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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ανακατασκευή του χλοοτάπητα του γηπέδου του αύλειου 
χώρου του ∆ηµοτικού Σχολείου Κυργίων. 

Στην εργασία περιλαµβάνονται οι απαιτούµενες εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα και 
αυτόµατου ποτίσµατος όπως αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή εργασιών. 

Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 5.999,12 ευρώ (µε Φ.Π.Α.)  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΕΡΓΑΣΙΑ: 
ΝΟΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ   
∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ   
∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Εγκατάσταση χλοοτάπητα και λοιπές 

εργασίες στον αύλειο χώρο του 

Δημοτικού Σχολείου Κυργίων 

Αρ. µελέτης :  55/2020  ΦΟΡΕΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ∆ΟΞΑΤΟΥ 
  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ (Κ.Α. 15/7311.02) 
  ΠΡΟΫΠ.: 5.999,12€ 
  CPV: 77314100-5 (Υπηρεσίες 

χορτοκάλυψης)  
 



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Α/Α Είδος εργασιών 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα 
Τιμή 

μονάδας 
Δαπάνη (€) 

1 

Χειρωνακτική εκσκαφή και 

επαναπλήρωση τάφρων υπογείου 

αρδευτικού δικτύου, βάθος επίχωσης 

γραμμών δικτύου 20 - 40 cm. 

m. 500 1,00 500,00 

2 
Διάστρωση επιφανείας(κονίστρας) με 

κηπευτικό χώμα πάχους 0,18m 
m² 1000 1,28 1.280,00 

3 
Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος 

(σύμφωνα με την περιγραφή) 
τεμ 1 1.058,00 1.058,00 

4 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά στρ. 1,00 2000,00 2000,00 

 Σύνολο    4.838,00 

 ΦΠΑ  24%    1.161,12 

 Γενικό Σύνολο    5.999,12 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου σε 
βάθος 20 – 40 cm. 
Θα γίνει χειρωνακτικά εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 

δικτύου σε βάθος 20 – 40 cm.  

 

 

Διάστρωση επιφανείας(κονίστρας) με κηπευτικό χώμα πάχους 0,18m 
Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, με χαμηλό ποσοστό ενεργού CaCO3, επιφανειακό, 

εύθρυπτο, αμμοαργυλοπυλώδους σύστασης σε ποσοστό 50%, 20%, 30%. Πρέπει να είναι 

όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους πηλού, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους 

μεγαλύτερους των 5 mm σε οποιαδήποτε διάσταση και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά, βλαβερά 

για την ανάπτυξη φυτών. 

 
 Η Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, τη σταλία των αυτοκινήτων 

μεταφοράς, τη δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, την τοποθέτηση, 

διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση του κηπευτικού χώματος. 
 

 

Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος  
 
Εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος που περιλαμβάνει: 

� Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων από πολυαιθυλένιο ΡΕ 6 atm, Φ32 συνολικού μήκους 

(500,00μ). Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και μικροϋλικά (καννάβι, τεφλόν 

κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση και η εγκατάσταση τους σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, 

ρυθμίσεις και δοκιμές 

� Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων ακτίνας ενέργειας  7 – 14 m με 

σώμα ανύψωσης πλαστικό (21 τεμ) . Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά καθώς και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 

ρύθμισης, δοκιμής και παράδοσης τους σε κανονική λειτουργία. Οι εκτοξευτήρες θα είναι 

αυτοανυψούμενοι (pop-up), με πλαστικό σώμα ανύψωσης, γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, 

ακτίνας ενεργείας 7-14m., 3/4'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 

προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm. ή μεγαλύτερο. 

� Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, πλαστικών, ευθείας ροής, Φ1'' με απώλειες < 0,3 

m στα 8 m3/h, ονομ. πίεσης 10 atm.  (4 τεμ). Περιλαμβάνεται η μεταφορά επί τόπου και η 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. Αφορά βάνες ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ευθείας ροής, Φ1'' - απώλειες < 0,3 m στα 8 m3/h, ονομ. πίεσης 

10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 

παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24V/AC και 

δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας 



� Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, πλαστικών, ευθείας ροής, Φ11/2'' με απώλειες < 

0,3 m στα 20 m3/h, ονομ. πίεσης 10 atm. (1 τεμ). Περιλαμβάνεται  η μεταφορά επί τόπου και 

η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών. Αφορά βάνες ελέγχου άρδευσης 

(ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ευθείας ροής, Φ11/2''- απώλειες < 0,3 m. στα 20 m3/h, ονομ. 

πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής 

(flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24V/AC και δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας. 

�  Προμήθεια και τοποθέτηση προγραμματιστών μπαταρίας αυξημένων δυνατοτήτων, 6 

στάσεων.(1 τεμ) Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματά τους καθώς και η εργασία 

σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με 

την μελέτη. Αφορά προγραμματιστές μπαταρίας αυξημένων δυνατοτήτων, 6 στάσεων, 3 

εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7 ημερών, με έλεγχο των ηλεκτροβανών με πηνία 

μανδάλωσης (latching), σε απόσταση τουλάχιστον 20 m. μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2  

και με  δυνατότητα εκκίνησης κεντρικής ηλεκτροβάνας. 

� Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών φρεατίων ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, (1 τεμ) 4 Η/Β με 

καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση 4 ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά εγκιβωτισμού και 

στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση 

των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του 

λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση 

του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).  

 

 

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 
         Η εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες: 

1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχουσας αγριάδας και την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε           

βάθος 20 cm., όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους, 

2. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η κατάλληλη 

επιφάνεια, 

3.  Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα, 

4.  Την προμήθεια και τη μεταφορά της απαραίτητης ποσότητας σπόρου γκαζόν ενδεδειγμένου για 

συνθήκες σκίασης στον τόπο του έργου, 

5.  Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία, 

6.  Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την σπορά του 

χλοοτάπητα, 

7.  Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα μέσω του 

αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση των αγριοχόρτων που τυχόν θα 

φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή 

ανεπαρκές, 

8.   Κόψιμο μία (1) φορά του χλοοτάπητα στο κατάλληλο ύψος με κατάλληλα μηχανικά μέσα. 
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