπθάδαο
ηελ πεξηνρή ηνπ Κάησ Ξεξηά κεηαμχ ησλ νδψλ Κεξθχξαο θαη Σήινπ, Κεξθχξαο
θαη Κπζήξσλ
ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν κεηαμχ ησλ νδψλ Υξπζήο Καηζάκπα θαη Καξαπηπέξε
(πξηλ ηελ εθβνιή ζην ρείκαξξν Κιαξσηφ)
ην ρψξν πξαζίλνπ ηνπ θηηξίνπ ΚΓΑΠ-ΑΜΔΑ

10,00

ην παξθάθη θάησ απφ ηηο πξψηεο εξγαηηθέο θαηνηθίεο
ην ρψξν ηνπ Κεθαινβξχζνπ πνπ επεθηείλεηαη απφ ηελ παιηά ηαβέξλα θαη ηηο ιίκλεο
έσο ηελ πεξίθξαμε κε ηνλ πέηξηλν ηνίρν, γχξσ απφ ην γήπεδν ηέληο, δεμηά απφ ην
εμνρηθφ θέληξν θαη ηνλ ρψξν πάλσ απφ ηελ παιηά ηαβέξλα φπνπ είλαη θπηεκέλα δέλδξα
ύλνιν εκβαδνύ:40,63

0,70

0,80
3,40
2,00
2,00

10,00

ηνπο ρψξνπο απηνχο ζα γίλεη θνπή ησλ ρόξησλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ
ρνξηνθνπηηθνχ κεραλήκαηνο πεδνχ ρεηξηζηή ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ,
Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ θαη Απγνχζηνπ, δειαδή ζε ηέζζεξηο (4) επαλαιήςεηο. Ζ πεξίνδνο
πνπ ζα εθηειεζηεί ε εξγαζία ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο
ζπλζήθεο. Σα θνκκέλα ρφξηα ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε
επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
 ηνλ ηζηνξηθό ρώξν ηνπ «Κεθαιόβξπζνπ» ηελ άλνημε ζα γίλνπλ ηα εμήο:
 Καζαξηζκόο από θύιια, μεξά αγξηόρνξηα, θ.ιπ. ζην ρψξν πνπ επεθηείλεηαη
απφ ηελ παιηά ηαβέξλα θαη ηηο ιίκλεο έσο ηελ πεξίθξαμε κε ηνλ πέηξηλν ηνίρν,
γχξσ απφ ην γήπεδν ηέληο, δεμηά απφ ην εμνρηθφ θέληξν θαη ηνλ ρψξν πάλσ απφ
ηελ παιηά ηαβέξλα φπνπ είλαη θπηεκέλα δέλδξα (Δκβαδό επηθάλεηαο: 12
ζηξέκκαηα).
 Καζαξηζκόο ησλ 2 ηερλεηώλ ιηκλώλ κε άδεηαζκα λεξψλ θαη θαζαξηζκφο ηνπ
ππζκέλα θαη ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ιηκλψλ.
 Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ ηελ πεξίνδν ηεο
εθδήισζεο «Μπνηζάξηα» ζα γίλεη θνπή ησλ ρόξησλ κε ρξήζε θαηαζηξνθέα
(Δκβαδό επηθάλεηαο: 20 ζηξέκκαηα) θαη θνπή θιαδηώλ ηα νπνία έρνπλ εηζέξζεη
ζηνλ δξφκν (απφ ην μπινπξγηθφ εξγνζηάζην «Σζνπθαιά» έσο ην «Κεθαιφβξπζν»).
Κνηλόρξεζηνη ρώξνη πνπ είλαη θαιπκκέλνη κε ζάκλνπο – δέλδξα – θαιισπηζηηθά θπηά
Α/Α

Υώξνη πξαζίλνπ κε ζάκλνπο – δέλδξα –θαιισπηζηηθά θπηά

1

ηνλ θφκβν θαη πάλσ απφ ην ηνηρίν ζηε ζέζε «Ρίδσκα»

2

ηηο δελδξνζηνηρίεο επί ησλ νδψλ Εελνπνχινπ, Αζ. Καξπελεζηψηε θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο

3

ηα παξηέξηα ζην παιηφ ΚΣΔΛ θαη ζην παξθηλγθ πάλσ απφ ηελ πηάηζα ησλ ηαμί

4

ην παξηέξη ζηηο ζθάιεο ζηελ νδφ Κνηζηκπνχ θαη
ζηηο ηξηαληαθπιιηέο απέλαληη απφ ην παιηφ Γεκαξρείν

5

ην παξθηλγθ ζηελ παιηά Λατθή αγνξά

6

ην παξθάθη (Γαιαλνχ) πάλσ απφ ην 2ν Γεκνηηθφ ζρνιείν

5

7

ην παξηέξη ηεο Γεκνηηθήο Λατθήο Αγνξάο

8

ηα παξηέξηα ηνπ Γηθαζηηθνχ Μεγάξνπ

9

ηηο δαξληηληέξεο θαη ζηα παξηέξηα ζηε γέθπξα ζηελ ζέζε «Νεξάηδα»

10

ην πεδνδξφκην απφ ηε Βαζηθή βηβιηνζήθε έσο ην Γπκλάζην Καξπελεζίνπ

11

ηα παξηέξηα ζην Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ θαη ζην Πάξθν Καηζαληψλε

12

ηε λεζίδα ζηελ ζέζε θνληά ζην νππεξ Μαξθεη LIDL

13

ηε δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε

14

ηε λεζίδα απέλαληη απφ ην πάξθν Καξαπηπέξε

15

ηηο ζέζεηο θχηεπζεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ ηεο Αλαηνιηθήο εηζφδνπ ηεο πφιεο
θαη ζηα δπν ξεχκαηα

16

ην παξθηλγθ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ

17

ην παξθηλγθ Αγίαο Παξαζθεπήο
Οη ρψξνη απηνί θαιχπηνπλ επηθάλεηα πεξίπνπ 3 ζηξεκκάησλ θαη απαηηνχλ ηηο παξαθάησ
εξγαζίεο:
 Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα κε ρξήζε ηζάπαο (ζθάιηζκα)
 Ζ εξγαζία ζα γίλεηαη ψζηε λα αθαηξείηαη φιε ε ξίδα ηνπ δηδαλίνπ, ρσξίο λα
απνκαθξχλεηαη ην ρψκα. ηηο δελδξνζηνηρίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα φπνπ ππάξρεη
ζράξα δέλδξνπ ζα αθαηξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα
επαλαηνπνζεηείηαη.
 Ζ εξγαζία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξψην δεθαήκεξν Μαΐνπ, Ηνπλίνπ, Ηνπιίνπ
θαη Απγνχζηνπ, δειαδή ηέζζεξηο (4) επαλαιήςεηο. Ζ πεξίνδνο πνπ ζα εθηειεζηεί
ε εξγαζία ελδέρεηαη λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σα ρφξηα
ζα απνκαθξχλνληαη απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.
 Άξδεπζε
Ζ άξδεπζε μεθηλάεη απφ ηνλ Απξίιην θαη ηειεηψλεη ηνλ Οθηψβξην θαη ηε ζπρλφηεηα
ησλ πνηηζκάησλ ηελ θαζνξίδνπλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο.
Ζ άξδεπζε ησλ θπηψλ ζηνπο ρψξνπο κε ριννηάπεηα αθνινπζεί ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
ηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο ηνπ ριννηάπεηα.
ηνπο ρψξνπο πνπ ε άξδεπζε γίλεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο ν αλάδνρνο
ζα πξνγξακκαηίδεη, ζα ειέγρεη ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο θαη ζα ξπζκίδεη ή ζα
αληηθαζηζηά ζηαιάθηεο φηαλ απηνί δελ παξέρνπλ ηθαλνπνηεηηθή πνζφηεηα λεξνχ. Όηαλ
ε άξδεπζε γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία αλνίγκαηνο ησλ βαιβίδσλ, ηφηε ν
αλάδνρνο αλνίγεη ρεηξνθίλεηα ηηο βαιβίδεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη επαλαιήςεηο κε ην
ζχζηεκα ηεο ζηάγδελ άξδεπζεο θαηαλέκνληαη ελδεηθηηθά σο εμήο:
ΜΖΝΑ
ΑΡΓΔΤΖ

Η

Φ

Μ

Α

Μ

Η

Η

Α



Ο

1

4

15

15

15

4

1

Ν

Γ

ΤΝΟΛΟ
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Ζ άξδεπζε ζα γίλεηαη κε βπηίν ζηελ δελδξνζηνηρία επί ηεο Υαξηιάνπ Σξηθνχπε ην
θαινθαίξη κία θνξά ην δεθαπελζήκεξν θαη ζηηο ζέζεηο φπνπ ζα θπηεπηνχλ επνρηαθά
6

θπηά (πρ ζηηο δαξληηληέξεο θαη ζηα παξηέξηα ζηε γέθπξα ζηελ ζέζε «Νεξάηδα» θ.ιπ.)
δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα.
Ζ επηβιέπνπζα ππεξεζία κπνξεί λα αιιάμεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηε ζπρλφηεηα ησλ
πνηηζκάησλ
Γηα ηελ πνηνηηθή απνδνρή ηεο εξγαζίαο ζα πξέπεη ηα θπηά λα βξίζθνληαη ζε θαιή
θαηάζηαζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ησλ πνηηζκάησλ.
Φύηεπζε θπηώλ
Θα γίλεη θχηεπζε θπηψλ κε νκνηνκνξθία ρξσκαηηζκνχ ελδεηθηηθά ζηνπο εμήο ρψξνπο πξαζίλνπ:
ηνλ θόκβν ζηελ ζέζε «Ρίδσκα».
Α/Α
1
2
3

Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ
Καηεθέο (πνξηνθαιί ρξψκα)
Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα)
Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα)

Δπνρή θύηεπζεο
Μάηνο
Οθηψβξηνο
Μάξηηνο

Σεκάρηα Καηεγνξία
200
Π2
200
Π2
200
Π1

Δπνρή θύηεπζεο
Μάηνο
Οθηψβξηνο
Μάξηηνο

Σεκάρηα Καηεγνξία
100
Π2
100
Π2
200
Π1

ηελ θεληξηθή πιαηεία Καξπελεζίνπ
Α/Α
Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ
1
Βηγφληα (θφθθηλν ρξψκα)
2
Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα)
3
Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα)

ηηο δαξληηληέξεο θαη ηα παξηέξηα ζηελ γέθπξα ζέζε «Νεξάηδα»
Α/Α
Δλδεηθηηθό είδνο θπηνύ
Δπνρή θύηεπζεο Σεκάρηα Καηεγνξία
1
Βηγφληα (θφθθηλν ρξψκα)
Μάηνο
100
Π2
2
Καιισπηζηηθφ ιάραλν (κσβ ρξψκα)
Οθηψβξηνο
100
Π2
3
Παλζέο ή θπιάθη (δηάθνξα ρξψκαηα)
Μάξηην
100
Π1
Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ησλ θπηψλ είλαη ελδεηθηηθή θαη κπνξεί λα αιιάμεη κε ππφδεημε ηεο
επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο κε είδε θπηψλ αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο θαη αμίαο.
ε νπνηαδήπνηε ζέζε εληόο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ.
Φχηεπζε δέλδξσλ θαηεγνξίαο Γ5 (ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα
ππεξεζία) ηεκάρηα 10 θαη ππνζηχισζε κε παζζάινπο χςνπο πάλσ απφ 2,5κ.
Φχηεπζε ζάκλσλ θαηεγνξίαο Θ4(ην είδνο ζα επηιεγεί ζε ζπλελλφεζε κε ηελ επηβιέπνπζα
ππεξεζία) ηεκάρηα 30.
Γηα ηελ θαιχηεξε εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ε θχηεπζε ζα γίλεη επηέκβξην ή Οθηψβξην θαη
ζα ζπλνδεχεηαη πάληα απφ άξδεπζε
Όια θπηά ζα πξέπεη λα είλαη πγηή θαη εχξσζηα, αληίζηνηρα ησλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο
αλήθνπλ, απαιιαγκέλα απφ ελδείμεηο ή ζπκπηψκαηα κπθεηνινγηθψλ ή εληνκνινγηθψλ
πξνζβνιψλ, θαζψο θαη απφ ελδείμεηο πιεκκεινχο ιίπαλζεο θαη ζξέςεο θαη λα είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζε θπηνδνρεία, ζε ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο γηα κεηαθχηεπζε κε πινχζηα
βιαζηηθή αλάπηπμε θαη ξηδηθφ ζχζηεκα θαιά αλεπηπγκέλν. Σα δέλδξα λα είλαη επζπηελή,
πγηή κε πινχζηα θφκε.
Όια ηα θπηά πξνο θχηεπζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ θπηνυγεηνλνκηθφ δηαβαηήξην
(άξζξν 79 ηνπ Καλ.(ΔΔ)2016/2031)
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Σνπνζέηεζε απσζεηηθνύ εξπεηώλ ζηνλ Α΄& Β΄ Παηδηθό ηαζκό
Θα ηνπνζεηεζνχλ απσζεηηθά θηδηνχ κε θπζηθέο νπζίεο ζηελ πεξίκεηξν ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ
ηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηβιέπνπζαο ππεξεζίαο (πνζόηεηα 12 θηιά).

Η Οκάδα Γ΄ (Άξδεπζε ρώξσλ πξαζίλνπ αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πόιεο
Καξπελεζίνπ) αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβώλ ησλ δηθηύσλ άξδεπζεο ησλ
ρψξσλ πξαζίλνπ ηεο πφιεο ηνπ Καξπελεζίνπ θαη ηνπ Αζιεηηθνχ Κέληξνπ.
Με δεδνκέλν φηη ε άξδεπζε ηνπ εγθαηαζηεκέλνπ πξαζίλνπ θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ
Απξίιην έσο ηνλ Οθηψβξην, απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ
αλάπηπμή ηνπ, ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ψζηε απηά λα
ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, απαηηεί ελαζρφιεζε επαγγεικαηία κε εκπεηξία ζηελ εγθαηάζηαζε
θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθψλ δηθηχσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη κε ηα πθηζηάκελα αξδεπηηθά
δίθηπα:
Α/Α

ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΥΩΡΟΙ ΠΡΑΙΝΟΤ

Αζιεηηθό Κέληξν Καξπελεζίνπ - Άξδεπζε κε απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα εθηνμεπηήξσλ
1

Κεληξηθφ γήπεδν, βνεζεηηθφ γήπεδν θαη γήπεδν ξίςεσλ
Υώξνη κε ριννηάπεηα - Άξδεπζε κε εθηνμεπηήξεο

2

Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ

3

Πάξθν Καηζαληψλε

4

Πάξθν Μπαθνγηάλλε

5

Κφκβνο ζηε ζέζε «Ρίδσκα»

6

Πάξθν Καθαληάξε

7

Πάξθν ζηελ πιαηεία Μάξθνπ Μπφηζαξε

8

Πάξθν πιεζίνλ ηνπ 4νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ

9

Αλαηνιηθή είζνδνο ηεο πφιεο

10

Απιή Παηδηθνχ ηαζκνχ θάησ απφ ην Γεκαξρείν

11

Απιή Παηδηθνχ ηαζκνχ ΚΓΑΠ ΑΜΔΑ

12

Υψξνο πξαζίλνπ ζην «Κεθαιφβξπζν» πνπ είλαη θαιπκκέλνο κε ριννηάπεηα

13

Παξθηλγθ Αγίαο Παξαζθεπήο

14

Πιαηεία θάησ απφ ην Γεξνθνκείν
Υώξνη κε ζάκλνπο θαη εηήζηα θπηά - Άξδεπζε κε ζηαιάθηεο

8

15

ηα θπηά πνπ είλαη πάλσ απφ ην ηνηρίν ζηε ζέζε «Ρίδσκα»

16

ηηο δελδξνζηνηρίεο επί ησλ νδψλ Εελνπνχινπ, Αζ. Καξπελεζηψηε θαη Δζληθήο Αληηζηάζεσο

17

ηα θπηά πνπ είλαη ζε γιάζηξεο ζηνλ θάζεην ηνίρν ηεο παηδηθήο ραξάο ζην παιηφ ΚΣΔΛ

18

ηα παξηέξηα ζην παιηφ ΚΣΔΛ πάλσ απφ ηελ πηάηζα ησλ ηαμί

19

ηα αλαξξηρφκελα θπηά απέλαληη απφ ην παιηφ Γεκαξρείν

20

ην πεδνδξφκην απφ ηε Βαζηθή βηβιηνζήθε έσο ην Γπκλάζην Καξπελεζίνπ

21

ηα παξηέξηα ζην Πάξθν Απνδήκσλ Δπξπηάλσλ θαη ζην Πάξθν Καηζαληψλε

22

ην παξθηλγθ ζηελ παιηά Λατθή αγνξά

23

ην παξηέξη ηεο Γεκνηηθήο Λατθήο Αγνξάο

24

ηελ νδφ Αξηζηνηέινπο πνπ είλαη θπηεκέλα ιηγνχζηξα

25

ηε λεζίδα ζηελ ζέζε θνληά ζην νππεξ Μαξθεη LIDL

26

ηε λεζίδα απέλαληη απφ ην πάξθν Καξαπηπέξε

27

ην παξθηλγθ ηνπ Νένπ Γεκαξρείνπ

ηα παξαπάλσ αξδεπηηθά δίθηπα ν αλάδνρνο νθείιεη λα επηζθεπάδεη άκεζα ηηο βιάβεο πνπ ζα
πξνθχςνπλ είηε κε αληηθαηάζηαζε εμαξηεκάησλ (φπσο εθηνμεπηήξεο ζην αζιεηηθφ θέληξν,
πξνγξακκαηηζηέο, αληιίεο, ηκήκαηα ζσιήλα, θξεάηηα θ.ιπ.), είηε κε θαζαξηζκφ ησλ δηθηχσλ, είηε
κε επηζθεπή ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ νη νπνίνη παξέρνπλ ξεχκα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ή κε
νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζε ιεπηνκεξή έιεγρν,
δνθηκή, ζπληήξεζε, επηζθεπή ηπρφλ βιαβψλ θαη αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο άξδεπζεο ψζηε λα
είλαη πιήξσο έηνηκα φια ηα ζπζηήκαηα άξδεπζεο. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ ζα
γίλεη ηνπνζέηεζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο (ή αληιηψλ) κέζα ζηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο,
κε ηελ θαηάιιειε δηακφξθσζε ηνπ ζεκείνπ άληιεζεο κε θξεάηην ζηξνγγπιφ,
πξνθαηαζθεπαζκέλν θαζψο θαη έιεγρνο ησλ ππνβξχρησλ αληιηψλ θαη θαζαξηζκφο ησλ
δεμακελψλ ησλ γεσηξήζεσλ πάληα ζε ζπλελλφεζε θαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο.
ε ζπλελλφεζε κε ηνπο αλαδφρνπο ησλ νκάδσλ Α΄ θαη Β΄ πνπ έρνπλ ηνλ έιεγρν θαιήο
ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο θαη ηελ επηβιέπνπζα ππεξεζία, ζα αληηθαηαζηαζνχλ φζα
εμαξηήκαηα απαηηεζεί ψζηε απηά λα είλαη πιήξσο ιεηηνπξγηθά. Σα απαηηνχκελα πιηθά γηα φιεο
ηηο πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο ζα πξνκεζεχνληαη ζηνλ αλάδνρν απφ ην Γήκν.
ην ηέινο ηεο αξδεπηηθήο πεξηφδνπ νθείιεη λα πξνβεί ζηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αξδεπηηθψλ
δηθηχσλ, εθθέλσζε ησλ ζσιελψζεσλ ησλ δηθηχσλ θαη απνμήισζε ησλ αληιηψλ απφ ην θξεάηην
ζηελ θνίηε ηνπ ξέκαηνο ηνπ αζιεηηθνχ θέληξνπ θαη ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ απνζήθε ηνπ Γήκνπ.
Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ν έιεγρνο ηεο άξδεπζεο (αληηθαηάζηαζε εθηνμεπηήξσλ ζηνπο
ριννηάπεηεο θαη ξχζκηζε ή αληηθαηάζηαζε ζηαιαθηψλ), ζα γίλεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ηεο νκάδαο

9

Β΄ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ
επηβιέπνπζα ππεξεζία.
Ζ άξδεπζε ηνπ ριννηάπεηα ζην αζιεηηθφ θέληξν, ε νπνία γίλεηαη κε απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα
κε εθηνμεπηήξεο, ζα γίλεηαη ελδεηθηηθά σο εμήο: Μάην θάζε δεχηεξε εκέξα, Ηνχλην, Ηνχιην,
Αχγνπζην θαη επηέκβξην θάζε κέξα θαη Οθηψβξην θάζε εβδνκάδα. Ζ δηάξθεηα άξδεπζεο ζα
είλαη ελδεηθηηθά 30 ιεπηά αλά ζηάζε πνηίζκαηνο.
Ζ άξδεπζε ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε ριννηάπεηα ε νπνία γίλεηαη κε εθηνμεπηήξεο, ζα
γίλεηαη ελδεηθηηθά ην θαινθαίξη θάζε 3 εκέξεο. Ζ δηάξθεηα άξδεπζεο ζα είλαη ελδεηθηηθά 1 ψξα
αλά ζηάζε πνηίζκαηνο.
Ζ άξδεπζε ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ε νπνία γίλεηαη κε πξνγξακκαηηζηή κπαηαξίαο θαη ζχζηεκα
άξδεπζεο κε ζηαιάθηε, ζα γίλεηαη ελδεηθηηθά ην θαινθαίξη θάζε 2 κέξεο θαη ζα δηαξθεί 1 ψξα.

Όιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο Δζληθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο (ΔΣΔΠ) ηνπ
Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θάζε ηηκνινγίνπ ρσξηζηά.
ε εβδνκαδηαία βάζε ν αλάδνρνο ηεο θάζε νκάδαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηελ
ππεξεζία, γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πινπνίεζε παξαδίδνληαο θχιιν απφ ην εκεξνιφγην πνπ είλαη
ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο κειέηεο ιήθζεθε ππφςε θαη «Ο Καλνληζκφο
Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ» ηνπ Τπ. Τπνδνκψλ θαη
Μεηαθνξψλ, αξ. απφθαζεο ΓΝγ/νηθ.35577/ΦΝ466 (ΦΔΚ Β΄ 1746 /19.01.2017)
ζπλππνινγίδνληαο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε εξγαζίαο θαη ηε ρξήζε ησλ αλάινγσλ
κεραλεκάησλ.
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 64.784,94 επξώ (€) κε ην Φ.Π.Α. θαη ζα
θαιπθηεί απφ ηδίνπο πφξνπο. Ο δηαγσληζκφο ηεο εξγαζίαο ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Ν.4412/2016.

Καξπελήζη 17/02/2021
Ζ πληάθηεο

Διέγρζεθε
Ο Πξντζηάκελνο

Θεσξήζεθε
Ζ Γηεπζχληξηα

Βαζηιηθή Γξακκαηίθα

Μπακπαιήο Γεκήηξηνο

Παπαδνπνχινπ Μαξία
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