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ΓΗΜΟ ΠΑΣΡΔΩΝ 
Γ/ΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ &ΗΜ                          ΔΡΓΟ: «Γιαμόπθωζη πλαηείαρ ζηη 

ζςμβολή ηων οδών Θπάκηρ Ιωαννίνων και 
Αγ. οθίαρ»                                                  

                                                                                
                                                                               Απ. Μελέηηρ: 49/2017 
 
                                                                       ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ:  770.000,00 €    (με Φ.Π.Α) 

 

 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 

Ζ παξνχζα κειέηε εληάζζεηαη ζην πξφγξακκα αλαβάζκηζεο θαη αμηνπνίεζεο 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ζηελ διαμόπθωζη 

πλαηείαρ θαη πεδφδξνκσλ ζηνλ θνηλφρξεζην ρψξν (Κ.Υ.) ηνπ  Ο.Σ 657 α   ηος Γήμος Παηπέων πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ ηηο νδνχο Αγ. οθία και Ιωαννίνων. 

Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ Κ.Υ. είλαη 3.018,56 μ
2 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ            

αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπ νξζνγψληνπ ζρήκαηνο  θαη ηηο ήπηεο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο (ηάμεσο έσο 2%) 

πνπ μεθηλνχλ θπξίσο απφ ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πιαηείαο θαη πεδνδξφκσλ θαη θαηαιήγνπλ ζηηο άιιεο 

δπν πιεπξέο πνπ βξίζθνληαη επί ησλ νδψλ Αγ. νθία θαη Ησαλλίλσλ.  Δπίζεο, ε κειέηε πεξηιακβάλεη 

θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ πεδφδξνκσλ παξάιιεια ηεο πιαηείαο θαηά κήθνπο ζπλνιηθή έθηαζε 

1.251,84 μ2. 

            Ζ αξρηηεθηνληθή πξφηαζε απεηθνλίδεηαη ζηελ θάηνςε πνπ ζπλνδεχεη ηε κειέηε θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη κε παξεκβάζεηο θαη πιηθά θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

πξαζίλνπ θαζψο δεκηνπξγείηαη έλαο πλεχκνλαο πξαζίλνπ κε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία- 

ρξεζηηθφηεηα  θαη πξφβιεςε δξαζηεξηνηήησλ γηα πνιίηεο φισλ ησλ ειηθηψλ θαη δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ΑΜΔΑ ζε φια ηα ζεκεία ηεο πιαηείαο.   

 

 

 

              πγθεθξηκέλα, ε πιαηεία ρσξίδεηαη ζε 3 δψλεο νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ δηθή ηεο ραξαθηήξα 

θαη ιεηηνπξγηθφηεηα.  Ζ δψλε επί ηεο Αγ. νθίαο (ην πιαθφζηξσην ηκήκα κε βνηζαιφπιαθεο) ζα 
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είλαη ε πιαηεία γηα φζνπο επηζπκνχλ λα πεξάζνπλ ην ρξφλν ηνπο ζηα θαζηζηηθά – παξηέξηα 

παξαθνινπζψληαο ηελ θίλεζε ηεο νδνχ Αγ. νθίαο. Ζ θεληξηθή δψλε, δειαδή ε πξάζηλε πεξηνρή 

δηακνξθψλεηαη σο πάξθν- θήπν κε ηξαπεδφπαγθνπο. Ζ δψλε ζηε πιεπξά ηεο νδνχ Ησαλλίλσλ, 

δηακνξθψλεηαη ζε ζχγρξνλν παηδφηνπν γηα ειηθίεο 1-17 εηψλ ην νπνίν ζα είλαη ρσξηζκέλν ζε 

ειηαθέο νκάδεο θαη δξαζηεξηφηεηεο.Ζ βαζηθή αξρή ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε 

πξνζβαζηκφηεηα θαη ε αζθάιεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ, δειαδή έλα πάξθν θηιηθφ ( ζε αληίζεζε 

κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε πνπ απνηειεί πξνζσξηλφ ζθνππηδφηνπν) θαη επράξηζην ζηνπο 

πνιίηεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ ρξήζε αλαςπρήο, άζιεζεο, θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

 

 

 

 

Μεξηθέο απφ ηηο παξεκβάζεηο ηεο αλάπιαζεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ρψξν 

πεξηπάηνπ  - ζχγρξνλν παηδφηνπν κε δψλεο λεπίσλ - παίδσλ θαη ηκήκα ζηίβν κάρεο πνπ 

νξηνζεηείηαη κε θχηεπζε θαη κεηαιιηθή πεξίθξαμε ζχκθσλα θαη κε ηε πξνβιεπφκελε ζρεηηθή 

εγθχθιην. 

                 Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε παξνχζα κειέηε έιαβε ππφςε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο παηδηθήο ραξάο, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην 

ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α. 28492/2009), φπσο απηφ ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην ΦΔΚ 

2029/Β/2014 (Τ.Α. 27934/2014) θαη ηελ Δγθχθιην 44 (Α.Π. 30681/2014) ηνπ ΤΠΔ 

 

πγθεθξηκέλα, ν εμνπιηζκφο ηεο παηδηθήο ραξάο (παηδηθά φξγαλα θαη φξγαλα ζηίβνπ 

κάρεο) ππνρξεσηηθά  ζα πξέπεη : 

• λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο ζεηξάο ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνηχπνπ ΔΝ 1176:2008 

“Δμνπιηζκφο θαη δάπεδα παηρληδφηνπσλ” (ΔΛΟΣ EN 1176: 2008). 

• λα έρεη ειεγρζεί θαη πηζηνπνηεζεί απφ θνξέα ειέγρνπ θαη πηζηνπνίεζεο δηαπηζηεπκέλνπ γηα 

ην ζθνπφ απηφ θαη λα θέξεη ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ηελ πηζηνπνίεζε ζπκκφξθσζεο κε ην 
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παξαπάλσ πξφηππν (άξζξν 4, §1 θαη άξζξν 5, πξψην εδάθην §2 θαη §3 ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 

(Τ.Α. 27934/2014), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009 (Τ.Α. 

28492/2009). 

ηελ πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζχκθσλα κε ηηο    απαηηήζεηο 

αζθαιείαο άιισλ πξνηχπσλ ή πξνδηαγξαθψλ, ηζρχνπλ ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ §2 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α. 27934/2014), ζπκπιεξσκαηηθνχ θαη ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ ΦΔΚ 

931/Β/2009 (Τ.Α. 28492/2009). 

 

 

 

 

 

       

 

  Οη επηθάλεηεο πηψζεο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζεηξάο πξνηχπσλ ΔΛΟΣ ΔΝ 

1176-1, ΔΛΟΣ ΔΝ 1177 (ΔΝ 1177) θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 71-3, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 2029/Β/2014 (Τ.Α. 

27934/2014) θαη ηελ Δγθχθιην 44 (Α.Π. 30681/2014) ηνπ ΤΠΔ, ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη 

ηξνπνπνηεηηθψλ ηνπ ΦΔΚ 931/Β/2009(Τ.Α. 28492/2009).  Οη πξνβιεπφκελεο επηθάλεηεο πηψζεο 

ζηελ παηδηθή ραξά, ζα δηακνξθσζνχλ κε θπζηθά/ραιαξά πιηθά, ηα νπνία ζα πιεξνχλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ επξσπατθνχ πξνηχπνπ EN1176-1 θαη δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο. 

     Ζ κειέηε  πεξηιακβάλεη : 

 Δθζθαθέο θαη επηρψζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θιίζεσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ηειηθψλ επηπέδσλ ηνπ εδάθνπο 

 Δξγαζίεο κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ (ζεκέιηα ρπηφ θξαζπέδσλ θαη άιισλ κηθξνθαηαζθεπψλ 

απφ ζθπξφδεκα) 
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 Καηαζθεπή πεδνδξφκσλ κε ηειηθή επηθάλεηα επίζηξσζεο κε θπβφιηπνζπο απφ ςπρξά 

πιηθά δηαζηάζεσλ 10 x10 εθ., 10x20 εθ. θαη  20 x20 εθ. ζε γθξη  ρξψκα  

 Δξγαζίεο επίζηξσζεο ηεο πιαηείαο θαη ησλ δηαδξφκσλ κε βνηζαιφπιαθεο 40 x 40 εθ. 

ρξψκαηνο γθξη θαη ιεπθφ  

 Δμνπιηζκφ πιαηείαο κε παγθάθηα, θαιάζηα απνξξηκκάησλ, θαη φξγαλα παηδηθήο ραξάο 

(θνχληεο, ζχλζεην παηρλίδη, θιπ.), δχν (2) πηλαθίδεο ηνπνζεηεκέλεο ε κία (ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηεο λνκνζεζίαο πεξί παηδηθψλ ραξψλ) ζηελ είζνδν ηεο παηδηθήο ραξάο θαη ε 

δεχηεξε ζηνλ δηπιαλφ ρψξν ηεο κε ηα παηδηθά φξγαλα ηνπ ζηίβνπ κάρεο. 

 Δξγαζίεο πξαζίλνπ (θχηεπζεο δέλδξσλ, ζάκλσλ, θαιισπηζηηθψλ, θιπ) 

 Δξγαζίεο ειεθηξνθσηηζκνχ, χδξεπζεο, θαη απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

 Σελ δεκηνπξγία ξακπψλ πξφζβαζεο ζηνπο πεδφδξνκνπο πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο γηα ηελ  

εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

 

Α.   ΔΡΓΑΙΔ ΟΓΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ  

 

Υωμαηοςπγικέρ επγαζίερ: Οη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ πεξηιακβάλνπλ  γεληθέο 

εθζθαθέο (απαηηνχκελεο κηθξν-εθζθαθέο) πάρνπο 30-50 εθ. θαη επηρψζεηο κε ηε κφξθσζε θαη 

ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ζηα πξνβιεπφκελα πςφκεηξα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο  πιαηείαο.  

  

α. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ηειηθψλ επηπέδσλ ηνπ εδάθνπο ζην ρψξν ηεο πιαηείαο θαζψο θαη 

ησλ πεξηκεηξηθψλ απηήο δξφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: 

     1. ηνλ ρψξν ηεο παηδηθήο ραξάο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηδηθψλ νξγάλσλ, ζα γίλεη εθζθαθή 

ζθάκκαηνο θαη θαηφπηλ θαηαζθεπή - δηακφξθσζε θαη πιήξσζε απηνχ κε  βφηζαιν 2 έσο 8ρηι. ζε 

πάρνο έσο 40 εθ. 

     2. ηνλ ρψξν πνπ εθάπηεηαη κε ηελ παηδηθή ραξά ζα δηαζηξσζεί κε θπηηθή γε φπνπ 

θαζνξίδνληαη ηκήκαηα θχηεπζεο θαη απαηηείηαη απφ ηελ κειέηε.  

     3. ην ηκήκα ηεο πιαηείαο πνπ ζα επηζηξσζεί κε βνηζαιφπιαθεο ζε δηακνξθσκέλν επίπεδν 

απφ ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 10εθ. κε ηελ πξνεγνχκελε δηάζηξσζε απφ ζξαπζηά αδξαλή 

πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ηεο ΠΣΠ Ο-150 επίζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 10 εθαηνζηψλ. 

     4. Δθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδηάκεζσλ δηαδξφκσλ. 

β. Γηα ηηο δηαλνίμεηο ιάθθσλ γηα ηελ θχηεπζε δέλδξσλ φπνπ απαηηεζεί.  

γ.  Γηα ηελ εθξίδσζε ησλ ππαξρφλησλ δέλδξσλ φπνπ θξηζεί απαξαίηεην.  

δ. Γηα ηηο θαηαζθεπέο επηρσκάησλ (ακκνράιηθν, θ.α) κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ 

φπνπ απαηηείηαη. 

ε. Γηα νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε αιιά δελ πεξηγξάθεηαη 

αλαιπηηθά.  

Πξντφληα εθζθαθήο παξάιιεια θαη πιάη ζην φξπγκα δελ ζα αθήλνληαη. Θα θνξηψλνληαη απ' 

επζείαο κε ηελ εθζθαθή θαη ζα απνξξίπηνληαη ζην ρψξν ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ ε φπνπ αιινχ 

επηηξέπεηαη.  

 

Δπγαζίερ ηεσνικών έπγων:  

ηηο εξγαζίεο ηερληθψλ έξγσλ πεξηιακβάλνληαη:  
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α. Οη εθζθαθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ θιίζεσλ ηνπ εδάθνπο 

β. Οη εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηνχ θξαζπέδνπ πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο απιάθη 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαηά κήθνο ηνπ πεδφδξνκνπ  θαη ησλ κηθξνθαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα.  

γ. Με ζθπξφδεκα C16/20 ζα θαηαζθεπαζηεί ην απιάθη δηαζηάζεσλ….. , ην ρπηφ θξάζπεδν θαη 

άιιεο κηθξνθαηαζθεπέο (δηάδξνκνη, παγθάθηα). 

δ. Οη εθζθαθέο γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ απιαθηνχ κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ  θαη ησλ θξεαηίσλ ζπιινγήο 

φκβξησλ πδάησλ. 

ε. Ζ θαηαζθεπή θξήλεο απφ εκθαλέο νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ρπηφ επί ηφπνπ, θαηεγνξίαο C20/25, 

κε νξεηράιθηλν θξνπλφ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο αξρηηεθηνληθήο  κειέηεο. 

 

Δπγαζίερ επίζηπωζηρ:  

α. ηηο εξγαζίεο επίζηξσζεο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Οη πιαθνζηξψζεηο ηεο πιαηείαο θαη δχν εθ ησλ ηξηψλ δηαδξφκσλ ηεο κε βνηζαιφπιαθεο 

δηαζηάζεσλ 40Υ40 εθ.(ιεπθφ θαη γθξη) ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο αξρηηεθηνληθήο κειέηεο. 

2. Ζ επίζηξσζε ησλ πεδφδξνκσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο ζα γίλεη  

κε θπβφιηζνπο απφ ςπρξά πιηθά ρξψκαηνο γθξη, δηαζηάζεσλ 20Υ20Υ8εθ.,20Υ10Υ8εθ. θαη 

10Υ10Υ8. 

3. Οη πιαθνζηξψζεηο ηεο πιαηείαο θαη ζην πεξηκεηξηθφ πεδφδξνκν κε πιάθεο "νδεγνί ηπθιψλ" 

πεδνδξνκίσλ απφ ςπρξά πιηθά. 

4. ηελ νδφ Αγ. νθίαο ζα γίλεη δηάζηξσζε δπν πεδνδξνκίσλ κε ηζηκεληφπιαθεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

1339) δηαζηάζεσλ 40x40 cm. 

 

  Σα ρξψκαηα, ζρέδην, ε πνηφηεηα θαη γεληθά ε επηινγή ζα είλαη ηεο Τπεξεζίαο.  

 Δλδερφκελε ηνπνζέηεζε λέσλ θξαζπέδσλ ζηα πεδνδξφκηα, φπνπ ήδε ππάξρνπλ παιηά. 

Για ηην εκηέλεζη ηηρ επγαζίαρ (επίζηπωζη) απαιηούνηαι ηα εξήρ ςλικά:  

α. Τπφβαζε  πάρνπο 10 εθ. γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεδφδξνκνπ. Οη βαζηθέο θιίζεηο ηεο ηειηθήο 

επηζηξσκέλεο επηθάλεηαο ζα πινπνηνχληαη κε ηελ πςνκεηξηθή δηακφξθσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο.  

β1. Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 θαη κέζνπ πάρνπο 10 εκ. γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο πιάθαο πάλσ ζηελ νπνία ζα γίλεη ε πιαθφζηξσζε ηεο πιαηείαο κε ηηο 

βνηζαιφπιαθεο. 

Αλά 20κ. πεξίπνπ, ηφζν ε πιάθα έδξαζεο φζν θαη ε πιαθφζηξσζε ζα δηαθφπηεηαη 

(θαηαζθεπαζηηθφο αξκφο) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο 

ζπζηνιήο-δηαζηνιήο ησλ πιηθψλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ αξκνχ πξαθηηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ελφο θελνχ πεξίπνπ 2 εθ. πνπ ζα πιεξσζεί φπνπ ππάξρεη ζθπξφδεκα κε θειηδφι ζε πάρνο φζν 

θαη ε πιάθα έδξαζεο (πεξίπνπ 10εθ.) θαη κε αξαηή ηζηκεληνθνλία ζηε ζέζε ηεο πιαθφζηξσζεο ζε 

πάρνο πεξίπνπ 8εθ. 

β2. Διαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 θαη κέζνπ πάρνπο 15 εθ. γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ πεδφδξνκνπ πάλσ ζην νπνίν ζα γίλεη ε πιαθφζηξσζε κε ηνπο θπβφιηζνπο. 

Αλά 20κ. πεξίπνπ, ηφζν ε πιάθα έδξαζεο φζν θαη ε πιαθφζηξσζε ζα δηαθφπηεηαη 

(θαηαζθεπαζηηθφο αξκφο) πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο 

ζπζηνιήο-δηαζηνιήο ησλ πιηθψλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ αξκνχ πξαθηηθά ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ 

ελφο θελνχ πεξίπνπ 2 εθ. πνπ ζα πιεξσζεί φπνπ ππάξρεη ζθπξφδεκα κε θειηδφι ζε πάρνο φζν 
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θαη ε πιάθα έδξαζεο (πεξίπνπ 10εθ.) θαη κε αξαηή ηζηκεληνθνλία ζηε ζέζε ηεο πιαθφζηξσζεο ζε 

πάρνο πεξίπνπ 8εθγ. Σζηκεληφπιαθεο πάρνπο 3 εθ. πεξίπνπ, δηαζηάζεσλ 40Υ40 εθ. γηα 

επίζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ πεξηκεηξηθά ηνπ δηακνξθσκέλνπ ρψξνπ ηεο πιαηείαο. Σα ρξψκαηα 

,ζρέδην θαη ε πνηφηεηα ζα είλαη επηινγή ηεο Τπεξεζίαο.  

δ. Κπβφιηζνη απφ ςπρξά πιηθά ρξψκαηνο γθξη, δηαζηάζεσλ 20Υ20Υ8εθ.,20Υ10Υ8εθ. θαη 10Υ10Υ8. 

Θα εδξάδνληαη ζε ζθπξφδεκα πάρνπο 15εθ. θαηεγνξίαο C16/20 αθνχ έρεη ηνπνζεηεζεί 

πξνεγνπκέλσο δνκηθφ πιέγκα. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεηαη επί λσπνχ ζπγθνιιεηηθνχ 

ηζηκεληνθνληάκαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο γηα ηελ έληερλε πξνζαξκνγή ηνπο ζηα 

πάζεο θχζεσο πθηζηάκελα επί ηνπ πεδνδξνκίνπ θξεάηηα. 

ε. πιάθεο πεδνδξνκίνπ, νδεγνί ηπθιψλ. 

           Σν ηζηκεληνθνλίακα κε ην νπνίν ζα ζπγθνιινχληαη φια ηα πιηθα ηεο κειέηεο (θπβφιηζνη, 

βνηζαιφπιαθεο , ηζηκεληφπιαθεο, πιάθεο ηπθιψλ) πξέπεη λα είλαη αξθεηφ ζπλεθηηθφ κε κηθξή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε λεξφ (κε θαηά κάδα ιφγν ζπλνιηθνχ λεξνχ πξνο ηζηκέλην ην πνιχ 0,40). H 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ζε ηζηκέλην πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 600 kg αλά 1 m3 

μεξάο άκκνπ. Σν ζπγθνιιεηηθφ ηζηκεληνθνλίακα ζα δηαζηξψλεηαη ζε ζπλερείο ζηξψζεηο πάρνπο 

απφ 2 έσο 2,5 εθ θαηά κέγηζην. Ζ δηάζηξσζε ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ζα πξνεγείηαη ηεο 

ηνπνζέηεζεο ησλ ζηνηρείσλ ην πνιχ θαηά 2-3 ζεηξέο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε εξγαζία ησλ 

ηερληηψλ ρσξίο λα κεηψλεηαη ε πξφζθπζε ησλ ζηνηρείσλ ιφγσ μήξαλζεο ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο. 

Κάζε ζηνηρείν ζα εθαξκφδεηαη επί λσπνχ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο κε ειαθξά δφλεζε 

θαη θάζε ζεηξά επίζηξσζεο ζηνηρείσλ ζα πηέδεηαη λα ηζνπεδσζεί κε ηε βνήζεηα ελφο πήρε 

εθνδηαζκέλνπ κε αιθάδη.  

 Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζα αθήλνληαη αξκνί, νη νπνίνη ζε 

πεξίπησζε δηακφξθσζεο επζχγξακκσλ ζεηξψλ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξνχ πιάηνπο 10 έσο 20 ρηι, 

ελψ ζε πεξίπησζε δηακφξθσζεο θακππιφγξακκσλ ζεηξψλ, νη αξκνί κπνξεί λα είλαη κεηαβιεηνχ 

πάρνπο. Όινη νη αξκνί ζα πξέπεη λα πινπνηνχληαη  ππνρξεσηηθά κε απνζηάηεο εηδηθνχο γηα 

δηακφξθσζε αξκψλ. Μεηά ηε ζθιήξπλζε ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ ηζηκεληνθνληάκαηνο, νη αξκνί ζα 

πιεξνχληαη κε παρχξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα. Αλ ην πιηθφ ηεο αξκνιφγεζεο θαηαθαζίζεη κέζα 

ζηνπο αξκνχο επαλαιακβάλεηαη ε δηαδηθαζία. Σέινο, κεηά ηε ζθιήξπλζε ησλ ηζηκεληνθνληακάησλ, 

ε επηζηξσκέλε επηθάλεηα ζα θαζαξίδεηαη απφ ηα ππνιείκκαηα ησλ πιηθψλ κε ηε βνήζεηα ζθιεξήο 

βνχξηζαο θαη λεξνχ ππφ πίεζε. 

       ηηο ζέζεηο φπνπ απαηηείηαη πξνζαξκνγή ησλ δηαζηάζεσλ ή ηνπ ζρήκαηνο ησλ πιηθψλ 

επίζηξσζεο, ε δηακφξθσζε ηνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε θαηάιιειν ηξνρφ θνπήο αλαιφγσο 

ηνπ πιηθνχ.  

      Όια ηα πιηθά επίζηξσζεο ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη απφ ηε κνλάδα παξαγσγήο ή 

πξνκήζεηαο ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζπζθεπαζκέλα ζε παιέηεο. Ζ θνξηνεθθφξησζε ησλ ηεκαρίσλ 

απηψλ ζα γίλεηαη κφλν κε πεξνλνθφξα νρήκαηα ή γεξαλνχο έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη 

θζνξέο.  

ζη.Σν ρπηφ θξάζπεδν απφ ζθπξφδεκα C16/20 είλαη δηαηνκήο 30Υ15 εθ. ην νπνίν ζα δηαρσξίδεη ηελ 

πιαηεηα κε ηνλ πεδφδξνκν ζα βξίζθεηαη ζην ίδην πςφκεηξν. ηηο δηαζηξψζεηο Όπνπ δηακνξθψλεηαη 

ξάκπα πξνο ηηο δηαβάζεηο, ε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμχ πεδνδξνκίνπ θαη αχιαθα ηεο νδνχ 

κεηψλεηαη ζηα 0.05 κ. Σνπνζεηνχληαη θεθιηκέλεο ξάκπεο πξφζβαζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ΑΜΔΑ.  
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        Σα πξντφληα εθζθαθψλ ζα κεηαθέξνληαη θαη ζα απνξξίπηνληαη ζε ρψξν φπνπ επηηξέπεηαη  

θαη κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 

        Όπνπ απαηηείηαη ζα γίλεη θαηαζθεπή λέσλ θξεαηίσλ απνξξνήο νκβξίσλ πδάησλ θαη ζχλδεζή 

ηνπο κε  εγθηβσηηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο κε ην θεληξηθφ δίθηπν απνρέηεπζεο ηεο πφιεο. 

        Οη δαπάλεο κεηαηφπηζεο αγσγψλ ησλ παξαπάλσ Οξγαληζκψλ ιφγσ ζηάζκεο θαη ζέζεο 

απηψλ ζα βαξχλνπλ ή ηνλ Οξγαληζκφ ή ηελ Τπεξεζία. 

        Οη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ δεκηψλ ησλ δηθηχσλ ΓΔΖ, ΟΣΔ θαη ΓΔΤΑΠ  θαζψο θαη νη 

δαπάλεο δεηγκαηνιεςηψλ φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζην έξγν(ζθπξνδέκαηα, πιηθά 

νδνζηξσζίαο θ ι.π.) αιιά θαη ησλ πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ (βαζκφο ζπκπχθλσζεο θ.ι.π) 

βαξχλνπλ ηνλ εξγνιάβν. 

 

 Β. ΔΡΓΑΙΔ Η/Μ. 

 

         Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ηηο ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θαηά ηελ δηακφξθσζε 

πιαηείαο έλαληη ΗΚΑ Αγ. Αιεμίνπ, ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο. 

Σα έξγα πνπ ζα εθηειεζηνχλ πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ππφγεηνπ δηθηχνπ 

ειεθηξνθσηηζκνχ, απνηεινχκελν θπξίσο απφ πιαζηηθέο ζσιελψζεηο, θαιψδηα, ραιθφ γείσζεο 

θαη θξεάηηα επηζθέςεσο, ηελ ηνπνζέηεζε επίζηπισλ θσηηζηηθψλ θαη ηνλ ππαίζξην πίλαθα 

ηξνθνδνζίαο (πίιαξ). Λεπηνκέξεηεο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, ε ζέζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ πίλαθα θαζψο θαη ησλ θσηηζηηθψλ, θαίλνληαη ζηα ζρέδηα θαη ην ηεχρνο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε κειέηε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

Οη γξακκέο αλαρψξεζεο απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ζα νδεχνπλ ζε ζσιήλσζε PE Φ90 κε 

φξην δχν (2) ηξηθαζηθέο γξακκέο αλά ζσιήλα θαη φπνπ απαηηείηαη ζα δηαθιαδίδνληαη εληφο 

θξεαηίνπ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ πιαζηηθνχ θνπηηνχ ζηεγαλνπνηεκέλνπ κε επνμηθή ξεηίλε. Οδεχζεηο 

εληφο ρψκαηνο (παξηεξηψλ θ.ι.π.) ζα γίλνληαη γηα ιφγνπο αζθαιείαο κε ηε ρξήζε γαιβαληζκέλσλ 

ζηδεξνζσιήλσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ πιαζηηθνχ πιέγκαηνο ζήκαλζεο. ε θάζε ζέζε 

θσηηζηηθνχ ζα ππάξρεη απφ έλα θξεάηην δηαθιαδψζεσο, θαη ζε θάζε ηξίην θσηηζηηθφ ζα 

ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ θξεαηίνπ δηαθιάδσζεο ξάβδνο γείσζεο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα επηζπλαπηφκελα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ψζηε λα επηηεπρζεί κέζνο φξνο θσηεηλφηεηαο ζην επίπεδν ηνπ 

εδάθνπο πεξίπνπ ζηα 15lux, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηα δηεζλή 

πξφηππα θσηηζκνχ, φπσο παξνπζηάδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θσηνκεηξίαο. 

           Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο ζα ηνπνζεηεζνχλ δχν βξχζεο θαη έλα   ππξνζβεζηηθφ 

δίθξνπλν. Ζ παξνρή ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δίθξνπλνπ ζα είλαη αλεμάξηεηε θαη ρσξίο πδξνκεηξεηή.  

           Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη εθηφο ησλ 

ζπκβαηηθψλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ (αλαιπηηθέο επηκεηξήζεηο θιπ.), ζε  θαηάιιειε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ιεπηνκεξή θαη αλαιπηηθή απνηχπσζε φισλ ησλ δηθηχσλ θαη επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

(θσηηζηηθά, θξεάηηα θιπ.), κε ρσξηθέο ζπληεηαγκέλεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία, ψζηε ηα ζηνηρεία απηά λα κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην Γεσγξαθηθφ χζηεκα 

Πιεξνθνξηψλ (GIS) ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία θαη ρξήζε. 
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Γ.  ΔΡΓΑΙΔ ΠΡΑΙΝΟΤ. 

 

          Ζ παξνχζα ηερληθή έθζεζε ησλ εξγαζηψλ πξαζίλνπ, ηεο αλσηέξσ κειέηεο, αθνξά ζηε 

θπηνηερληθή δηακφξθσζε θαη ηηο εξγαζίεο πξαζίλνπ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ κειέηεο απφ ηελ πξνεηνηκαζία εγθαηάζηαζεο, ηελ εγθαηάζηαζε έσο θαη ηε ζπληήξεζε 

ησλ θπηψλ κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπ πξνο ρξήζε ζην θνηλφ. 

(I) Γεληθή θπηνηερληθή δηακφξθσζε  

 Με ηε ζπγθεθξηκέλε θπηνηερληθή δηακφξθσζε θαη επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ, επηδηψθεηαη 

ν εκπινπηηζκφο ηεο πεξηνρήο κε θπηά ηα νπνία ζα αλαπηχζζνληαη ζηνλ ππνφξνθν ησλ 

ππαξρφλησλ επθαιχπησλ. Δπηιέγεηαη έλαο ζπλδπαζκφο αεηζαιψλ ζάκλσλ, ριννηάπεηα, θπηψλ 

εδαθνθάιπςεο θαη δέλδξσλ αεηζαιψλ θαη θπιινβφισλ κε ζηφρν ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

πεξηνρήο, ηελ αλάδεημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ησλ εηδψλ, ηε ρξσκαηηθή θαη επνρηθή δηαθνξνπνίεζε 

κε ηα δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο θχιια, άλζε θαη θαξπνχο αλαιφγσο ηεο επνρήο ηνπ ρξφλνπ θαη ηελ 

πνηθηιία ησλ ζρεκάησλ ησλ θχιισλ, ησλ θαξπψλ θαη ησλ ηαμηαλζηψλ. 

 Οη ππάξρνληεο επθάιππηνη θιαδεχνληαη θαηάιιεια ψζηε λα αλαδεηρζεί ην ζρήκα ηνπο, λα 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νκνηφκνξθα ηε ζθηά ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ πην ζπκπαγή θφκε, ψζηε 

λα απνθεπρζνχλ, φζν ην δπλαηφλ, νη ζξαχζεηο ησλ θιάδσλ απφ έληνλνπο αλέκνπο. 

 Παξαθάησ, αλαιχεηαη ε θχηεπζε θαη ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα απφ πιεπξάο πξαζίλνπ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θάζε κία απφ ηηο ηξεηο δψλεο ηεο πιαηείαο θαη ηνπο πεδφδξνκνπο.  

 Σα ηξία απφ ηα ηέζζεξα είδε δέλδξσλ πνπ επηιέγνληαη είλαη θπιινβφια. Λφγσ ηεο 

χπαξμεο ησλ ςειψλ αεηζαιψλ επθαιχπησλ, ρξεηάδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία λα θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, άξα λα δηαπεξλά ηελ θφκε ηνπο γηα λα κπνξεί 

λα «δεζηάλεη» ηελ πιαηεία.   

 ηνπο πεδφδξνκνπο θαη ηα δηακνξθσκέλα πεδνδξφκηα, πξνβιέπεηαη ε θχηεπζε δέληξσλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ζε ηαθηέο απνζηάζεηο ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη απφ ηα θσηηζηηθά 

ζψκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ θαινχ θσηηζκνχ θαη ηε δεκηνπξγία αίζζεζεο αζθάιεηαο ζηνπο 

δηεξρφκελνπο. Ο θάζε ιάθθνο δέληξνπ θαιχπηεηαη απφ κεηαιιηθή ζράξα ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

απξφζθνπηε δηέιεπζε ησλ πεδψλ, ε πξνζηαζία ηνπ δέλδξνπ, ε πξνζηαζία ηνπ αξδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ε κε ζπκπίεζε ηνπ εδάθνπο ηνπ ιάθθνπ. Δπίζεο, ζε θάζε ιάθθν δέλδξνπ, θάησ 

απφ ηε κεηαιιηθή ζράξα, ηνπνζεηείηαη πδαηνπεξαηφ γεσχθαζκα, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ 

αλάπηπμε δηδαλίσλ, επνκέλσο απνθεχγεηαη ην βνηάληζκα ή δηδαληνθηνλία θαη θαζίζηαηαη πην 

εχθνινο ν θαζαξηζκφο απφ ηα απνξξίκκαηα.  

  Γηα ηηο δελδξνζηνηρίεο ησλ πεδφδξνκσλ επηιέγεηαη ην είδνο Ρνβίληα, Robinia pseudoacacia 

Umbraculifera, κε αξρηθφ ζηφρν ηε δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο κε ηελ ππάξρνπζα δηπιή 

δελδξνζηνηρία επί ηεο νδνχ Αγίαο νθίαο ζην χςνο ησλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, ην ζπγθεθξηκέλν 

είδνο είλαη κηθξήο αλάπηπμεο δέλδξν, ζθαηξηθήο θφκεο - επνκέλσο δελ δεκηνπξγνχληαη 

πξνβιήκαηα απφ ηελ αλάπηπμή ηεο θαη απαηηνχληαη ιηγφηεξα θιαδέκαηα - θαη δελ παξεκπνδίδεηαη 

ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ, θαζψο ζα έρεη θαζαξφ χςνο θνξκνχ 2κ .  

Ζ δψλε ηνπ παηδφηνπνπ νξηνζεηείηαη κε αεηζαιείο κπνξληνχξεο βαζππξάζηλνπ ρξψκαηνο, 

απφ ην είδνο Γαθλνθέξαζνο, Prunus laurocerasus, ζε φιν ην κήθνο ηεο κεηαιιηθήο πεξίθξαμεο, 
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ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε νπηηθή απνκφλσζε ησλ ρψξσλ θαη λα εληζρχεηαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο 

ζε φζνπο βξίζθνληαη, θηλνχληαη θαη αζινχληαη εληφο απηψλ. ε ηαθηά δηαζηήκαηα «κέζα» ζηελ 

θπκαηνεηδή κπνξληνχξα θπηεχνληαη θπιινβφια δέλδξα ηνπ είδνπο Πξνχλνο (Γακαζθεληά 

Καιισπηζηηθή – Prunus cerasifera “Pissardi nigra”) κε ην βαζχ πνξθπξφ θχιισκα, πνπ 

δεκηνπξγνχλ ρξσκαηηθή αληίζεζε κε ην πξάζηλν ηεο κπνξληνχξαο θαη πξνζθέξνπλ ζθηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο ηφζν ζηνλ παηδφηνπν φζν θαη ζηνλ πεδφδξνκν. Οη πχιεο εηζφδνπ ηνπ 

παηδφηνπνπ ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα κε ηε θχηεπζε, εθαηέξσζελ ηνπ αλνίγκαηφο ηνπο, ηεο 

εληππσζηαθήο αεηζαινχο πφαο ηνπ είδνπο Γπλέξην, Gynerium argenteum, ζην νπνίν εκθαλίδνληαη 

ην Φζηλφπσξν καθξηέο, θηεξσηέο αξγπξφρξσκεο, αιιά θαη ξνδ, ηαμηαλζίεο ζα ινθία, ηδηαίηεξεο 

δηαθνζκεηηθήο αμίαο. 

ηελ θεληξηθή δψλε πνπ δηακνξθψλεηαη σο πάξθν – θήπνο, εμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ν 

ριννηάπεηαο πνπ δίλεη έληνλν πξάζηλν ρξψκα ζηελ πιαηεία. Δπηιέγεηαη κίγκα έηνηκνπ 

ριννηάπεηα κε κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ άξδεπζεο θαη αληνρή ζην πάηεκα. Με ηνλ έηνηκν 

ριννηάπεηα επηηπγράλεηαη εγθαηάζηαζή ηνπ νπνηαδήπνηε επνρή ηνπ ρξφλνπ, ρξεηάδεηαη ιηγφηεξνο 

κέρξη λα απνδνζεί ζε ρξήζε ζε ζρέζε κε ηε ζπνξά θαη ππάξρνπλ ιηγφηεξεο απψιεηεο απφ ηα δψα 

(π.ρ. πνπιηά, γάηεο, ζθχινπο) κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ. Απνκφλσζε πξνζθέξεη θαη πάιη ε 

πεξηκεηξηθή κπνξληνχξα, γηα ηελ νπνία επηιέγεηαη ην είδνο Αγγειηθή ή Πηηηφζπνξν, Pittosporum 

tobira, γηα ηελ αληνρή ηεο, ην σξαίν πξάζηλν θαη ζηηιπλφ θχιισκά ηεο θαη ηα αξσκαηηθά 

ιεπθνθίηξηλα άλζε ηεο. Σν είδνο δέλδξνπ πνπ επηιέγεηαη γηα απηνχο ηνπο ρψξνπο, είλαη ε 

Γηαθαξάληα, Jacarada mimosaefolia, ην εκηθπιινβφιν είδνο κε ην ιεπηφ θαη θηεξσηφ θχιισκα θαη 

ηελ πινχζηα θαινθαηξηλή αλζνθνξία κε ην αζπλήζηζην κπιε-κσβ άλζνο, πνπ θνζκεί ηελ 

παξάιιειε νδφ Έιιελνο ηξαηηψηνπ.  

ηε δψλε επί ηεο Αγίαο νθίαο κε ηα θαζηζηηθά - παξηέξηα, γηα ηηο ζέζεηο εθαηέξσζελ θαη 

αλάκεζα ησλ παξηεξηψλ επηιέγεηαη ην είδνο Φετγηφα, Feijoa sellowiana, δηακνξθσκέλν ζε 

δελδξχιιην, γηα ην ηδηαίηεξν ρξψκα θπιιψκαηνο (ζθνπξνπξάζηλν γπαιηζηεξφ ζηελ πάλσ 

επηθάλεηα θαη ρλνπδσηφ ππφιεπθν αζεκί ζηελ θάησ επηθάλεηα), πνπ ζπλδπάδεηαη άςνγα κε ηνπο 

ππεξθείκελνπο επθαιχπηνπο, ηα εληππσζηαθά εδψδηκα άλζε θαη ηνπο εδψδηκνπο θαξπνχο ηνπ. Σα 

θαζηζηηθά – παξηέξηα ρσξίδνληαη ζε δχν ηκήκαηα : πξνο ηελ «πιάηε» ηνπ θαζηζηηθνχ θπηεχεηαη ην 

είδνο Γσδσλαία, Dodonea viscosa “Purpurea”, κε ραιθνπξάζηλν θχιισκα, ην νπνίν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα βαζαίλεη ζε έληνλεο απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ θαη ζπλδπάδεηαη απφιπηα κε 

ην άιιν ηκήκα ηνπ παξηεξηνχ πνπ θαιχπηεηαη πιήξσο κε ρακειά αξσκαηηθά αξγπξφρξσκα θπηά 

ησλ εηδψλ Λεβάληα, Lavandula spica, κε γθξηδνγάιαλα αξσκαηηθά άλζε θαη Λεβαληίλε, Santolina 

chamaecyparissus, κε άλζε θίηξηλα ζε ηαμηαλζίεο.  

ε φια ηα ηκήκαηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο πξνβιέπεηαη ε εθαξκνγή άξδεπζεο κε 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα. ηηο κπνξληνχξεο, ηηο κεκνλσκέλεο θπηεχζεηο, ηηο δελδξνζηνηρίεο θαη 

ηα θαζηζηηθά – παξηέξηα (πιελ ηνπ ριννηάπεηα δειαδή), εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα ηεο ζηάγδελ 

άξδεπζεο γηα θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηε ξηδφζθαηξα ησλ θπηψλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλάπηπμεο ησλ δηδαλίσλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπνληαη, πέξαλ ηεο άξδεπζεο, 

ε εθαξκνγή ιίπαλζεο, ην βνηάληζκα ησλ ρψξσλ θπηψλ φπνπ απαηηείηαη, ν έιεγρνο ησλ 

ππνζηπιψζεσλ, ε αληηθαηάζηαζε θπηψλ πξνβιεκαηηθψλ ή πνπ μεξάζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπληήξεζεο, ην θιάδεκα δηακφξθσζεο ησλ λενθπηεπφκελσλ δέλδξσλ, ε δηακφξθσζε ηεο 
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κπνξληνχξαο ζε ζρήκα κε θαηάιιειν θιάδεκα, ε θπηνπξνζηαζία κε ςεθαζκνχο εληνκνθηφλσλ 

θαη κπθεηνθηφλσλ βηνινγηθψλ ζθεπαζκάησλ, ε ζπληήξεζε ηνπ ριννηάπεηα (φπσο 

θπηνπξνζηαζία, θνχξεκα, αεξηζκφο, αξαίσκα) θαη ν γεληθφηεξνο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ θπηψλ 

απφ απνξξίκκαηα θαη θπηηθά ππνιείκκαηα. 

 
(II)  Πξνβιεπφκελεο εξγαζίεο 

πγθεληξσηηθά, νη θχξηεο παξεκβάζεηο ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζζνχλ ζηα αθφινπζα : 

Καζαξηζκφο ησλ ππφ δηακφξθσζε ρψξσλ, θνπή θαη θιάδεκα δηακφξθσζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ επθαιχπησλ. 

Βειηίσζε ησλ εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. Πξνεηνηκαζία ηνπ εδάθνπο γηα ηε θχηεπζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ θπηψλ. Πιήξσζε κε θεπεπηηθφ ρψκα. Δκπινπηηζκφο ηνπ εδάθνπο κε ηχξθε, 

πεξιίηε θαη νξγαληθά θπηηθά ππνζηξψκαηα. 

Δπέλδπζε κε γεσχθαζκα ησλ πξνζβιεπφκελσλ ρψξσλ θπηψλ.  

Δγθαηάζηαζε αξδεπηηθνχ δηθηχνπ.  

Δγθαηάζηαζε θπηψλ (άλνηγκα ιάθθσλ – θχηεπζε – ιίπαλζε – άξδεπζε) θαη εγθαηάζηαζε 

ριννηάπεηα. 

πληήξεζε πξαζίλνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ έσο θαη ηε ιήμε ηνπ έξγνπ κε ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή ηνπ (άξδεπζε, βνηάληζκα, ιίπαλζε, θαζαξηζκφο θιπ). 
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