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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας θέλοντας να αναβαθµίσει τους χώρους πρασίνου του πάρκου σιδηροδρόµων 
συντάσσει µελέτη για την δηµιουργία  αυτόµατου αρδευτικού δικτύου. Το αρδευτικό δίκτυο θα τροφοδοτείται 
από την γεώτρηση του πάρκου. Ο πρωτεύοντας αγωγός που αρδεύει σήµερα το πάρκο διατηρείται και η 
παρέµβαση της υπηρεσίας θα γίνει στους δευτερεύοντες αγωγούς. Μέσα στους χώρους πρασίνου του πάρκου 
υπάρχουν µεταλλικοί ορθοστάτες συνολικού ύψους ενός µέτρου όπου στο επάνω µέρος βιδώνει εκτοξευτής 
κρουστικός. Οι ορθοστάτες αποτελούν εµπόδιο το οποίο δηµιουργεί µεγάλη επικινδυνότητα για το παιχνίδι 
των παιδιών. Με την µελέτη αυτή θα αφαιρεθούν οι ορθοστάτες και στην θέση τους θα µπουν εκτοξευτές τύπου 
pop up υπόγειοι ανάλογης ακτίνας  οι οποίοι όταν δεν αρδεύουν δεν είναι ορατοί από τους επισκέπτες, δεν 
δηµιουργούν κανένα πρόβληµα επικινδυνότητας και έχουν δυνατότητες ρύθµισης παροχής, ακτίνας και 
περιµέτρου διαβροχής.      
    Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να  αναβαθµίσει το αρδευτικό δίκτυο του πάρκου προβαίνει στην 

σύνταξη µελέτης παροχής υπηρεσιών µε τίτλο «∆ηµιουργία αρδευτικού δικτύου στο παρκο σιδηροδρόµων  

µε Κ.Α.: 35.7322.01 προϋπολογισµού 32.619,60€   µε χρηµατοδότηση ΣΑΤΑ 2015» .  

Οι εργασίες που θα εκτελεσθούν αφορούν όλες τις  εργασίες που κρίνονται απαραίτητες για την 
κατασκευή και λειτουργία του νέου αρδευτικού δικτύου του πάρκου σιδηροδρόµων. δ 

Για την σύνταξη της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν  τιµές από την ελεύθερη αγορά. 

Περισσότερες  πληροφορίες δίνονται από τον επιβλέποντα επί τόπου του έργου ή στο τηλέφωνο 27213-
60847  τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες . 

 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ../02/2015 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Υ. 
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ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ο ∆ήµος Καλαµάτας προκειµένου να κατασκευάσει αυτόµατο δίκτυο άρδευσης στο πάρκο σιδηροδρόµων  
συντάσσει µελέτη παροχής υπηρεσιών η οποία θα εκτελεσθεί εργολαβικά, από ιδιώτη εργολάβο. 
 Στην µελέτη προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :  
 
Α/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ  
     Κατά µήκος του πάρκου περνάει ο πρωτεύοντας αγωγός. Ο αγωγός αυτός τροφοδοτεί µε νερό 
δευτερεύοντες αγωγούς διατοµής Φ75 από σωλήνα PVC. Στο σηµείο τροφοδοσίας υπάρχει φλατζωτή   βάνα 
3” µε τιµόνι η οποία ελέγχει τον τοµέα άρδευσης. Μετά την Βάνα αποκαλύπτουµε τον δευτερεύοντα αγωγό  
και τον κόβουµε. Στο σηµείο τοµής τοποθετούµε σύνδεσµο (τύπου ζιµπώ) Φ75ΧΦ75 και στην συνέχεια   
συνδέουµε εξάρτηµα εισόδου γραµµής Φ75Χ 3΄΄µε σπείρωµα. Στο σπείρωµα βιδώνουµε τρελό ρακόρ 3''  
µετά βιδώνουµε µούφα πλαστική 3΄΄  και στην µούφα βιδώνουµε  ηλεκτροβάνα  3΄΄ στην συνέχεια βιδώνουµε 
εξάρτηµα εξόδου γραµµής 3΄΄ΧΦ75 και µετά συνδέουµε τον αγωγό µε σύνδεσµο (τύπου ζιµπώ) Φ75ΧΦ75.  
 Η ηλεκτροβάνα θα έχει ναύλον σόµα µε νήµατα υάλου καπάκι µε οκτώ βίδες και θα µπορεί να λειτουργεί µε  
µεγίστη πίεση 10 ατµοσφαιρών. Θα έχει διατοµή 3”  και θα φέρει πηνίο κατάλληλο για προγραµµατιστή 
µπαταρίας, θα έχει ρυθµιστή πίεσης και θα µπορεί να λειτουργεί αδιάβροχα.  
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης της ηλεκτροβάνας θα τοποθετείται φρεάτιο πλαστικό 
διαστάσεων 0,50µΧ0,60µ µε καπάκι ασφαλείας πράσινου χρώµατος και θα γίνεται αποκατάσταση του χώρου 
εκσκαφής  
 
Β/ ΠΙΛΑΡ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

   ∆ίπλα στην ηλεκτροβάνα και σε απόσταση µικρότερη των τριών µέτρων θα κατασκευαστεί πίλερ µεταλλικό 
πράσινου χρώµατος από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 2,5 χιλιοστών τουλάχιστον. Το πίλερ θα έχει πόρτα 
και θα φέρει κλειδαριά. Όλα τα πίλερ του πάρκου θα ανοίγουν µε το ίδιο κλειδί. Μέσα στο πίλερ θα 
τοποθετηθεί προγραµµατιστής µπαταρίας   συµβατός µε την ηλεκτροβάνα. Ο προγραµµατιστής θα συνδέεται 
µε καλώδιο ανθυγρό µε την ηλεκτροβάνα. Το πιλερ θα στηρίζεται σε τσιµεντένια βάση. 

Ο προγραµµατιστής µπαταρίας θα ειναι τύπου φρεατίου µε ΙΡ68, τριών (3) τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου 
ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 
µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2.  Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα. 

 

  

Γ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΩΝ 
     Στους χώρους πρασίνου του πάρκου υπάρχουν µεταλλικοί ορθοστάτες επάνω στους οποίους 
τοποθετούνται κρουστικοί εκτοξευτές. Οι ορθοστάτες αυτοί αφαιρούνται για λόγους επικινδυνότητας. Ο 
ανάδοχος προσεκτικά θα κάνει εκσκαφή στην βάση του ορθοστάτη και θα αποκαλύψει τον δευτερεύοντα 
αγωγό διατοµής Φ75. Στην βάση του ορθοστάτη υπάρχει σέλα η οποία αφαιρείται και στην θέση της µπαίνει 



 

 

καινούργια.  Η σέλα θα είναι διαιρούµενη πλαστική µε βίδες διατοµής Φ75Χ1” . Στην έξοδο της σέλας θα 
µπαίνει ταυ πλαστικό τύπου (Lok) διατοµής Φ20Χ1”ΧΦ20 απο το ταυ  θα φεύγει σωλήνας Φ20 6ατµ και 
στην άκρη του σωλήνα θα µπαίνει γωνία τύπου (Lok) διατοµής Φ20Χ3/4”  στο σπείρωµα των 3/4” θα 
βιδώνεται εκτοξευτής τύπου pop up. Οι  εκτοξευτήρες θα ειναι αυτοανυψούµενοι (pop-up) γραναζωτοί, 
υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα ανύψωσης 10 cm ή µεγαλύτερο.Οι εκτοξευτές θα τοποθετούνται 
σε απόσταση εφτά µέτρων από το σηµείο σύνδεσης. Οι σωλήνες και οι εκτοξευτές θα τοποθετούνται υπόγεια   
και σε βάθος τουλάχιστον 30 εκατοστά. 
 

  
∆/ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ  
Πολλές από τις βάνες που ελέγχουν το αρδευτικό δίκτυο του πάρκου έχουν υποστεί ηλεκτρόλυση και έχουν 
φθαρεί µε την πάροδο του χρόνου οι βάνες αυτές πρέπει να αποκατασταθούν .Οι βάνες που θα 
αντικατασταθούν θα είναι βανες σύρτου µε ελαστική έµφραξη οι οποίες αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση 
για χρήση σε όλα τα δίκτυα. Εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, χωρίς διαρροές και οµαλή ροή µε 
ελάχιστες απώλειες. Είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να προστατεύονται από την διάβρωση. ∆εν υπάρχουν βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά. 
Η στιβαρή κατασκευή τους, από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση τους χωρίς την αποµάκρυνση του σώµατος από την θέση σύνδεσης. Η 
βαφή γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά µε εποξειδική πούδρα, που εφαρµόζεται ηλεκτροστατικά, πάχους 
200µm (µεγαλύτερο πάχος βαφής κατόπιν παραγγελίας). 
Ο χειρισµός της βάνας γίνεται µε τιµόνι, καθώς και µε κατάλληλες προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια 
τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια. Η βάνα επιδέχεται την τοποθέτηση ηλεκτροµειωτήρα µε την προσθήκη ειδικής 
κεφαλής. 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO, DIN, EN. Ελέγχονται αυστηρά σε όλες τις φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας. Η δοκιµή γίνεται κατά DIN 50049 3.1B /EN 10204-2004. Η διατοµή τους θα 
είναι κατάλληλη για αγωγό Φ75 και για αγωγό Φ125. Με την αντικατάσταση της βάνας θα τοποθετούνται και 
οι ανάλογες βίδες και φλάντζες. Οι βάνες θα τοποθετούνται υπόγεια και θα σκεπάζονται µε πλαστικό φρεάτιο 
διαστάσεων 0,50µΧ0,60µ  
 

 
Ε/  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ  
Κατά µήκος του παρκου και δίπλα στον κεντρικό διάδροµο υπάρχουν οκτώ µαντεµένιες  βρύσες . Στις βρύσες 
αυτές αλλάζουµε τα µπουτόν και τοποθετούµε καινούργια διατοµής 1/2”. Γίνεται καθαρισµός της βρύσης και 
χρωµατίζουµε το µαντέµι µε ειδικό χρώµα σκούρο πράσινο κυπαρισσί .  

Το χρωµα θα εχει ειδική σύνθεση έτσι, ώστε να εφαρµόζεται απευθείας επάνω σε σκουριασµένα µέταλλα 
απαιτώντας ελάχιστη προετοιµασία της επιφάνειας. Απλά θα αφαιρούνται  τα σαθρά τµήµατα της σκουριάς 
τρίβοντας µε συρµατόβουρτσα ή χονδρό γυαλόχαρτο και θα καθαρίζουµε  την επιφάνεια µε ένα 
απορρυπαντικό, ξεπλύνενουµε  και αφήνουµε να στεγνώσει. Στη συνέχεια εφαρµόζουµε το χρωµα απευθείας 
επάνω στη σκουριασµένη µεταλλική επιφάνεια. ∆ε χρειάζεται αστάρι ή υπόστρωµα.  

  

  ΣΤ/ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 
Στην βόρια είσοδο του πάρκου υπάρχει τσιµεντένιο συντριβάνι και η µεγάλη λίµνη  τα οποία θέλουν 
καθάρισµα. Τα τοιχώµατα πρέπει να καθαριστούν  µε τέτοιο τρόπο ώστε να φύγουν όλα τα σαθρά υλικά και να  
φανουν  τα τοίχωµα . Όταν καθαριστουν το τοίχωµα θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές επεµβάσεις µε 

 



 

 

τσιµεντοκονία. Τα τοιχώµατα  πρέπει να βαφτούν     µε ειδικό µονωτικό το οποίο θα είναι εύκαµπτο, 
επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών σε δοσολογία 2-4 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο σε 
απόχρωση του γκρι  . Κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς 
ρωγµές, λόγω συστολοδιαστολής.  
 

Ζ/ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Στο παρκο υπάρχουν οκτώ µεγάλα φρεατια διαστάσεων 1µΧ1µ τα καπακια αυτών των φρεατίων µε τα χρόνια 
εχουν σαπίσει και πρέπει να αντικατασταθούν  µε µεταλλικα καπακια φρεατείων. Τα ακαπάκια θα είναι 
κατασκευασµένα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα πάχους τριών χιλιοστών και εσωτερικά θα έχουν σκελετό απο 
γωνιά 0,05µΧ0,05µ παχους 2,5 χιλιοστών 
 

Ε/ ΡΥΑΚΙ 

Το ρυάκι ξεκινά από την οδό Μακεδονίας διασχίζει το πάρκο σε όλο του το µήκος και καταλήγει 
στην µεγάλη λίµνη της οδού Κρήτης. Κατά µήκος της διαδροµής περνά από δυο σηµεία τα οποία 
φράζουν από φερτά υλικά µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται υπερχείλιση και το νερό να ρέει  στον 
κεντρικό δρόµο του πάρκου. Το πρώτο σηµείο βρίσκεται στον καταρράκτη της γεώτρησης και το 
δεύτερο στην λίµνη της πλατείας ευκαλύπτου. Στα δυο αυτά σηµεία πρέπει να µπουν νέα ανοξείδωτα 
φίλτρα σαν αυτά που υπάρχουν. Η επισκευή της κοίτης θα γίνει µε πωρόλιθο όπως είναι 
κατασκευασµένο και του υπόλοιπο ρυάκι στην πλατεία ευκαλύπτου. 

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να κατασκευαστεί  µια µικρή λίµνη ακόµα η οποία θα λειτουργεί σαν 
φίλτρο καθαρισµού. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί το ρυάκι µεταφέρει φερτά υλικά από την διαδροµή του 
(φυλά, σκουπίδια, χώµατα, κλπ)  τα οποία  καταλήγουν στην µεγάλη λίµνη µε αποτέλεσµα να φράσσουν 
τα φίλτρα των αντλιών και το νερό της λίµνης να λερώνεται .  

Οι διαστάσεις της λίµνης φίλτρο θα είναι δυο µέτρα πλάτος επί πέντε µέτρα µήκος (2 µ. Χ 5 µ.), 
ενώ το βάθος της λίµνης θα είναι πενήντα εκατοστά (0,5 µ.) Η λίµνη θα διακόπτει την ροή του ρυακιού 
και θα αναγκάζει το νερό να περνά από τρία στρώµατα  αδρανών υλικών. Το πρώτο στρώµα που θα 
βρίσκεται στην είσοδο της λίµνης θα καλύπτει επιφάνεια τεσσάρων τετραγωνικών µέτρων (2 µ Χ 2 µ.) σε 
βάθος τριάντα εκατοστών (0,3 µ). Το στρώµα αυτό θα αποτελείται από κροκάλα ασβεστόλιθου  
διαµέτρου οκτώ µε δέκα εκατοστών σκούρου χρώµατος. Το δεύτερο στρώµα θα καλύπτει επιφάνεια 
τεσσάρων τετραγωνικών µέτρων (2 µ. Χ 2 µ.) και θα αποτελείται από κροκάλα ασβεστόλιθου διαµέτρου 
πέντε εκατοστών σκούρου χρώµατος µε βάθος τριάντα εκατοστών (0,3 µ.). Το τρίτο στρώµα θα 
καλύπτει επιφάνεια  δυο τετραγωνικών µέτρων (1 µ. Χ 2 µ.)σε βάθος τριάντα εκατοστών (0,3 µ.) και θα 
αποτελείτε από πλυµένη ποταµίσια ψηφίδα.       

 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ../02/2015 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Υ. 
  

 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 32.619,60€ 
 Κ.Α. : 35.7322.01 

          

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ  
     Κατά µήκος του πάρκου περνάει ο πρωτεύοντας αγωγός. Ο αγωγός αυτός τροφοδοτεί µε νερό 
δευτερεύοντες αγωγούς διατοµής Φ75 από σωλήνα PVC. Στο σηµείο τροφοδοσίας υπάρχει φλατζωτή   βάνα 
3” µε τιµόνι η οποία ελέγχει τον τοµέα άρδευσης. Μετά την Βάνα αποκαλύπτουµε τον δευτερεύοντα αγωγό  
και τον κόβουµε. Στο σηµείο τοµής τοποθετούµε σύνδεσµο (τύπου ζιµπώ) Φ75ΧΦ75 και στην συνέχεια   
συνδέουµε εξάρτηµα εισόδου γραµµής Φ75Χ 3΄΄µε σπείρωµα. Στο σπείρωµα βιδώνουµε τρελό ρακόρ 3''  
µετά βιδώνουµε µούφα πλαστική 3΄΄  και στην µούφα βιδώνουµε  ηλεκτροβάνα  3΄΄ στην συνέχεια βιδώνουµε 
εξάρτηµα εξόδου γραµµής 3΄΄ΧΦ75 και µετά συνδέουµε τον αγωγό µε σύνδεσµο (τύπου ζιµπώ) Φ75ΧΦ75.  
 Η ηλεκτροβάνα θα έχει ναύλον σόµα µε νήµατα υάλου καπάκι µε οκτώ βίδες και θα µπορεί να λειτουργεί µε  
µεγίστη πίεση 10 ατµοσφαιρών. Θα έχει διατοµή 3”  και θα φέρει πηνίο κατάλληλο για προγραµµατιστή 
µπαταρίας, θα έχει ρυθµιστή πίεσης και θα µπορεί να λειτουργεί αδιάβροχα.  
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνδεσης της ηλεκτροβάνας θα τοποθετείται φρεάτιο πλαστικό 
διαστάσεων 0,50µΧ0,60µ µε καπάκι ασφαλείας πράσινου χρώµατος και θα γίνεται αποκατάσταση του χώρου 
εκσκαφής  

Τιµή ανά τεµαχιο 380,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο  

 ΠΙΛΑΡ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 

   ∆ίπλα στην ηλεκτροβάνα και σε απόσταση µικρότερη των τριών µέτρων θα κατασκευαστεί πίλερ µεταλλικό 
πράσινου χρώµατος από λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 2,5 χιλιοστών τουλάχιστον. Το πίλερ θα έχει πόρτα 
και θα φέρει κλειδαριά. Όλα τα πίλερ του πάρκου θα ανοίγουν µε το ίδιο κλειδί. Μέσα στο πίλερ θα 
τοποθετηθεί προγραµµατιστής µπαταρίας   συµβατός µε την ηλεκτροβάνα. Ο προγραµµατιστής θα συνδέεται 
µε καλώδιο ανθυγρό µε την ηλεκτροβάνα. Το πιλερ θα στηρίζεται σε τσιµεντένια βάση. 

Ο προγραµµατιστής µπαταρίας θα ειναι τύπου φρεατίου µε ΙΡ68, τριών (3) τουλάχιστον εκκινήσεων, κύκλου 
ποτίσµατος 1 - 7 ηµερών διάρκειας από 1 min µέχρι και 12 ώρες, µε δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής 
ηλεκτροβάνας. Έλεγχος ηλεκτροβανών µε πηνία µανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m 
µέσω καλωδίου διατοµής 1,5 mm2.  Προγραµµατισµός µέσω φορητής µονάδας µε παράλληλη  δυνατότητα 
χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς κονσόλα.        



 

 

Τιµή ανά τεµαχιο 250,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΤΟΞΕΥΤΩΝ 
     Στους χώρους πρασίνου του πάρκου υπάρχουν µεταλλικοί ορθοστάτες επάνω στους οποίους 
τοποθετούνται κρουστικοί εκτοξευτές. Οι ορθοστάτες αυτοί αφαιρούνται για λόγους επικινδυνότητας. Ο 
ανάδοχος προσεκτικά θα κάνει εκσκαφή στην βάση του ορθοστάτη και θα αποκαλύψει τον δευτερεύοντα 
αγωγό διατοµής Φ75. Στην βάση του ορθοστάτη υπάρχει σέλα η οποία αφαιρείται και στην θέση της µπαίνει 
καινούργια.  Η σέλα θα είναι διαιρούµενη πλαστική µε βίδες διατοµής Φ75Χ1” . Στην έξοδο της σέλας θα 
µπαίνει ταυ πλαστικό τύπου (Lok) διατοµής Φ20Χ1”ΧΦ20 απο το ταυ  θα φεύγει σωλήνας Φ20 6ατµ και 
στην άκρη του σωλήνα θα µπαίνει γωνία τύπου (Lok) διατοµής Φ20Χ3/4”  στο σπείρωµα των 3/4” θα 
βιδώνεται εκτοξευτής τύπου pop up. Οι  εκτοξευτήρες θα ειναι αυτοανυψούµενοι (pop-up) γραναζωτοί, 
υδρολίπαντοι, ακτίνας ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, µε βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 
προστασίας, µνήµη ρύθµισης τοµέα και σώµα ανύψωσης 10 cm ή µεγαλύτερο.Οι εκτοξευτές θα τοποθετούνται 
σε απόσταση εφτά µέτρων από το σηµείο σύνδεσης. Οι σωλήνες και οι εκτοξευτές θα τοποθετούνται υπόγεια   
και σε βάθος τουλάχιστον 30 εκατοστά. 

 Τιµή ανά  τεµαχιο. 40,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 4Ο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ Φ80 

Πολλές από τις βάνες που ελέγχουν το αρδευτικό δίκτυο του πάρκου έχουν υποστεί ηλεκτρόλυση και έχουν 
φθαρεί µε την πάροδο του χρόνου οι βάνες αυτές πρέπει να αποκατασταθούν .Οι βάνες που θα 
αντικατασταθούν θα είναι βανες σύρτου µε ελαστική έµφραξη οι οποίες αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση 
για χρήση σε όλα τα δίκτυα. Εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, χωρίς διαρροές και οµαλή ροή µε 
ελάχιστες απώλειες. Είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να προστατεύονται από την διάβρωση. ∆εν υπάρχουν βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά. 
Η στιβαρή κατασκευή τους, από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση τους χωρίς την αποµάκρυνση του σώµατος από την θέση σύνδεσης. Η 
βαφή γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά µε εποξειδική πούδρα, που εφαρµόζεται ηλεκτροστατικά, πάχους 
200µm (µεγαλύτερο πάχος βαφής κατόπιν παραγγελίας). 
Ο χειρισµός της βάνας γίνεται µε τιµόνι, καθώς και µε κατάλληλες προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια 
τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια. Η βάνα επιδέχεται την τοποθέτηση ηλεκτροµειωτήρα µε την προσθήκη ειδικής 
κεφαλής. 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO, DIN, EN. Ελέγχονται αυστηρά σε όλες τις φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας. Η δοκιµή γίνεται κατά DIN 50049 3.1B /EN 10204-2004. Η διατοµή τους θα 
είναι κατάλληλη για αγωγό Φ75 και για αγωγό Φ125. Με την αντικατάσταση της βάνας θα τοποθετούνται και 
οι ανάλογες βίδες και φλάντζες. Οι βάνες θα τοποθετούνται υπόγεια και θα σκεπάζονται µε πλαστικό φρεάτιο 
διαστάσεων 0,50µΧ0,60µ  

Τιµή ανά  τεµάχιο : 250,00€ 

ΑΡΘΡΟ 5Ο  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΝΑΣ Φ125 

Πολλές από τις βάνες που ελέγχουν το αρδευτικό δίκτυο του πάρκου έχουν υποστεί ηλεκτρόλυση και έχουν 
φθαρεί µε την πάροδο του χρόνου οι βάνες αυτές πρέπει να αποκατασταθούν .Οι βάνες που θα 
αντικατασταθούν θα είναι βανες σύρτου µε ελαστική έµφραξη οι οποίες αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση 
για χρήση σε όλα τα δίκτυα. Εξασφαλίζουν απόλυτη στεγανότητα, χωρίς διαρροές και οµαλή ροή µε 
ελάχιστες απώλειες. Είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε να προστατεύονται από την διάβρωση. ∆εν υπάρχουν βίδες 
και περικόχλια εξωτερικά. 
Η στιβαρή κατασκευή τους, από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής, εξασφαλίζει µεγάλη διάρκεια ζωής. 
Είναι δυνατή η αποσυναρµολόγηση τους χωρίς την αποµάκρυνση του σώµατος από την θέση σύνδεσης. Η 
βαφή γίνεται εσωτερικά και εξωτερικά µε εποξειδική πούδρα, που εφαρµόζεται ηλεκτροστατικά, πάχους 



 

 

200µm (µεγαλύτερο πάχος βαφής κατόπιν παραγγελίας). 
Ο χειρισµός της βάνας γίνεται µε τιµόνι, καθώς και µε κατάλληλες προεκτάσεις, όταν πρόκειται για υπόγεια 
τοποθέτηση ή βαθιά φρεάτια. Η βάνα επιδέχεται την τοποθέτηση ηλεκτροµειωτήρα µε την προσθήκη ειδικής 
κεφαλής. 
Κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO, DIN, EN. Ελέγχονται αυστηρά σε όλες τις φάσεις της 
παραγωγικής διαδικασίας. Η δοκιµή γίνεται κατά DIN 50049 3.1B /EN 10204-2004. Η διατοµή τους θα 
είναι κατάλληλη για αγωγό Φ75 και για αγωγό Φ125. Με την αντικατάσταση της βάνας θα τοποθετούνται και 
οι ανάλογες βίδες και φλάντζες. Οι βάνες θα τοποθετούνται υπόγεια και θα σκεπάζονται µε πλαστικό φρεάτιο 
διαστάσεων 0,50µΧ0,60µ  

τιµή ενός τεµαχίου 400,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΡΥΣΗΣ  
Κατά µήκος του παρκου και δίπλα στον κεντρικό διάδροµο υπάρχουν οκτώ µαντεµένιες  βρύσες . Στις βρύσες 
αυτές αλλάζουµε τα µπουτόν και τοποθετούµε καινούργια διατοµής 1/2”. Γίνεται καθαρισµός της βρύσης και 
χρωµατίζουµε το µαντέµι µε ειδικό χρώµα σκούρο πράσινο κυπαρισσί .  
Το χρωµα θα εχει ειδική σύνθεση έτσι, ώστε να εφαρµόζεται απευθείας επάνω σε σκουριασµένα µέταλλα 
απαιτώντας ελάχιστη προετοιµασία της επιφάνειας. Απλά θα αφαιρούνται  τα σαθρά τµήµατα της σκουριάς 
τρίβοντας µε συρµατόβουρτσα ή χονδρό γυαλόχαρτο και θα καθαρίζουµε  την επιφάνεια µε ένα 
απορρυπαντικό, ξεπλύνενουµε  και αφήνουµε να στεγνώσει. Στη συνέχεια εφαρµόζουµε το χρωµα απευθείας 
επάνω στη σκουριασµένη µεταλλική επιφάνεια. ∆ε χρειάζεται αστάρι ή υπόστρωµα.  

Τιµή ενός τεµαχίου 100,00€ 

  

ΑΡΘΡΟ 7 

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ 

Στην βόρια είσοδο του πάρκου υπάρχει τσιµεντένιο συντριβάνι και η µεγάλη λίµνη  τα οποία θέλουν 
καθάρισµα. Τα τοιχώµατα πρέπει να καθαριστούν  µε τέτοιο τρόπο ώστε να φύγουν όλα τα σαθρά υλικά και να  
φανουν  τα τοίχωµα . Όταν καθαριστουν το τοίχωµα θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές επεµβάσεις µε 
τσιµεντοκονία. Τα τοιχώµατα  πρέπει να βαφτούν     µε ειδικό µονωτικό το οποίο θα είναι εύκαµπτο, 
επαλειφόµενο στεγανωτικό κονίαµα 2 συστατικών σε δοσολογία 2-4 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο σε 
απόχρωση του γκρι  . Κατάλληλο για επιφάνειες που παρουσιάζουν ή πρόκειται να παρουσιάσουν τριχοειδείς 
ρωγµές, λόγω συστολοδιαστολής.  

Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου 10,00€ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΚΑΠΑΚΙΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

Στο παρκο υπάρχουν οκτώ µεγάλα φρεατια διαστάσεων 1µΧ1µ τα καπακια αυτών των φρεατίων µε τα χρόνια 
εχουν σαπίσει και πρέπει να αντικατασταθούν  µε µεταλλικά καπάκια φρεατίων. Τα καπάκια θα είναι 
κατασκευασµένα από µπακλαβαδωτή λαµαρίνα πάχους τριών χιλιοστών και εσωτερικά θα έχουν σκελετό απο 
γωνιά 0,05µΧ0,05µ παχους 3 χιλιοστών 

Τιµή ενός τεµαχίου 120,00€ 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΡΥΑΚΙ 



 

 

Το ρυάκι ξεκινά από την οδό Μακεδονίας διασχίζει το πάρκο σε όλο του το µήκος και καταλήγει 
στην µεγάλη λίµνη της οδού Κρήτης. Κατά µήκος της διαδροµής περνά από δυο σηµεία τα οποία 
φράζουν από φερτά υλικά µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται υπερχείλιση και το νερό να ρέει  στον 
κεντρικό δρόµο του πάρκου. Το πρώτο σηµείο βρίσκεται στον καταρράκτη της γεώτρησης και το 
δεύτερο στην λίµνη της πλατείας ευκαλύπτου. Στα δυο αυτά σηµεία πρέπει να µπουν νέα ανοξείδωτα 
φίλτρα σαν αυτά που υπάρχουν. Η επισκευή της κοίτης θα γίνει µε πωρόλιθο όπως είναι 
κατασκευασµένο και του υπόλοιπο ρυάκι στην πλατεία ευκαλύπτου. 

Επίσης κρίνεται απαραίτητο να κατασκευαστεί  µια µικρή λίµνη ακόµα η οποία θα λειτουργεί σαν 
φίλτρο καθαρισµού. Αυτό πρέπει να γίνει γιατί το ρυάκι µεταφέρει φερτά υλικά από την διαδροµή του 
(φυλά, σκουπίδια, χώµατα, κλπ)  τα οποία  καταλήγουν στην µεγάλη λίµνη µε αποτέλεσµα να φράσσουν 
τα φίλτρα των αντλιών και το νερό της λίµνης να λερώνεται .  

Οι διαστάσεις της λίµνης φίλτρο θα είναι δυο µέτρα πλάτος επί πέντε µέτρα µήκος (2 µ. Χ 5 µ.), 
ενώ το βάθος της λίµνης θα είναι πενήντα εκατοστά (0,5 µ.) Η λίµνη θα διακόπτει την ροή του ρυακιού 
και θα αναγκάζει το νερό να περνά από τρία στρώµατα  αδρανών υλικών. Το πρώτο στρώµα που θα 
βρίσκεται στην είσοδο της λίµνης θα καλύπτει επιφάνεια τεσσάρων τετραγωνικών µέτρων (2 µ Χ 2 µ.) σε 
βάθος τριάντα εκατοστών (0,3 µ). Το στρώµα αυτό θα αποτελείται από κροκάλα ασβεστόλιθου  
διαµέτρου οκτώ µε δέκα εκατοστών σκούρου χρώµατος. Το δεύτερο στρώµα θα καλύπτει επιφάνεια 
τεσσάρων τετραγωνικών µέτρων (2 µ. Χ 2 µ.) και θα αποτελείται από κροκάλα ασβεστόλιθου διαµέτρου 
πέντε εκατοστών σκούρου χρώµατος µε βάθος τριάντα εκατοστών (0,3 µ.). Το τρίτο στρώµα θα 
καλύπτει επιφάνεια  δυο τετραγωνικών µέτρων (1 µ. Χ 2 µ.)σε βάθος τριάντα εκατοστών (0,3 µ.) και θα 
αποτελείτε από πλυµένη ποταµίσια ψηφίδα.  

Τιµή ενός τεµαχίου     1500,00€ 

 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ../02/2015 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Υ. 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

 

ΤΙΜΗ 
€ 

ΠΟΣΟΤ. 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜΟΝ ΜΕΤΡ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
380 12 4560

250 12 3000

40 260 10400

βάνα Φ80 250 12 3000

βάνα Φ125 400 2 800

Επισκευή βρύσης 100 8 800

Συντήρηση σιντριβανιού 15 100 1500
Καπάκι φρεατίου 120 8 960

Ρυάκι 1500 1 1500

Σύνολο 26520

ΦΠΑ 23% 6099,6

ΓΕΝ ΣΥΝ 32619,6

τοποθέτηση ηλεκτροβάνας τεµ

Πιλαρ προγραµµατιστής τεµ

Εκτοξευτές τεµ

τεµ

τεµ

τεµ

τετρ µετρα
τεµ

τεµ
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παροχή υπηρεσιών αφορά την κατασκευή αρδευτικού δικτυου στο παρκο σιδηροδρόµων 

Ο εργολάβος πρέπει να διαθέτει όλο τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό για να φέρει σε πέρας την 

εργασία. Επίσης πρέπει να διαθέτει και το απαιτούµενο προσωπικό για το οποίο πρέπει να καταθέσει στην 

υπηρεσία φωτοτυπία του βιβλιαρίου κοινωνικής ασφάλισης. 

2.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Η ζητούµενη παροχή υπηρεσιών κατασκευής και διαµόρφωσης ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου , απαιτεί για 
την υλοποίησή της εξειδικευµένη και συνδυασµένη γνώση στον τοµέα των κατασκευών, των αρδεύσεων και του 
πρασίνου.      

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει µε τρόπο άρτιο, 
όλες τις επιµέρους εργασίες που αναφέρονται στο παρόν, έτσι ώστε να ικανοποιούνται όλες οι σχετικές 
απαιτήσεις. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων ωρών σε αιτήµατα του 
∆ήµου Καλαµάτας που έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες που ανέλαβε. 



 

 

Εάν παρέλθει άπρακτο το διάστηµα αυτό, η αναφερθείσα εργασία θα εκτελεσθεί από την αρµόδια 
Υπηρεσία του ∆ήµου Καλαµάτας και το ύψος της δαπάνης, που θα απαιτηθεί θα παρακρατηθεί από τον 
επόµενο λογαριασµό πληρωµής του αναδόχου. 
 

3.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Ο ανάδοχος κατά την υπογραφή τής σύµβασης θα προσκοµίσει εγγυητική επιστολή ίση προς το 5% 
του προϋπολογισµού µελέτης. Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µετά την οριστική παραλαβή.  
 Σαν χρόνος οριστικής παραλαβής ορίζεται διάστηµα τριών µηνών από το πέρας της σύµβασης. 

4.  ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο έλεγχος θα γίνεται καθηµερινά από τον επιβλέποντα της παροχής υπηρεσιών Οι πληµµελείς εργασίες 
θα αναφέρονται στα πιστοποιητικά µε εκτίµηση ποσοστού επί τοις %, που θα επισύρει ανάλογη εκατοστιαία 
µείωση στην πληρωµή για τις εργασίες  που θα πιστοποιούνται. 

5.  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωµή θα γίνει µετά την πιστοποίηση της έντεχνης και πλήρους εκτέλεσης της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. Το ποσόν της πληρωµής θα ισούται µε τη πιστοποιηµένη δαπάνη των εργασιών. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κάθε φύσεως κρατήσεις, φόροι κλπ.  

Η πληρωµή θα γίνονται µετά από την έκδοση τού σχετικού εντάλµατος πληρωµής. 

6.  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/06, Υπουρ. Αποφ. 11389/93 

(ΕΚΠΟΤΑ),το Π.∆. 18/00, του Π.∆. 28/80, του Ν. 2286/95,  το Π.∆. 346/98 καθώς και το Π.∆. 

60/07όπως αυτά ισχύουν κατά την ηµεροµηνία της δηµοπράτησης. 

7.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Κατά την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τα απαραίτητα µέτρα προστασίας για 

τους εργαζόµενους  που θα απασχολεί. Ιδιαίτερη µέριµνα θα πρέπει να λαµβάνει και  για τους  πολίτες. 

Επίσης  θα πρέπει ο ανάδοχος να τοποθετεί µε δική του ευθύνη την απαραίτητη σήµανση για την 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου. 

 
 

 
 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ../02/2015 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ.Υ. 
  

 
 

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 

ΛΙΟΝΤΗΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΟΣ M.Sc. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ     
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ : ΣΑΤΑ  
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 32.619,60€  
 Κ.Α. : 35.7322.01 
 

 
 

   
                                                                            

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ποσοστό έκ̟τωσης (%) ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού µελέτης: 

 

 

Ολογράφως : Αριθµητικά : 

                            

 

   

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

   



 

 

   

   

  Σφραγίδα και υπογραφή 

                                                                         
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


