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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ∆ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΡΓΟ: 
 
 
ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ: 
 
ΧΡΗΜ/ΣΗ: 
 
 
 
Κ.Ε.: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ» 
 
7.000,00 € µε το Φ.Π.Α. 
 
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΠΑΜΘ 2017/ ΚΑΠ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

80% 
 
172002007 

 
 

ΤΕΧΝΙΚH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Γενική ̟εριγραφή 

Η ̟αρούσα µελέτη αφορά την εκτέλεση έργου συντήρησης ̟ρασίνου του ̟εριβάλ-
λοντος χώρου των κτιρίων της Π.Ε. Καβάλας και συγκεκριµένα του κτιρίου ̟ου στεγάζο-
νται οι Υ̟ηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Καβάλας.  

Οι εργασίες ̟ου ε̟ιλέχθηκε να εκτελεσθούν είναι οι α̟αραίτητες εργασίες ̟ου ε-
̟αναλαµβάνονται κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της βλαστικής ̟εριόδου.  

Ε̟ειδή το έργο του θέµατος είναι έργο συντήρησης και η ̟ροµέτρηση των εργασιών 
είναι δύσκολη έως αδύνατη, ο ̟ροϋ̟ολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε το τελευταίο ε-
δάφιο της ̟αρ. 7ι) του άρθρου 53 σε συνδιασµό µε το άρθρο 125 του Ν. 4412/2016, ήτοι 
δεν ̟εριλαµβάνει ̟οσότητες στις ε̟ι µέρους εργασίες αλλά το γενικό σύνολο.     
 
Περιγραφή εργασιών  

Οι εργασίες συντήρησης ̟ρασίνου και καθαριότητας ̟εριλαµβάνουν: 
• Το κούρεµα γκαζόν τουλάχιστον µία φορά την εβδοµάδα ή ό̟οτε α̟αιτείται ανά-

λογα µε την ανά̟τυξη της χλόης και τις καιρικές συνθήκες της ε̟οχής. 
• Το ̟ρογραµµατισµό ̟οτίσµατος ανάλογα µε τις ανάγκες του γκαζόν, των δένδρων 

και θάµνων, τις καιρικές συνθήκες και την α̟οστράγγιση του εδάφους. 
• Τη λί̟ανση του γκαζόν των δένδρων και θάµνων θα γίνεται µε ένα ̟λήρες λί̟ασµα 

̟ου θα ̟εριέχει όλα τα κύρια στοιχεία (άζωτο – φώσφορο – κάλιο) αλλά και σηµαντικά 
ιχνοστοιχεία (σίδηρος – µαγνήσιο – χαλκός – µαγγάνιο κλ̟). Η συχνότητα της λί̟ανσης 
και η ̟οσότητα του λι̟άσµατος θα είναι ανάλογη µε τις ανάγκες, το είδος των φυτών και 
την ε̟οχή του έτους. 

• Έλεγχο και συντήρηση του αρδευτικού συστήµατος. 
• Κατα̟ολέµηση των ζιζανίων µε ξεβοτάνισµα και χρήση εκλεκτικών ζιζανιοκτόνων. 
• Αερισµό του γκαζόν ̟ου θα γίνεται µε ειδικό εξαερωτήρα. 
• Έλεγχο και διατήρηση της υγείας των φυτών µε ψεκασµούς µυκητοκτόνων και ε-

ντοµοκτόνων. 
• Κλάδεµα δένδρων, θάµνων και φυτών µ̟ορντούρας ό̟οτε και όταν α̟αιτείται. 
• Καθαρισµό των χώρων α̟ό υ̟ολείµµατα  γκαζόν, κλαδιών, φύλλων και σκου̟ι-

διών. 
• Κο̟ή ή κλάδευση µεγάλων και ε̟ικίνδυνων δένδρων ̟ου φύονται στον ̟εριβάλλο-

ντα χώρο του ∆ιοικητηρίου. 
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• Καθαρισµό των ̟εριβαλλόντων χώρων, συλλογή και αυθηµερόν α̟οµάκρυνση των 
χαρτιών – σκου̟ιδιών – φύλλων – κλαδιών κλ̟., όταν αυτά βρίσκονται σε ̟εζοδρόµια, 
στο δρόµο µ̟ροστά στο διοικητήριο, στην ̟υλωτή και στους χώρους ̟ρασίνου. 

• Συγκέντρωση των α̟ορριµµάτων. 
• Μεταφορά των α̟ορριµµάτων στις χωµατερές, µε φορτηγό αυτοκίνητο του αναδό-

χου, ο ο̟οίος και υ̟οχρεούται στη ̟ληρωµή των τελών α̟όρριψης στις χωµατερές. Η µε-
ταφορά και α̟όθεση των ̟ροϊόντων – υ̟ολειµµάτων της κλάδευσης σε χώρους ̟ου ε̟ι-
τρέ̟εται η α̟όρριψή τους. 
 
Το έργο χρηµατοδοτείται α̟ό ̟ιστώσεις του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης ΠΑΜΘ 
2017/ ΚΑΠ Ε̟ενδύεις 80% µε ̟ίστωση 7.000,00 € µε το Φ.Π.Α. 
 
 
 

    

Καβάλα    24  -   5  - 2017 Καβάλα     24  - 5    - 2017 Καβάλα   24   -  5    - 2017 
 Ο ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 Τ.∆.Π. ∆.Τ.Ε. 
   
   
   
   

             Μαρία Τσιµηρίκα Ιωάννης Νεστορίδης Θωµάς Καραβάς 
   Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Αρχιτέκτων Μηχανικός Αγρ. Το̟ογράφος Μηχανικός 

   

 
 
 
 
 
 


