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            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Χίος 03/02/2017 
                    ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
    ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Συντήρηση Δενδροστοιχιών και Δενδρυλλίων 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τη 
σωστή διαχείριση δένδρων, φυόμενων κύρια σε δενδροστοιχίες εντός του αστικού 
ιστού της Χίου, με σκοπό  τη σωστή ανάπτυξη αυτών και την αποφυγή πρόκλησης 
ζημιών στις πλακοστρώσεις των πεζοδρομίων. Πιο συγκεκριμένα θα 
πραγματοποιηθεί το σύνολο των απαραίτητων εργασιών για τη διεύρυνση των 
θέσεων φύτευσης στις δενδροστοιχίες επί των πεζοδρομίων των οδών Καλουτά, 
Μιχάλων και του πλατάνου επί του πεζοδρομίου του κτιρίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου.  

Κατά την εκτέλεση, προβλέπεται να πραγματοποιηθεί καθαίρεση της 
πλακόστρωσης σε απόσταση 30εκατοστών περιμετρικά των υφιστάμενων θέσεων 
φύτευσης καθώς και των υλικών αυτής μέχρι το φυσικό έδαφος. Πλήρωση της 
θέσεως φύτευσης με φυτική γη μέχρι ύψους -7εκατοστών από την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου, τοποθέτηση υδατοδιαπερατού γεωυφάσματος και πλήρωση με χαλίκι 
λατομείου μέγιστης κοκομετρίας 2εκατοστών μέχρι την επιφάνεια του 
πεζοδρομίου. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της απομάκρυνσης των προϊόντων της 
καθαίρεσης και εναπόθεσής τους στα επιτρεπόμενα σημεία, ενώ οφείλει να λάβει 
όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις για την αποφυγή ζημιών και ατυχημάτων  κατά την 
εκτέλεση της εργασίας, για τα οποία θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη.  

 Για την εκτέλεση της εργασίας υπάρχει πίστωση σε βάρος του ΚΑ 35-
6262.002., ενώ ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.000,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν  ΦΠΑ.  

Προβλέπεται να εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του 
Ν.4412/2016 και του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06. 

          Χίος 03/02/2017 

Ο Συντάκτης 

           Τσουρούς Ιωάννης  

                                                                                                       ΠΕ9 Γεωπόνων 
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Συντήρηση Δενδροστοιχιών και Δενδρυλλίων 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΝΕΟ 

Διεύρυνση θέσεων φύτευσης δένδρων φυόμενων επί πεζοδρομίου   

Καθαίρεση με προσοχή πλακόστρωσης για τη διεύρυνση κατά 30εκατοστά 

περιμετρικά της θέσεως φύτευσης δένδρων φυόμενων κύρια σε δενδροστοιχία. 

Καθαίρεση των υλικών πλακόστρωσης και της υπόβασης αυτών μέχρι του βάθους 

του φυσικού εδάφους, με λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή 

αποκόλλησης του εναπομείναντος τμήματος της πλακόστρωσης. Συλλογή των 

υλικών της καθαίρεσης και μεταφορά τους σε επιτρεπόμενο σημείο εναπόθεσης. 

Πλήρωση της θέσεως φύτευσης με φυτική γη μέχρι ύψους -7εκατοστών από 

επιφάνεια του πεζοδρομίου, τοποθέτηση υδατοπερατού γεωυφάσματος και 

πλήρωση μέχρι την επιφάνεια του εδάφους με χαλίκι μέγιστης κοκομετρίας 

2εκατοστών.  

Τιμή ανά τεμάχιο  (τεμ.) 

 

      Θεώρηση 

Χίος 03/02/2017       Χίος 03/02/2017 

      Θεώρηση           Ο Συντάκτης 

Ο Προϊστάμενος                  Τσουρούς Ιωάννης  

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου                                                         ΠΕ9 Γεωπόνων                                     

Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                            
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Συντήρηση Δενδροστοιχιών και Δενδρυλλίων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

   Α/Α 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ         

( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΦΠΑ 17% ) 

1 Διεύρυνση 

θέσεων 

φύτευσης 

δένδρων 

φυόμενων 

επί 

πεζοδρομίου   

Τεμ. 37 46,20€ 1.709,40€ 

 

2.000,00 € 
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Χίος 03/02/2017       Χίος 03/02/2017 
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Γκιουβέτσης Γεώργιος                                                                            
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Συντήρηση Δενδροστοιχιών και Δενδρυλλίων 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 

Α/Α ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Διεύρυνση θέσεων φύτευσης δένδρων φυόμενων 

επί πεζοδρομίου   

τεμ 37 

 

 

 

                      Χίος 03/02/2017 

Ο Συντάκτης 

           Τσουρούς Ιωάννης  

                                                                                                       ΠΕ9 Γεωπόνων 

 

 


