
BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

HIRIGINTZA 

 

 PROPOSAMENA 

Reparar la zona baja de Goiz Eguzki, parque del padre Kardaberaz 
 

Parque de padre Kardaberaz antes Goiz Eguzki. Estudio y determinación del aprovechamiento de la 

parte baja de la finca, como zona de esparcimiento, barbacoas… 

 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 
Egia da gaur egun eremu publiko horren egoerak ez duela bertan aisialdirako jarduketarik egitera 

motibatzen, egoera ez da egokia eta bere erabilera publikoa sustatu aldera, nolabaiteko esku hartzea 

beharko luke.Eremua, kaskoan arnasa hartzeko leku aproposa da, begetazio aberatsa duena eta Goiz 

Eguzki eraikinari ematen zaion erabileraren osagarri ederra izan daiteke.  

Nolanahi ere espazio horren erabilera bultzatzeko, aintzat hartu behar dira hainbat atal, 

irisgarritasuna besteak beste. Bertan dagoen kirol ekipamentuaren egokitzapen lanak beharrezkoak 

lirateke eta baita ere begetazioaren kontserbazio eta zaintza egokia abian jartzea.  

 

Ondorioz, lehenengo eta behin,  espazio horren  erabilera publikoa bultzatzeko, jakin egin beharko 

litzateke ze esku-hartze diren beharrezkoak eta horretarako beharrezkoa da eremuaren azterketa 

bat egitea, aurreproiektu antzeko bat lantzeko.   

 

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 

Espazioaren azterketa eta beharrezkoak diren esku hartzeen definizioa egiteko aurrekontua 15.000 

€-koa izan daiteke. Aurrekontu horren barne ez dago obraren kostua. 
 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

8 hilabete 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Hirigintza, Herri lanak, Kontratazioa. 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

Parkeak,aisialdi guneak. 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Espazioaren azterketa eta beharrezkoak diren esku hartzeen definizioa:prozesuan aurrera 

 



BALORAZIOAK EGITEKO FITXA 

 

BALORAZIOA EGIN DUEN ARLOA: 

 

ZERBITZU PUBLIKOAK 

 

 PROPOSAMENA 

 

Renovación del parque-zona verde situada entre el bolatoki y fronton de 

Etxeberri.  
 

 BALORAZIO TEKNIKOAREN ARRAZOIA:  

 

Gune honetan dagoen herri altzarien beharra aztertuko da eta eremua egokituko da.  

Azterketa eta beharrak herritarrekin kontrastatu eta parkea berritzeko urratsak definituko dira. 

 

 AURREIKUSPEN EKONOMIKOA (aukera bat baina gehiago badaude, hala adierazi):  

 

100.000€ 

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO BEHAR DEN EPEA:  

 

 PROPOSAMENA GARATZEKO KOORDINATU BEHARREKO ARLOAK/SAILAK: 

 

Zerbitzu Publikoak 

 

 AURREKONTUAREN ZEIN ATALETAN JOANGO LITZAKE? 3 urtez txertatu behar da? 

 

 PROPOSAMENAREN BALORAZIO TEKNIKOA. (Prozesuan aurrera – Prozesutik kanpo) 

 

Prozesuan aurrera 

 

 


