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Καθαρισµός χώρων πρασίνου

1.

ΠΕΤΕΠ

10-06-07-00

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και της
µεθοδολογίας καθαρισµού των χώρων πρασίνου και του περιβάλλοντα χώρου από τα σκουπίδια,
µε σκοπό την αισθητική αναβάθµιση των χώρων.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΤΕΠ 10.06.04.01 «Κλαδέµατα».

2.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ
-

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ
Αυτοκινούµενο µηχάνηµα που διαθέτει κυλινδρικές βούρτσες καθαρισµού και αναρροφητική
αντλία σκουπιδιών. Χρησιµοποιείται κυρίως για τον καθαρισµό µεγάλων επιφανειών π.χ.
δρόµων, πεζόδροµων, πλατειών κ.λπ.

-

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
Το ανυψωτικό µηχάνηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανυψώσει έναν εργαζόµενο σε µια
θέση εργασίας σε ένα στύλο για τον καθαρισµό αυτού (Βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.06.04.01
«Κλαδέµατα»).

-

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Μηχάνηµα 2-5 Hp που διαθέτει περιστρεφόµενο κύλινδρο αποµάκρυνσης σκουπιδιών.

-

ΒΟΥΡΤΣΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Μηχάνηµα 2-5 Hp που διαθέτει περιστρεφόµενες βούρτσες για την αποµάκρυνση σκουπιδιών.

-

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
Μηχάνηµα 1-2 Hp µε προσαρτηµένο σάκο, που απορροφά ελαφρά σκουπίδια (φύλλα, χαρτιά
κ.λπ.).

-

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ
Μηχάνηµα 1-2 Hp που συγκεντρώνει ελαφρά σκουπίδια σε συγκεκριµένες θέσεις για την
περαιτέρω αποκοµιδή τους µε τη δηµιουργία ρεύµατος αέρα.

-

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ/ ΣΥΡΜΑΤΙΝΗ ΣΚΟΥΠΑ
Κλασικά εργαλεία συγκέντρωσης σκουπιδιών.

-

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΩΝ
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Πλαστικές σακούλες µε αντοχή στο σκίσιµο, διαστάσεων 0,70 x 1,10 m.

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο καθαρισµός είναι η εργασία µε την οποία αποµακρύνονται από τους χώρους πρασίνου όλα τα
κάθε είδους απορρίµµατα που συναθροίζονται σε αυτούς. Τα απορρίµµατα µπορούν να
κατηγοριοποιηθούν σε δύο τύπους: α) τα φυτικά υπολείµµατα όπως πεσµένα φύλλα, υπολείµµατα
κοπής χλοοτάπητα και κλαδέµατος φυτών, β) τα απορρίµµατα που προέρχονται από ανθρώπινη
δράση (πλαστικά, µπουκάλια, χαρτιά, κονσέρβες, κιβώτια κ.λπ.), που είναι το αποτέλεσµα της
κυκλοφορίας ανθρώπων, ζώων και τροχοφόρων, του αέρα, της διαφήµισης κ.α.
Το πρόβληµα της αποκοµιδής των φυτικών υπολειµµάτων µπορεί να µειωθεί, έως ένα βαθµό, µε
τη χρησιµοποίησή τους για λίπανση, δηµιουργία κοµπόστ (compost) κ.λπ. Όσον αφορά στη
µείωση των απορριµµάτων της δεύτερης κατηγορίας, µπορεί να γίνει µε την τοποθέτηση
καλαίσθητων και προσβάσιµων κάδων απορριµµάτων, οι οποίοι θα πρέπει να καθαρίζονται συχνά.

3.2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει για έγκριση έκθεση µε το προτεινόµενο πρόγραµµα εργασιών
συντήρησης των φυτών, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των χώρων.

3.3. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών ελέγχονται οι κλιµατολογικές συνθήκες. Για την ασφάλεια των
εργαζοµένων δεν πρέπει να διενεργείται καθαρισµός µε τα χέρια, όταν υπάρχει παγετός ή όταν
φυσάει δυνατός άνεµος.

3.4. ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
3.4.1.

Χώροι φυτών

Πρόκειται για χώρους πρασίνου µε διάσπαρτα φυτά. Από την πυκνότητα, το είδος και το µέγεθος
των φυτών εξαρτάται η ποσότητα των απορριµµάτων που παρασύρονται από τον αέρα και
εναποτίθονται σε αυτά. Σε πυκνή βλάστηση τα απορρίµµατα παραµένουν περιφερειακά, ενώ σε
αραιή βλάστηση εγκαθίστανται ανάµεσα στα φυτά. Φυτά µε αγκαθωτό βλαστό συγκρατούν
µεγαλύτερο αριθµό ελαφριών σκουπιδιών.
Ο καθαρισµός γίνεται:
-

µε τα χέρια και τα σκουπίδια τοποθετούνται σε µεγάλες σακούλες σκουπιδιών. Οι σακούλες
συγκεντρώνονται σε προκαθορισµένες θέσεις, όπου και φορτώνονται σε τροχοφόρα οχήµατα.
Για την υποβοήθηση της συγκέντρωσης των χαρτιών, πλαστικών υλικών µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µακρύ ξύλο, όπου στη µια άκρη του έχει προσαρµοστεί αιχµηρό αντικείµενο για
το κάρφωµα και ανάσυρσή τους.

-

µε απορροφητικό µηχάνηµα. Τα σκουπίδια µε µικρό βάρος οδηγούνται µέσω του σωλήνα του
απορροφητικού στο κάδο του µηχανήµατος.

3.4.2.

Χώροι χλοοτάπητα

Στους χώρους των χλοοταπήτων τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται είναι χαρτιά, πλαστικές
σακούλες κ.λπ. Ο καθαρισµός για µικρές επιφάνειες γίνεται µε τα χέρια. Για µεγαλύτερες επιφάνειες
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χρησιµοποιείται φυσητήρας, όπου τα σκουπίδια συγκεντρώνονται σε καθορισµένες θέσεις και από
εκεί αποµακρύνονται. Εάν πρόκειται για υπολείµµατα κοπής του χλοοτάπητα, φύλλα ή άλλα
οργανικά υλικά, αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δηµιουργία κοµπόστ για τις ανάγκες του
πρασίνου. ∆ιαφορετικά τα σκουπίδια συγκεντρώνονται σε µεγάλες σακούλες σκουπιδιών και
αποµακρύνονται από το χώρο του έργου. Ο καθαρισµός µπορεί επίσης να πραγµατοποιηθεί και µε
ειδικά απορροφητικά µηχανήµατα.

3.4.3.

Επιφάνειες περιβάλλοντα χώρου πρασίνου

Είναι πεζόδροµοι, µονοπάτια ή διάδροµοι και δρόµοι γύρω από χώρους πρασίνου. Το καθάρισµα
γίνεται κυρίως µε µηχανικό σάρωθρο, όταν πρόκειται για µεγάλες επιφάνειες και µε τα χέρια/
φυσητήρες/ απορροφητικά µηχανήµατα για µικρότερες.

3.4.4.

Χώροι φυτών εδαφοκάλυψης

Είναι οι χώροι των φυτών εδαφοκάλυψης (π.χ. µεσηµβριανθέµου κ.λπ.), που λόγω της πυκνής
διακλάδωσης των βλαστών συγκεντρώνουν µεγάλο αριθµό απορριµµάτων και γι’ αυτό χρήζουν
ιδιαίτερης φροντίδας. Ο καθαρισµός γίνεται µόνο µε τα χέρια και τα σκουπίδια συγκεντρώνονται σε
µεγάλες σακούλες σκουπιδιών.

3.4.5.

Καθαρισµός στύλων από διαφηµιστικό υλικό

Είναι ο καθαρισµός των διαφόρων στύλων (φωτισµού, φωτοσήµανσης, ηλεκτροδότησης κ.λπ.) από
διάφορα διαφηµιστικά υλικά. Συνήθως είναι χάρτινο υλικό. Ο καθαρισµός γίνεται µε τα χέρια, µε τη
χρήση τηλεσκοπικών κοπτικών εργαλείων και ενίοτε µε τη χρήση ανυψωτικών µηχανηµάτων.

3.5. ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Οι επαναλήψεις του καθαρισµού έχουν σχέση µε την ταχύτητα που ο κάθε χώρος γεµίζει σκουπίδια
και κυρίως εξαρτάται:
-

Από τη βαριά ή µη κυκλοφορία ανθρώπων, ζώων και τροχοφόρων.

-

Από τη χρήση του χώρου (πάρκο, πεζόδροµος, δάσος κ.λπ.).

-

Από το είδος του πρασίνου (πυκνό πράσινο, ψηλό πράσινο, χλοοτάπητας κ.λπ.).

-

Από την απόσταση του χώρου του έργου από την κατοικηµένη περιοχή.

-

Από τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (άνεµος κ.λπ.).

-

Από την εποχή.

Ένας µέσος όρος αναγκών καθαρισµού σε ένα πάρκο πόλης, τους καλοκαιρινούς µήνες, για υψηλή
και χαµηλή βλάστηση, έχει προσδιοριστεί σε µισή ώρα εργασίας ανειδίκευτου εργάτη, ανά ηµέρα
για ένα στρέµµα επιφάνειας καθαρισµού.

4.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να κριθεί αποδεκτή και περαιωµένη η εργασία του καθαρισµού πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια του
συµβατικού χρόνου (συντήρηση πρασίνου), αλλά και µέχρι την παραλαβή του έργου, οι επιφάνειες
του πρασίνου και του περιβάλλοντα χώρου (δρόµοι, στύλοι κ.λπ.) να είναι καθαρές.
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5.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.1. ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η επιµέτρηση του καθαρισµού ανά στρέµµα και επανάληψη γίνεται για τις εξής περιπτώσεις:
-

Καθαρισµός χώρου φυτών
Στην εργασία καθαρισµού χώρου φυτών µε εργάτες, δηλαδή τη συγκέντρωση όλων των
σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.) και την αποµάκρυνσή τους από τους
χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν.

-

Καθαρισµός περιβάλλοντα χώρου
Η εργασία καθαρισµού περιβάλλοντα χώρου µε εργάτες αφορά στη συγκέντρωση όλων των
σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.), την αποµάκρυνσή τους από τους χώρους
του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαµβάνονται όλες οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν.

-

Καθαρισµός χλοοτάπητα
Η εργασία καθαρισµού αφορά στη συλλογή και αποµάκρυνση από τον χώρο του χλοοτάπητα
κάθε είδους σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.) και απόρριψή τους σε χώρους
που επιτρέπεται. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.

-

Καθαρισµός χώρων φυτών εδαφοκάλυψης - µεσηµβριανθέµου
Η εργασία καθαρισµού χώρων εδαφοκάλυψης – µεσηµβριανθέµου, αφορά στη συγκέντρωση
όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείµενα κλπ.) µε εργάτες και την αποµάκρυνσή
τους από τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται και
περιλαµβάνει όλες τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.

5.2. ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η επιµέτρηση του καθαρισµού γίνεται ανά τεµάχιο και επανάληψη για:
-

Καθαρισµό στύλων από διαφηµιστικά υλικά
Η εργασία καθαρισµού στύλων και πινακίδων µε εργάτες περιλαµβάνει την αφαίρεση µε
οποιοδήποτε τρόπο και συγκέντρωση όλων των διαφηµιστικών υλικών, την αποµάκρυνση από
τους χώρους του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται καθώς και τις δαπάνες
του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των εργαλείων που θα
χρησιµοποιηθούν.

5.3. ΑΝΑ ΤΡΕΧΟΝ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Η επιµέτρηση του καθαρισµού γίνεται ανά τρέχον µέτρο και επανάληψη για:
-

Καθαρισµό ρείθρων µε µηχανικό σάρωθρο
Η εργασία καθαρισµού ρείθρων πεζοδροµίων-νησίδων µε µηχανικό σάρωθρο αφορά στο
σκούπισµα (χαρτιά, φύλλα, αδρανή υλικά, κλπ.), την αποµάκρυνση των σκουπιδιών από τους
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χώρους του έργου και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Στην τιµή
περιλαµβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των µηχανηµάτων και των
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν.
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