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Σαi διoβι[,dζουμε σ,ημμdνα ειoηηπκrj fuoεη ?ηg a,/vηg Κηπo!εΙviαζ & Ιιρqσiνoυ

για εργqσξ Aνfuλαηq xoι πρoΗ10$α sΦ'λιdμοli στo Aλooq Πηκρατioυ και
,rαραtαλ9$μ. για ην λriψη αE6φαΦζ τoυ Σ6μΙτaζ πqυ 0α ryζρινει την ειτoξη τΦv
,!ροtqγιJμgvΦν ο9γuσι6ν και ιφμηocιilv σio σ,.rιΦrριμ.ι,o 6ργo κoι τ1v ανdΘ,:η tηζ
αιivτdηg των aιι{αtoιxtον μiετιilν οην dlνoη Πρaαiναυ'
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ElΣιtΓHτικιi EκΘEΣ|J ΓlΑ AΝAΠ^AΣI.{ A^ΣοYΣ ΠΑrκρΔτlοY

Tο Δημδτlκ6 ΣUμβoυλlο μθ 
'ηγ 

Π 'Δ.Σ'2458/ο8" 12.2o09 πρ6ξη τcυ

πρoχωρησε στην τρoπoπoiηση τoυ Eτ!χεlρησlαKου Πρoγρdμματcζ Tοπlκ4ζ
A!τοδ|oι(ησηζ (ΘHεεAΣΣ, πoU xρημαroδottlrο, απδ Tο Yπoυργ€Ιo

EoΦτερ1RΦν Aπoξεντρωσηζ κol l-1λΕrτρoν,κΙig Δlακυβερνησηζ,
M.lαξu 

'ων 
εργων που πρolεivοντot γιo.γ]αξη σvμη.ρ1λαμβdvεtα1 κοl 1o

toγo : (AΝAnMΣΗ AΛεοYΣ nAΓκPAτ οY)t,

Στα πλαΙσ1α του E9γcυ ( AΝAΠΛ,qΣ{.l AΛΣοYΣ ΠAΓκPAτ]οY), qπ6 τη

Ιy'νση Πρgσiγoυ, πρaβλ6τ,ovτα| vd γlνolv o| κdτωΘ ερvqσiEE κql

πρoμηθε|εζ :

A' ANAΠΛAΣιi A^ΣoYΣ ΠArκFATloY - εPΓAΣ|EΣ εyιiTlJPHΣHΣ
τoY AΛΣoYΣ

To dλσοζ ΠσYEρσriΦυ βρiσKετα. σlο 6ρια lθυ Δnμ?U Aθηvο1Φν καr σ'ο 2ο

Δ1αμ.ρ|σμo Aποtελεi Eναv ενlαio xΦρo συvoλικηξ εκγασηζ τρ|dv:e (30)

σρεμμdrωv Eκ τωv oπoiων 
'ο 

πρdσ|νo ε:vσ 19,5 στρεμμοτο. τo κνρiαρχο

r1δoζ εΙvdl lo π80(o ( pinυ3 ha]Θρensis) , A.'τα\τΦvταl ε-Ι1iσ0ζ κυ'Γαρtσσ o
(ουprΘssυs SempΘrνlrΘnε) κqθΦζ κal δ]dφορo 6Ιδη φUλλοβολμν δtvδρωv,

il μεγdλη iισσση τoυ dλσoυζ και η xωρoθtτηση τoυ εvτ6ζ πι]lryo, σσl|κο0

βτoθ υπαγορεfoUv τηv αvdγκη εξUγιcασηζ τoU ξαt τηζ ανdδειξη5 loι]

o]σθητ|ι(oυ {α| περIβ0λλοντ|κοu ρολoιr τ0υ,

οt εργασiεζ o! ο)το1εζ θα ovθδεiξοUv το dλσoE κσ| πρoβλeIτovτqI vo γivουν
εΙvql ]

l. Eρrασiεζ σuv'ηρηοηξ Πρασiνoυ
2. KατοoκEψη αβδευlll(oυ δ|χTυ0U

3, Eργoσjεζ αvτ|KoΥdοτασηζ εγt(σrεσrημtvωv πoλα|Φv φωτtσnκΦv κα|

Τoπoθθτησηζ vιωv φωτlσIlκωv σωμαlων κορUφηζ ,

Θr επεμβdαοq πou oφoφ0v τοv καΘaριoμδ tωV δlvδρων κo1 Υων υαμvι,γ
θq δημloμργ|1σoUν μεγαλo 6γκo φυτ|κoυ Uλlκoι, η δlαΧξiρlση τoU oτroioι]
πρtπεl v9 ε|v6| φ|λIκη πcoξ ro,τγεριβ6λλ0ν, εvιi Θα πρ€πεl vo γivεi χq| η
qξ|oπoiηση τωv φυΥlκΦv Uπoλ$μμdrωv,

Γ q lo λ6γo αuτ6 η Yπnρεσlα μdζ Ιτρoβλtπεl nορdΜηλc κα| τηv
:rρομt1Θεισ εξο].iλlσμoi κoμπoqτΘπqiησηζ φuτ)κoιl υλ!κorj, πoυ θo
εγΧαΥασlαθεi σrο xζιρo τ0υ φυiωρtoU στo ΓoυδΙ τo oποiο ]T.ρa απδ την
oξlοτoiηση του φυτIκo0 υλ|κoι] αττ6 to dλσoζ Πσγκροτioν, γiα την πoραγωγη
κoμπ6σl, θα αξ]οπο|εi και τοv τερ6σ,Ιlο 6γκο τωv φuτι(Φv Uπoλε|μματων σπδ
6λoιrζ rouξ Χωρoυζ πρασΙνου του ΔημοU.



AvtλUτ|κθτερσ πρoβλ.πov1α1 ol εξηζ εργοσ,εζ

1 Eργασfεξ συvτιiρηση9 πρασivοU

Σ'τα .εΧv|κo αvτ!κε|μεvo τoι, tργoυ περlλαμβdvoνταj:

o κogαρισμ6ξ τωv δtνδρων Xαt των θdμvωv τoU dλσoJζ σε tκτοση εjξoσl
στPξμματωv oπd τo ξερd Kλα5 6, γrο λ6γoυζ υγεiαζ κoι q|σθητlκiζ εμφdvloηζ
κUρΙ{/ξ 6μωξ μq λ0γουζ ααφαλεiαξ 0πωl πρ6ληψη ατuxημθrων σ.τo
rπΦσεξ κal κ|vδιivol, πυρκαγl6t δ|6τ| τq ξερd κλαδιd oΓoτελο!ν €i]φλε(lo
UλΙκο'

l'l oλΙζF) κoπη τωy ξερΦv πεiκων γlα τoUζ ωζ dvω λoγoυζ'

H oγoρd, ,]εταφoρα στo X{lJρο, δiωo1ξη λdκκωv. φ0τεUση iζα, dρδει]ση
περΙnou πεvηντα (53) δtνδρων κql xιλΙζ,v (1000) θcμνωv πρoq
ο\τ l€τ{iσταση αν1iστοΙχυv (αft drρσμμθvιυv κg| σι,,μ'rληρωdη ελλε]ποντωV
σε ιJπdρXoUσεζ Κενtζ θ.σεlζ.

Fl συλλογf. μετοφoρd καi oτ6ρρ|ψη Ιων πρo1θvτΦV ΙIoυ θσ προκυψoυν απ0
τηV κοπη ΧαΙ Υην φ0τευη σε ε.Ι.llTρEπ6μεvEζ θεσεJζ.

2. κErασκευη - dνθτrλαση σρδευ'ι,(Θi, δtκτυotJ

Σ'o rεxv κ0 αvτtκεlμεγo τoυ .ργoυ περΛσμβ6vΘvτcl η ον&πλαση τo1.]

θρδευτΙκoι] δ]κτι:loυ (πριυτευΘvτog' δεUτερευοvToζ Xα| τρ1τε(οντoζ).

ευΥl(cι(ριμ.vσ τρaρΛtπ.τζ1ι η .γlιi] lι]ψ |ι"lυiI Λιvlμλψθ υUu ιr|μυ |υ9 ιλ,γΧου iη9
αρδεuσηζ. καθΦζ κα] η κdlασκεUη τoυ συστημcYot Aρδευσηζ,

το εργΘ εΧει αον dv,i|κεΙμεvo tov υπo^ργ]σμ6 - σxεδεσ!6 τoU συσYηματ0{
aρδευσηζ, τoυ πρgσivoυ τΦv υπo δlcμορφωση xΦρων τoυ Αλσ0Uζ
ΠqγκρατΙou κo} εvTdσσετο| στηv Mελ.τη .Avdτιλασηζ,

Ι.] μελ.τη xρησ|μοτrοiησε σαv Uπ6βαΘρo τls Uπdρχoψσεζ oρlζοvτιoγρoφjiq ,

τ]ξ επlμετρiσεlζ τηζ φι]τεuσηζ, κοΘΦζ επiσηζ t(oι τηv επ|τ6τoU,ρευvσξ στov
χdJΦ rcυ €ργoυ.

Υ6θτιvoι Π6ρoι - napατηPησειζ
Ωζ πηγη τρoφoδoσfαζ vερoι λαμβdvετα|, η ψδFoληψΙo τηζ E.Y'Δ,A.Γl πou
υτfρχε| εγτ0ζ τoυ l,Jπ6 δ]ομορφ9.,ση XΦροU καi η οπoia Χαλ,τfiεl 1lζ υδdτIνεs
oγdγxεζ dρδεUσηζ oU oυγκεκρlμdvoυ dργου,

Aπα|τ6&μεv α'ΕpYd Εyκcτ&daσηζ ευσ76ματ0ζ Aρ6εUσηΞ.

Στo qvτl(ε|μεvc -oL tργοU περtλαμβdvEτo| η ε(τ{-λεση των ηορqκατω σε
συvοτiτικi αvdλυση' κυρlοτ.ρωv καl επf μερoυt εργoσIΦvi

. Σοvδ.αη με τηv υδροληΨiα



. κoτασι(εU{ πρω'ευογτoζ δ|κlυoυ μδ vαλβαvΙσμiνo σωληvq 2 βαρ{Θζ
Ιιjπου γ|α τηγ τρoφoδoσια τωv Φ,Λ.Π. καl γlα oπo,αδnτoτt 6λλη χPιiση
'τo δΙκrυo qυ16 θo .Ιvαι σε συvεχΙ1π,εση'

. κστoσχεUη τoυ 1.lρωτειloyτoE δiΚτrJοU 6ρδευση9. με σζ!ληvo ΡEHO Φθ3/1ο

. κατoα}ζεUη Φρεατiωv EλtγΧoU ΑρδεUσηζ με dλων τaν oποραΙτητo
εξοτλ]σμ6 (Χε|ρaξΙvητεE tsdνεζ , ,-lλεκ'ρoβdvεζ ' ,4εlωτts i.,Ιει'ηζ ' PqΚlρ

. κατασκεUΛ δευτερευoντοζ δικτ0oυ dρδευoηg με σι,λΙ1vεζ PΕ|.lD Φ32 -
Φ03 ovoμαστ]κηg rτ1εσηζ θ bar'

. Κατασκεψ4 τρτε0οvτoξ l κτιoι, dρδει0ηζ

με ηv μ€θoδo tυτr6γεIοζ σ,dvδηv 6ρδευ9ηE, γlq .Ι.o δ,vδρο κσ] τouζ |
οdμvoιJζ lζσl μc α.,τooγυΨoυμζ\cυξ .rΤθξ.ψr,1ρε5 (Γop υFj γ|α, το, 1JΧι 

,

xλooτατiητα. J.σΦ μοv!μων εγκατoπdσεωv τo αρδεUτlκ6 δικτUo θo καλiτΓ.ε,

ολ6κληρη τηv .κ1οση που UπθρΧoUν φuγο γ α σUlτηρηση,

ευμφωγq με την επιλolη τωv φυτ|ΧΦν ε|δΦv καI rοv τρoπo φψΙεψσηζ ουτων
eo,γι"" J- η. cγr.οτdΞαοη τEυ τΙΦτiσμoroζ , η οτrοlc θc περλoμβdνsl
ανσλUllκοτερσ το δiκΙυo των σψληνΦσεωv, τIζ συσκεu{ζ δ|o1(oτ-ηζ' τα φiλiρο
vερoιi. nζ β;λβ|δtζ μεiωσηζ πiεσηζ. τουζ Uδρaμετρη1εζ, τlq βoλβ1δεζ ελiγΧοU

6ρδευσηζ, τα φρεiτισ τlξ βαλβιδεζ.dχεiaζ εκτοVωσηq κ^τ'

Γtο την κdλυψη τωv σωλ{vωV τηξ στΦδην dΦευσηζ θσ γivε| ετixωση με 8 -
1ο εκ, κηπευτικΘ xωμα.
. Eγκqτdστoση κεγτptκolj συσ,τηματoζ ελiνxaυ τηζ dρδεψσ.ζ'

τo κεντρκo0 σUσΙι1ματoζ ελeγχοιJ rηζ dρlευσηζ περiλEμβdνεt

r' τov κεντp|t(o Uπoλoγrατ{ ελfoyου (K,Σ.E.) με τoγ εξοπλ|σμο τοu καl τ0
qvdλονc λoγlσμ1κo

'/ τηv τoπικd |Moνdδq EλtYxcυ Aρδευσηζ μovο(ολωδlqκηζ Συvδεσηζ

r' ToUζ Aποκωδ|κcπo|ητθζ Σιiματoζ ,

r' Eπlσηξ τερ αμβdvεl τo σuvoλο των σΙσθητηρiιlv oργ6vων πον
oπq]τcιivταl γlο την σuλλογη κα| δtαχεlρ|ση των πληρoφoβΦv καθΦξ
κοl τo oιvoλ5 τωv Eαλωδ|Φd.ω\

3. Avnι(στdσ.αση εγκατεστημεvωv παλα|Φv φΦτισfl(ωv καl
τoποθiτηση vi9Jγ σωμdrgJv Ιoρνφηξ

Στο τεxν|κ6 oντlκεiμεvo τoυ ,ργoU τερ λαμβ&voντα| η qντl{α]doταση τωv

φωτiστrηΦv σ{,μdτων. τα oποjq tχoι,v xαλdσεl η κατοστβοφεi κo| η
τoπoθ.τηση νεων σωμ6τψv κoρυφ{ζ, τα oποiα Θo εΙvο| φωllαllκα σΦματα
κoρυφηζ lιτoζ A1, με λUIγiα gλoγοuδΙωv μtτdλλωv Hιτ οRl 1s0 νγ.

Γlα τlζ μ€τρησ€lζ Yηζ μελεηξ χρησιμοπo|ηθηξoν σdv ΙJτrdβαΘρo τ|ξ

Jπ6οΧoυoεζ oρlζον.t,ovρoφ,εζ , t(oθι!ζ επiσηζ (αl η εηtτ6πou .ρεUvα σιov

χιυρ0lou εργ0υ.



τα φωτLσTlκd 9Φματg θα E|ναΙ .!μεσoυ φωτlσμolJ σλογovlδiωv μετdλλωv
(λψxv|cλοβεζ' λαμπηρεζ , 6ρνανq qφtE κλπ), με επΙπεδo αvακλασΙηρσ
xqτiλληλου γlα εγΦτdσταoη σε κoρUφη |στωv ολοUμ|νιoυ' πou εiνo| ηδη
τoπo6ιτη!ενo1 στο dλσoζ

(τc πoλοld dΦματr θc πgρgδoθaιJν στην αρμdδια Yπηρεσiα τoυ ΔημoU
A9ηνοων )

τo{5σrΘEτωvεργασ|Φvσυvτι1ρησnsαν.ρxoyΙoιστοπoσoτων51o.oco€'-:|)

B, Γ|PoMιtΘE|A EΞοn^|ΣMoY ΓlA τHl.] ΔlAΧElpHΣH τΩΝ ΦYτ|κΩΝ
Yt1οME|ΜΑτοΝ

τθ συστnμα κΘμποfioποiηθηζ εlvd αtταραtτητο γ|o ll4ν αξ a]τolηqη τθυ

τρ1μμqτοζ τηξ φυτlκηζ μdζα6 ττoυ θα ].lρoxoπlε| ατο τo κλdδεμα των δ.vδpωv
τoυ dλσoυζ Γ1αγκρατΙoυ αΜd κol !iλλιυν ΧΦρωv πρασiνoυ τηζ ποληζ κα| γ o

την πορqγωγΙi KoMΠoΣτ. τo oπoiο θo ΧρησIμοπoιηΘεΙ ωs εδαφοβελτ|ωllκδ

σΙα 9ερμoκη]l|o , σε πdρκo τηE τ6λη6. oε καλλdργε]εξ σ.iθdων κοΙ λαπtζ
ΚηποΥεχv x6ζ εργθσiεξ που εκτελoovτol απ6 τηv υπηρεοio( μαg.

τc σ,σ,τrμα θo περ|λομβdνε|

. Σιστημα θρυμμoτ|σμoι {κλqδoφdγo)

. AVσσrροφεο αυτoκ|νoομrvo oτ6δ0σηζ 40ο m31h

. κοσκ]νo oι]τοκlvoi,μ.νo d]τ6ε1oσηζ τερΙτοU 2ο.30 m3ih

. Eξoτλσμδ μ:'ρησεωvταρoμi.rρ{,Jν κομπ0σ11116Ιηση'

. Yλ|ΚΦv l(6λυψηζ τωv σωρΦv t(oμΓοστoποiησηζ

. Φ0ρτηγ6 ουτοκΙvητc με lηλεσKoπlκo γερανο καl 0ρπ6γη γ|α τηv

συΜογι1 κot μετοκivηση φuτκΦv ιJrloλειμμdτωv.

To K6στοζ τoU εξοπλσμoU ονiρΧετα| σro πoσΦ των 490.ο00 € κgl

πρoτεivEτo| να σΓr9τελ.σεl υπo,ρvo, oπαρα|τητo κσt σuμl|ληρωματ!(o τou

ανωτfρω tρYoυ ( AvΦ.]λqση dλσoυζ nαγκρατlουΣ

o πρa|στιμ.voζ |ηζ ΔJ'θηζ

ι1Γεωπ6νοζ Kη|1btεχvEoζ κσι l1D|ισlvaυ

lωθwα Λομπρoσoιλoυ Δημιτρηζ κυμdraιηζ


