
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-140.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-140.0.DOC Ηµεροµηνία : 27/09/2002 
 1 από 38 Έκδοση : 0 

 

140. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΠΙΟΥ 

141. ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ ΜΕ ΦΥΤΙΚΗ ΓΗ 

141.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει: 

- τις επενδύσεις πρανών µε φυτική γη 

- τις πληρώσεις νησίδων µε φυτική γη. 
(β) Για το παραπάνω αντικείµενο έχουν εφαρµογή τα καθοριζόµενα στην ΠΤΠ Χ1 µε τις όποιες βελτιώσεις, 

τροποποιήσεις και συµπληρώσεις αναφέρονται παρακάτω. 
(γ) «Επενδύσεις - πληρώσεις πρανών, νησίδων, ερεισµάτων κτλ. µε φυτική γη» νοούνται οι επενδύσεις - πλη-

ρώσεις που πραγµατοποιούνται µε φυτική γη για τη διαµόρφωση τοπίου, τη δηµιουργία πρασίνου, τη στα-
θεροποίηση επικλινών εδαφών (πρανών επιχωµάτων ή/και ορυγµάτων), τη συγκράτηση του επιφανειακού 
χώµατος κτλ. 

(δ) Οι εργασίες θα εκτελεσθούν από εξειδικευµένο προσωπικό του Αναδόχου της έγκρισης της Υπηρεσίας ή 
εξειδικευµένο οίκο εργασιών πρασίνου που θα συµβληθεί µε τον Ανάδοχο και στην κατάλληλη εποχή ώστε 
να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόµενο αποτυχίας. 

(ε) Η λήψη φυτικής γης πραγµατοποιείται, χωρίς να αναλαµβάνει καµία ευθύνη η Υπηρεσία σχετικά µε την εξα-
σφάλιση αδειών κτλ. από τις αρµόδιες Αρχές ή/και ιδιοκτήτες. 

141.2 Υλικά 
(α) Η φυτική γη (όχι κηπευτικό χώµα) θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο για 

την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. 
(β) Η φυτική γη θα επιλέγεται από τα πιο κατάλληλα προϊόντα αφαίρεσης επιφανειακής στρώσης φυτικών γαιών 

που θα έχουν συγκεντρωθεί και φυλαχθεί, διαµορφωµένα σε κανονικά σειράδια (πρίσµατα). Η φυτική γη θα 
επιλέγεται κατά προτίµηση, από τα προϊόντα µε αργιλοαµµώδη σύσταση, εκτός αν δεν διατίθενται τέτοια, 
οπότε µε εντολή της Υπηρεσίας µπορεί να γίνουν δεκτά και κατάλληλα προϊόντα µε άλλη σύσταση. 

(γ) Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγµένα από ξένες προ-
σµίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείµµατα οικοδοµικών εργασιών ή προϊόντα καθαίρεσης 
(µπάζα), λιθάρια, χαλίκια, γωνάθια ασβέστη, NaCL. ή ακόµα υπολείµµατα φυτών που διασπώνται δύσκολα. 

(δ) Σε περίπτωση που τα διατιθέµενα προϊόντα εκσκαφών φυτικών γαιών κρίνονται εδαφολογικά κατάλληλα 
αλλά περιέχουν προσµίξεις όπως οι παραπάνω, τότε θεωρείται αυτονόητο ότι τα χώµατα αυτά θα χρησιµο-
ποιούνται µετά από την αποµάκρυνση των πιο πάνω προσµίξεων που θα γίνει µε οποιαδήποτε µέθοδο (α-
κόµα και µε κοσκίνισµα). 

(ε) Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή µέχρι βάθους 0,70 m και µακροσκοπικά θα πρέπει να 
έχει κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώµα. 

(στ) Για την αποδοχή από την Υπηρεσία της φυτικής γης θα πρέπει απαραίτητα να προσκοµίζεται από τον Ανά-
δοχο έκθεση ανάλυσης δειγµάτων από αναγνωρισµένο Εργαστήριο Εδαφολογίας. Η σχετική δαπάνη των 
αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. Ένα δείγµα ανά 500 m3 φυτικής γης ή κατ' ελάχιστο τρία δείγµατα 
ανά κάθε µεµονωµένη πηγή χωµατοληψίας (που λαµβάνονται σε διαφορετικά βάθη στο χρήσιµο βάθος των 
0,70 m), θα αναλύεται σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

(ζ) Τα δείγµατα θα λαµβάνονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας από τις πηγές που πρόκειται να χρη-
σιµοποιήσει ο Ανάδοχος, στον κατάλληλο αριθµό, σύµφωνα µε τον προεκτιµώµενο όγκο που πρόκειται να 
χρησιµοποιηθεί. Τα δείγµατα θα αριθµούνται και θα σηµειώνεται η θέση τους µε το χαρακτηριστικό αριθµό 
τους σε σχετικό σχέδιο της πηγής χωµατοληψίας. Στη συνέχεια τα δείγµατα θα στέλνονται, µε συνοδεία α-
ντιπροσώπου της Υπηρεσίας, στο Εργαστήριο Εδαφολογίας και µετά την ανάλυση των δειγµάτων, εφόσον 
αυτά τηρούν τις παρούσες προδιαγραφές, θα δίδεται έγκριση της Υπηρεσίας για να προσκοµίσει ο Ανάδο-
χος τη φυτική γη επί τόπου του Έργου. Για όσα δείγµατα προκύψει ακαταλληλότητα της φυτικής γης, τότε οι 
σχετικές επηρεαζόµενες περιοχές χωµατοληψίας θα αποκλείονται από χρήση. 
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(η) Στην περίπτωση που µια πηγή χωµατοληψίας παρουσιάζει ανοµοιοµορφία χαρακτηριστικών, ο αριθµός των 
απαιτουµένων δειγµάτων µπορεί να αυξηθεί κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας, ενώ η δαπάνη των 
αναλύσεων αυτών βαρύνει πάντοτε τον Ανάδοχο. 

(θ) ∆ιευκρινίζεται εδώ ότι οι παραπάνω αριθµοί δειγµάτων είναι ελάχιστοι και ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύ-
θυνος για την καταλληλότητα της φυτικής γης που θα χρησιµοποιήσει, στη περίπτωση δε που βρεθεί επί 
τόπου του Έργου περιοχή φυτικών γαιών που να µη πληρεί τους όρους καταλληλότητας της παρούσας, τό-
τε ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποµακρύνει την ακατάλληλη ποσότητα και να την αντικαταστήσει µε άλλη 
κατάλληλη, µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνη του. 

(ι) Κατά τα λοιπά, σχετικά µε την ποιότητα των φυτικών γαιών, τις θέσεις και τον τρόπο δανειοληψίας, τη µέθο-
δο εκτέλεσης κτλ., ισχύουν τα αναγραφόµενα στην ΠΤΠ Χ 1 (κεφάλαιο Γ, παράγρ. 1, 2.4, 2.5 κτλ.). 

(ια) Όσον αφορά σε µικροποσότητες χρησιµοποιούµενης φυτικής γης, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτηση του 
Αναδόχου και έγκριση της Υπηρεσίας, να γίνει και αποδοχή της φυτικής γης επί τόπου του Έργου βάσει µα-
κροσκοπικής µόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του Έργου όσο και στην πηγή χωµατοληψίας. 

141.3 Εκτέλεση Εργασιών 
(α) Η φυτική γη θα διαστρωθεί σύµφωνα µε τη µελέτη ή/και τις οδηγίες της Υπηρεσίας σε µια στρώση µε ελάχι-

στο πάχος 0,40 m. για τις νησίδες ή 0,30 m. για τα πρανή επιχωµάτων ή/και ορυγµάτων, αφού προηγουµέ-
νως η επιφάνεια έδρασής της καθαρισθεί και προετοιµασθεί επιµελώς, όπως προβλέπεται λεπτοµερώς στην 
ΠΤΠ X 1. Η τοποθέτηση φυτικής γης σε πρανή θα γίνεται για κλίσεις µε λόγο ύψους (υ) προς βάση (β) υ:β ≤ 
1:1 και θα συµπυκνώνεται ελαφρά. 

(β) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω περιορισµοί στην κλίση του πρανούς θα γίνεται διόρ-
θωση µε όποια µέτρα είναι αναγκαία και στη συνέχεια θα γίνεται επένδυση µε φυτικές γαίες. 

(γ) Ειδικά διευκρινίζεται ότι οι εργασίες επένδυσης των πρανών επιχωµάτων µε φυτικές γαίες θα πρέπει να 
συµβαδίζουν µε την κατασκευή των επιχωµάτων. 

(δ) Αν δεν γίνεται διαφορετική ειδική αναφορά, για τα πρανή ορυγµάτων ύψους µεγαλύτερου από 6,0 m, τα ο-
ποία πρόκειται (σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης) να επενδυθούν µε φυτικές γαίες, οι εργασίες επέν-
δυσης θα πρέπει να συµβαδίζουν µε την κατασκευή του ορύγµατος. 

(ε) Σε περίπτωση µη τήρησης εκ µέρους του Αναδόχου των όρων των προηγουµένων εδαφίων (γ) και (δ), δη-
λαδή εάν κατά την κατασκευή πρανών (επιχωµάτων ή ορυγµάτων) χωρίς προσπελάσιµες βαθµίδες (µπακί-
νες) ο Ανάδοχος εκτελέσει τις σχετικές εργασίες επιχωµάτων ή ορυγµάτων σε ύψη µεγαλύτερα των 6,0 m. 
(εκτός αν άλλως προσδιορίζεται στους όρους δηµοπράτησης) χωρίς να συµβαδίσουν οι εργασίες επένδυ-
σης µε φυτικές γαίες, τότε η Υπηρεσία θα εφαρµόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας τόσο στην εκτέλεση των 
εργασιών επιχωµάτων/ορυγµάτων όσο και στις εργασίες επένδυσης µε φυτικές γαίες. 

(στ) Σε έργα οδοποιίας που κατασκευάζονται µε διαπλάτυνση υπάρχουσας οδού, στα οποία η κεντρική νησίδα 
κατασκευάζεται µε καθαίρεση υπάρχοντος οδοστρώµατος, η εκσκαφή θα γίνεται στο συνολικό πάχος του 
οδοστρώµατος και σε ελάχιστο βάθος 0,60 m, ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε ανάγκες κατασκευής 
στραγγιστηρίων, τοποθέτησης σωλήνων διέλευσης αγωγών, κτλ. Η απαίτηση αυτή συνδυάζεται µε την ανά-
γκη επαναπλήρωσης του αποµένοντας σκάµµατος των νησίδων (µετά την τοποθέτηση των κάθε είδους α-
γωγών µε τα υλικά εγκιβωτισµού τους) µε φυτικές γαίες που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος των φυτών που πρόκειται να φυτευτούν. 

(ζ) ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση αδρανών υλικών εγκιβωτισµού αγωγών (άµµος, µεταβατικό επίχωµα, στρώ-
ση στράγγισης) ή σκυροδέµατος εγκιβωτισµού αγωγών, σε ποσότητα περισσότερη από αυτή που απαιτείται 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τους όρους δηµοπράτησης, γιατί περιορίζονται οι δυνατότητες ανάπτυξης το των 
φυτών που πρόκειται να φυτευτούν. Για το σκοπό αυτό σηµειώνεται ότι πριν γίνει πλήρωση νησίδων ή ερει-
σµάτων µε φυτικές γαίες το αποµένον σκάµµα θα παραλαµβάνεται από την Υπηρεσία. 

(η) Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προϊόντων καθαίρεσης υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα για 
πλήρωση νησίδων. Τα προϊόντα αυτά θα τοποθετούνται σε χώρους απόθεσης και θα καλύπτονται τελικά µε 
πάχος εδαφικού υλικού τουλάχιστον 0,50 m. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα εφαρµόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας που επηρεάζουν το συνολι-
κό έργο (ευστάθεια έργου, προβλήµατα φύτευσης, περιβαλλοντικά προβλήµατα κτλ.). 
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(θ) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω περιορισµοί του σκάµµατος [βλ. εδάφια (στ) έως και (η) 
ανωτέρω] θα γίνεται διόρθωση µε όποια µέτρα είναι αναγκαία, µε ευθύνη και έξοδα του Αναδόχου και στη 
συνέχεια θα γίνεται πλήρωση µε φυτικές γαίες. 

(ι) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τις εργασίες για το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στους όρους 
δηµοπράτησης από την προσωρινή παραλαβή τους. Σαν συντήρηση νοείται η διατήρηση της επιθυµητής 
(σύµφωνα µε τη µελέτη) στάθµης και µορφής της επένδυσης και πλήρωσης µε φυτικές γαίες (που τυχόν θα 
αλλοιωθεί µέσα στο χρόνο συντήρησης) µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυ-
τικών γαιών, σύµφωνα µε τα λεπτοµερώς περιγραφόµενα στην ΠΤΠ Χ 1. 

141.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια της φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωµατοληψίας σε οποια-
δήποτε θέση, η εκσκαφή της φυτικής γης στα βάθη που καθορίζονται για κάθε θέση, η φορτοεκφόρτωση, ο χαµέ-
νος χρόνος των µεταφορικών µέσων, η µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του Έργου, η 
διάστρωση της φυτικής γης στα πάχη που προβλέπονται από τη µελέτη ή και τις άλλες υποδείξεις της Υπηρεσίας, 
η ελαφρά συµπύκνωση, ο έλεγχος καταλληλότητας, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για τελειωµένη εργασία. 
Ειδικότερα περιλαµβάνεται: 
(1) Καθάρισµα και προετοιµασία της προς επένδυση/πλήρωση επιφάνειας/σκάµµατος όπως αναλυτικά περι-

γράφεται στην ΠΤΠ Χ 1. 
(2) Προµήθεια της κατάλληλης φυτικής γης από οποιαδήποτε πηγή χωµατοληψίας και µεταφοράς της από ο-

ποιαδήποτε απόσταση στη θέση οριστικής τοποθέτησης της. 
(3) Τοποθέτηση, διάστρωση σε µία στρώση ελάχιστου συµπυκνωµένου πάχους (0,30 m για επένδυση πρανών 

και 0,40 m για πλήρωση νησίδων, ερεισµάτων κτλ. µε φυτική γη) ή όπως καθορίζεται από τη µελέτη του 
Έργου ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. 

(4) ∆ιενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων καταλληλότητας της φυτικής γης. 
(5) Συντήρηση της επένδυσης/πλήρωσης. 

141.5 Επιµέτρηση - Πληρωµή 
• Οι εργασίες επένδυσης πρανών και πλήρωσης νησίδων µε φυτική γη θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m³), 

πλήρως περαιωµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ, 
µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών, µε µέριµνα και δαπάνη του Ανάδοχου, σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας και παρουσία εκπροσώπου αυτής ή αρµόδιας Επιτροπής. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

142. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

142.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το πεδίο εφαρµογής περιλαµβάνει την εγκατάσταση και συντήρηση πρασίνου, µε την οποία επιδιώκονται τα ακό-
λουθα: 
(1) Η σταθεροποίηση πρανών ορυγµάτων και επιχωµάτων, η αποτροπή περαιτέρω υποβάθµισης και αγονο-

ποίησης του εδάφους από διαβρώσεις ή/και κατολισθήσεις, κυρίως µε τη φύτευση βαθύρριζων φυτών. 
(2) Η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις ζηµιές που προκλήθηκαν στο τοπίο λόγω της κατα-

σκευής του Έργου, καθώς και η βελτίωση της χλωρίδας των λατοµείων, δανειοθαλάµων, χώρων απόθεσης 
υλικών, εργοταξίων κτλ., µε σκοπό την αρµονική ενσωµάτωση του Έργου στο τοπίο. 

(3) Η βελτίωση της λειτουργικότητας του Έργου, η οπτική καθοδήγηση, η προστασία από πλευρικούς ανέµους 
κτλ. 

(4) Η αισθητική βελτίωση και αύξηση της λειτουργικότητας των χώρων που χρησιµοποιούνται από χρήστες του 
Έργου, π.χ. χώρων στάθµευσης, αναµονής, ανάπαυσης και θέας. 
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142.2 Υλικά 

142.2.1 Γενικά 
(α) Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1564/85. 
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας και να έχουν κλα-
διά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα, καθώς και υγιή ριζικά συστήµατα. Τα φυτά πρέπει να 
είναι σκληραγωγηµένα, απαλλαγµένα από αντιαισθητικούς κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον 
άνεµο και άλλες παραµορφώσεις. Η εµφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και σφριγηλότη-
τας και να είναι εµφανές ότι το κλάδεµα της κορυφής και το ξεκαθάρισµα των ριζών έχει γίνει σωστά. 

(β) Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν κορµούς µε σωστή 
διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. 
∆εν πρέπει να έχουν τοµές των κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 20 mm που να µην έχουν επουλωθεί 
τελείως. 

(γ) Στην περίπτωση που τα φυτά έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή φυτοδοχεία (γλά-
στρες) ή χάρτινα δοχεία (για ειδικά φυτά), τα δοχεία αυτά θα είναι πλήρη µε κατάλληλο υπόθεµα ανάπτυξης. 

(δ) Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) φυτώριο(α) από το(τα) 
οποίο(α) θα προέλθει το φυτικό υλικό, προκειµένου ηΥπηρεσία να το ελέγξει (αν κρίνει σκόπιµο) παρουσία 
του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκοµιστούν στο Έργο να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αλ-
λά και να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για λεπτοµερή έλεγχο επί τόπου του Έργου. 

(ε) Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου, κατά είδος, αριθµό, µέγεθος, ηλικία και 
κατηγορία, θα είναι αυτό που περιγράφεται κατωτέρω και στα λοιπά συµβατικά τεύχη του Έργου. Σηµειώνε-
ται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της, µπορεί: 
i. Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση ελαττωµατικών φυτών ακόµη και µετά τη φύτευση και να ζητήσει 

από τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
ii. Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της επόµενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός των φυτών αυτών 

είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά από τις προδιαγραφές ύ-
ψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. Σηµειώνεται ότι για τα φυτά της τελευταίας κατηγορίας 
φυτών (φυτά σπορείου) πιστοποιείται στον Ανάδοχο µόνο το 80% της δαπάνης συντήρησης των φυ-
τών αυτών. 

142.2.2 Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Ειδικά Καλλωπιστικά ∆ένδρα 
(α) Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα πληρούν τις απαι-

τήσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
(β) ∆ένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε πρανή (ορυγµάτων, επιχωµάτων) θα έρχονται σε µικρά µεγέθη, για 

να αντιµετωπίσουν επιτυχέστερα τις δυσµενείς συνθήκες ανάπτυξης, την πρώτη περίοδο µετά την εγκατά-
στασή τους. 
Αντίθετα, δένδρα που πρόκειται να φυτευτούν σε διάφορους χώρους (π.χ. στάθµευσης) για τη δηµιουργία 
σκιάς θα πρέπει να έρχονται σε µεγάλα σχετικά µεγέθη, ώστε να εξυπηρετήσουν ταχύτερα το σκοπό για τον 
οποίο γίνεται η εγκατάστασή τους. Για το είδος και το ύψος όλων των δένδρων θα ληφθούν υπόψη οι πίνα-
κες φυτών που υπάρχουν στο παρόν ΄Αρθρο, για δε τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα θα ληφθεί υπόψη και το 
πάχος κορµού των εν λόγω πινάκων. 

(γ) Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή σε φυτοδο-
χεία (γλάστρες) µε βωλόχωµα κατάλληλου όγκου, εκτός της ψευδακακίας και άλλων ειδών φυλλοβόλων 
πλατύφυλλων που µπορεί να είναι και γυµνόριζα. 
Τα µεγάλα δένδρα που θα χρησιµοποιηθούν θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο µε βωλόχωµα, µε κατάλληλη 
περικάλυψη ή µέσα σε φυτοδοχεία. 
Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα είναι κατάλληλες ανάλογα µε 
το µέγεθος του φυτού, κατ' ελάχιστον δε θα έχουν διάµετρο 30 cm για τα καλλωπιστικά δένδρα και άνω των 
40 cm για τα ειδικά καλλωπιστικά δένδρα. 

(δ) Το ύψος των δένδρων που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα µετράται πάνω από 
το λαιµό της ρίζας. 
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142.2.3 Καλλωπιστικοί Θάµνοι, Ειδικοί Καλλωπιστικοί Θάµνοι και Αναρριχώµενα 
(α) Θα χρησιµοποιούνται τα πλέον εγκλιµατισµένα στις τοπικές συνθήκες είδη, τα οποία θα πληρούν τις απαι-

τήσεις της ανωτέρω παραγράφου 142.2.1. 
(β) Τα φυτά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένα σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου ή φυτοδοχεία, 

θα έχουν τρεις τουλάχιστο µητρικούς κλώνους που ξεκινούν κοντά στο λαιµό και σχήµα καλά διαµορφωµέ-
νο. 
Οι διαστάσεις των πλαστικών σακιδίων πολυαιθυλενίου ή των φυτοδοχείων θα είναι κατάλληλες ανάλογα µε 
το µέγεθος του φυτού, κατ’ ελάχιστο δε θα έχουν διάµετρο 20 cm - 30 cm για τους καλλωπιστικούς θάµνους 
και τα αναρριχώµενα και άνω των 30 cm για τους ειδικούς καλλωπιστικούς θάµνους. 

(γ) Το ύψος των φυτών που προσδιορίζεται στα απαιτούµενα χαρακτηριστικά τους, θα µετράται πάνω από το 
λαιµό της ρίζας. Για το είδος και το ύψος όλων των θάµνων θα ληφθούν υπόψη οι πίνακες φυτών που υ-
πάρχουν στο παρόν Άρθρο. 

142.2.4 Ποώδη Πολυετή Φυτά και Φυτά Σπορείου σε Σακίδια 
(α) Τα ποώδη πολυετή φυτά είναι φυτά µικρής ανάπτυξης και καλλιεργούνται κυρίως για τα άνθη τους και το 

εντυπωσιακό φύλλωµά τους. Θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων του-
λάχιστον 0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα καλώς διαµορφωµένο, πλούσιο ριζικό σύστηµα και ύψος πάνω από 
0,20 m. Φυτεύονται σε επίπεδες επιφάνειες ή επιφάνειες µε ελαφρά κλίση, σε χώρους χλοοτάπητα και σε 
χώρους όπου θέλουµε χαµηλό τελικό ύψος φυτών. 
Ακολούθως γίνεται ενδεικτική αναφορά σε ποώδη πολυετή που µπορούν να φυτευθούν σε επιφάνειες και 
χώρους που αναφέρθηκαν προηγουµένως: 

- Σινεράρια 

- Φελίτσια 

- Γκαζάνια 

- ∆ιµορφοθήκη 

- Λεβάντα 

- Λεβαντίνη 

- Γεράνι 

- Πελαργόνι 

- Αρµπαρόριζα 

- Κεράστιο 

- Βαλεριάνα 

- Μενεξές 

- Βερβένα 

- Άλυσσος 
(β) Τα φυτά σπορείου είναι νεαρά φυτά που πρόκειται να φυτευτούν κυρίως στα πρανή ορυγµάτων, επιχωµά-

των, τα οποία θα πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου 142.2.1. 
Ακολούθως γίνεται ενδεικτική αναφορά σε ποώδη πολυετή που φυτεύονται στα πρανή: 
i. Σπαρτά, Ροβίνιες Ακακίες: 

Θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 m x 0,18 
m. 

- Σπάρτα: Θα έχουν ελάχιστο ύψος 0,40 m µε τρεις τουλάχιστο µητρικούς κλώνους που ξεκινούν 
κοντά στο λαιµό και σχήµα καλά διαµορφωµένο. Το ύψος των φυτών θα µετράται πάνω από 
το λαιµό. 

- Ροβίνιες Ακακίες: Θα έχουν ελάχιστο ύψος 0,80 m πάνω από το λαιµό και µπορεί να είναι γυ-
µνόριζες. 
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ii. Πεύκα, Κυπαρίσσια: 
Τα διάφορα είδη πεύκων, κυπαρισσιών (γλαυκών, ορθόκλαδων, πλαγιόκλαδων κτλ.) θα έχουν ανα-
πτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχιστον 0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα 
καλώς διαµορφωµένο, πλούσιο ριζικό σύστηµα και ύψος πάνω από 0,30 m. 

iii. Πικροδάφνες, Λαντάνες, Λυγαριές, Μηδικές: 
Τα παραπάνω είδη θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχι-
στον 0,12 m x 0,18 m, µε σχήµα καλώς διαµορφωµένο, πλούσιο ριζικό σύστηµα και ύψος πάνω από 
0,40 m. Τα φυτά αυτά θα τιµολογηθούν µε το τιµολόγιο των θάµνων εάν πληρούν τις σχετικές προ-
διαγραφές. 

iv. Λιµονιάστρα: 
Τα παραπάνω είδη θα έχουν αναπτυχθεί σε πλαστικά σακίδια πολυαιθυλενίου, διαστάσεων τουλάχι-
στον 0,12 m x 0,18 m, µε πλούσιο ριζικό σύστηµα και µήκος βλαστού πάνω από 0,40 m. 

v. ∆ιάφοροι Θάµνοι: 
Είναι διάφοροι θάµνοι που µπορούν να φυτευθούν στα πρανή (αναφέρονται στους πίνακες φυτών 
του παρόντος Άρθρου). Τα χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στην κατηγορία των θάµνων και θα 
τιµολογηθούν σύµφωνα µε το τιµολόγιο των θάµνων. 

142.2.5 Πίνακες Φυτών 
Πίνακας 142.2-1 : Ειδικά καλλωπιστικά δέντρα 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 

Αρχική 
περίµε-
τρος 

κορµού 
[cm] 

Αρχικό ύ-
ψος κορ-

µού 
[m] 

Τελικό ύ-
ψος κορ-

µού 
[m] 

1 2 3 4 5 6 

1 Ακακία Κωνστ/λεως Albizia julibrissim 8-10 2,50 3,00 
2 Αριά Quercus ilex 4-5 1,50 2,00 
3 Βραχυχίτων Brachyhiton acerifolius 10-14 3,00 3,50 
4 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobillis  2,50 3,00 
5 ∆ρύς Querqus conferta 4-5 1,50 2,00 
6 Ιπποκαστανιά Aeskulus hippocastanum 8-10 2,50 3,00 
7 Κερκίς (κουτσουπιά) Cercis siliquastrum 6-8 2,50 3,00 
8 Κοιλρεουτέρια  Koelreuteria paniculata (japonica) 6-8 2,50 3,00 
9 Πλάτανος Platanus orientalis  6-8 3,00 3,50 

10 Σφένδαµος Accer negundo 6-8 3,00 3,50 
11 Φοίνικας Ουάσιγκτων Washinctoria   0,15-0,20 0,30-0,35 
12 Φοίνικας Κανάριος Kanariensis   0,20-0,30 0,30-0,40 
13 Leyland Leyland  1,75-2,00 2,00-2,50 
14 Φιλύρα (τίλιο) Tilia platyphyllos  4-6 1,80 2,40 
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Πίνακας 142.2-2 : Καλλωπιστικά δέντρα 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Ακακία κυανόφυλλη Acacia cyanophylla 1,50 2,00 
2 Ακακία Κωνστ/λεως Albizia julibrissim 1,50 2,00 
3 Ακακία πολυανθής  Acacia floribunda 1,50 2,00 
4 Ακακία ροβίνια  Robinia pseudoacacia  1,50 2,00 
5 Αλµυρίκι Tamarix paruiflora  1,50 2,00 
6 Αριά Quercus ilex 1,00 1,30 
7 Βραχυχίτων Brachyhiton acerifolium 1,80 2,30 
8 Γκορτσιά Pyrus amygda   
9 Γλεδίσχια  Gledischia triacanthos  1,50 2,00 

10 ∆αµασκηνιά καλλ/κή Prunus pissardii 1,50 2,00 
11 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobilis  1,50 1,80 
12 ∆ρύς  Querqus pubescens 1,00 1,50 
13 Ελιά  Olea europea 1,30 2,00 
14 Ευκάλυπτος  Eucalyptys globules 1,50 1,80 
15 Ιτιά λευκή Salix alba 1,50 2,00 
16 Κέλτις νότια (µελικοκιά) Celtis australis 1,30 1,80 
17 Κέρκίς (κουτσουµπιά) Cercis siliquastrum 1,50 2,00 
18 Κοιλρεουτέρια  Koeireuteria 1,50 2,00 
19 Κυπαρίσσι Αριζόνικα Cupressus arizonica 1,30 1,80 
20 Κυπαρίσσι γλαυκό  Cupressus glauca 1,30 1,80 
21 Κυπαρίσσι µακρόκαρπο Cupressus macrocarpa 1,30 1,80 
22 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο Cupressus sempervirens 1,50 2,00 
23 Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο  Cupressus sempervirens v. horizontalis 1,50 2,00 
24 Μηλιάρι  Fraxinus ornus 1,50 2,00 
25 Πεύκη χαλέπιος  Pinus halepensis 1,30 1,80 
26 Πεύκη κουκουναριά Pinus pinea  1,30 1,80 
27 Πλάτανος  Platanus orientalis  1,50 1,80 
28 Ποιγκιανή  Poinciana 1,30 1,80 
29 Σοφόρα  Sophora japonica  1,50 2,00 
30 Σφένδαµος  Accer sp. 1,50 2,00 
31 Φιλύρα (τίλιο) Tilia platyphyllos  1,30 1,80 
32 Χαρουπιά Ceratonia siligua 1,30 1,80 
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Πίνακας 142.2-3 : Ειδικοί καλλωπιστικοί θάµνοι 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Βιβούρνο  Viburnum tinus & opulus 1,00 1,20 
2 ∆άφνη Απόλλωνα  Laurus nobilis 1,00 1,20 
3 ∆αφνοδέρασος Prunus laurocerasus  0,80 1,00 
4 Κουµαριά Arbutus unedo 0,80 1,00 
5 Μαόνια Mahonia aquifolium 0,40 1,00 
6 Μυρτιά  Myrtus communis 0,80 1,00 
7 Πικροδάφνη Nerium oleander 0,80 1,00 
8 Τούγια Thuja occidentalis 0,80 1,00 
9 Τσιντόνια  Cyndonia japonica 0,80 1,00 

10 Φωτίνια Phtinia x fraseri 0,50 1,00 
11 Τριανταφυλλιά Rosa sp. 0,40 0,60 

 
Πίνακας 142.2-4 : Καλλωπιστικοί θάµνοι 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Αγγελική Pittosporum tobita & heterophyllum 0,60 0,80 

2 Αγιόκληµα 
Lomicera caprifolium, japonica, im-
plexia 0,40 0,80 

3 Αµπέλια Ampelia x grandiflora 0,60 0,80 
4 Αµπέλοψη Ampelopsis guinguefolia & veitchi 0,60 0,80 
5 Βεϊγκέλια  Weigelia abel carriere 0,60 0,80 
6 Βερβερίδα Burberis thunbergi 0,60 1,00 
7 Βιβούρνο Viburnum tinus & opulus 0,80 1,00 
8 Βουδλέια Buddleia variabilis 0,80 1,00 
9 Βουκαµβίλια  Bougainvillea spectabilis & grabra 0,60 1,00 

10 Γιασεµί  Jasminum nudiflorum & grandiflorum 0,60 1,00 
11 ∆άφνη Απολλωνα  Laurus nobilis  0,60 1,00 
12 ∆αφνοκέρασος  Prunus laurocerasus  0,60 0,80 
13 ∆ενδρολίβανο Rosmarinum officinalis 0,40 0,60 
14 ∆εύτσια Deutzia scadra 0,60 0,80 
15 Ευώνθµο  Euonymus japonicus  0,60 0,80 
16 Ιβίσκος Σινικός  Hibiscus rosa-sinensis 0,50 1,00 
17 Ιβίσκος Συριακός  Hibiscus syriacus  0,60 1,00 
18 Κάσσια  Cassia floribunda 0,60 1,00 
19 Κέρρια  Kerria japonica 0,60 1,00 
20 Κισσός  Hedera helix  0,60 0,80 
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# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

21 Κοκορεβιθιά Pistacia terebinthus 0,60 0,80 
22 Κουµαριά Arbutus unedo 0,40 0,60 
23 Κρανία  Cornus mas 0,60 1,00 

24 Κυδωνίαστρο 
Cotoneaster francheti, lacteus, salici-
folius 0,60 0,80 

25 Λαγκερστρέµια  Lagestroemia indica 0,60 1,00 
26 Λαντάνα  Lantana camara 0,40 0,80 
27 Λιγούστρο  Ligustrum japonicum 0,60 1,00 
28 Λυγαριά Vitex agnus-castus  0,60 1,00 
29 Μηδική δενδρώδης  Medicago arborea 0,60 0,60 
30 Μυόπορο Myoporum lactum 0,60 1,00 
31 Μυρτιά  Myrtus communis 0,40 0,60 
32 Πασχαλιά  Syringa vulgaris  0,60 0,80 
33 Πικροδάφνη  Nerium oleander 0,60 0,80 
34 Πουρνάρι Quercus coccirera  0,40 0,60 
35 Πυξάρι Buxus sempervirens  0,25 0,40 
36 Πυράκανθος  Pyracantha coccinea  0,60 1,00 
37 Ράµνος  Rhamnus alaternus 0,60 1,00 
38 Σπάρτο Spartium junceum 0,60 0,80 
39 Σπειραία Spiraea arguta 0,60 0,80 
40 Σχίνος  Pestacia lentiscus 0,40 0,60 
41 Τεύκριο Teucrium fruticans 0,40 0,80 
42 Τούγια Thuja occidentalis  0,40 0,60 
43 Τσιντόνια  Cyndonia japonica  0,40 0,80 
44 Υπέρικο Hypericum calysinum & patulum 0,40 0,60 
45 Φιλάδελφος Philadelphus coromarius  0,60 0,80 
46 Φορσύθια Forsythia xintermedia  0,60 1,00 
47 Φωτίνια Photinia x fraseri 0,40 0,80 
48 Χαρουπιά Ceratonia siligua 0,60 1,00 
49 Κίτισος Cistus sp. 0,40 0,60 
50 Φιλύθι Phillirea latifolie 0,40 0,60 
51 Άρκευθος Juniperus sp. 0,40 0,60 
52 Γλιστροκουµαριά Arbutus andrahne 0,40 0,60 
53 Φουστία  Colutea arborescens 0,40 0,60 
54 Χρυσόξυλο Cotinus coggugria 0,40 0,60 
55 Κορονίλα Coromilla emeroides  0,40 0,80 
56 Κληµατίδα φλογώδης  Clematis flamula 0,40 0,80 
57 Ελιά  Olea europea  0,40 0,70 
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# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

58 Τριανταφυλλιά (άγρια) Rosa sp. 0,40 0,60 
 
Πίνακας 142.2-5 : Φυτά σπορείου 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Ασφάκα Flomis fruticosa 0,30 0,50 
2 Ακακία ροβίνια  Robinia pseudoacacia 0,80 1,00 
3 Κυπαρίσσι Αριζόνικα Cupressus arizonica 0,30 0,50 
4 Κυπαρίσσι γλαύκο Cupressus glauca  0,30 0,50 
5 Κυπαρίσσι µακρόκαρπο Cupressus macrocarpa  0,30 0,50 
6 Κυπαρίσσι ορθόκλαδο Cupressus sempervirens 0,30 0,50 
7 Κυπαρίσσι πλαγιόκλαδο Cupressus sempervirens v. horizontalis 0,30 0,50 
8 Λαντάνα Lantana camara 0,40 0,80 
9 Λιµονίαστρο Limoniastrum 0,30 0,50 

10 Λυγαριά Vitex agnus-castus 0,60 1,00 
11 Μηδική Medicago arborea 0,40 0,70 
12 Πεύκη χαλέπιος Pinus halepencis 0,30 0,50 
13 Πεύκη κουκουναριά Pinus pinea 0,30 0,50 
14 Πικροδάφνη Nerium oleander  0,50 0,80 
15 Σπάρτο Spatrium junceum 0,40 0,60 

 
Πίνακας 142.2-6 : Φυτά ποώδη – πολυετή 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Αρµπαρόριζα  Pelargonium odoratissimum 0,30 0,50 
2 Αψιθιά Artemisia ambsithium 0,30 0,50 
3 Κεράστιο Cerastium tomedorum 0,30 0,40 
4 Βαλεριάνα Vevaleriana rubra, alba 0,30 0,40 
5 Μενεξές Viola odorata  0,30 0,40 
6 Βερβένα  Vervena xhybrita 0,30 0,40 
7 Άλυσσος Alissum saxatile 0,30 0,40 
8 Λεβάντα Lavandula officinalis 0,30 0,40 
9 Λεβαντίνη Santolina offisinalis 0,30 0,40 

10 Γκαζάνια Gazania xhybrita 0,30 0,40 
11 Φελίτσια Agathea coelestis  0,30 0,40 
12 ∆ιµορφοθήκη Dimorfpthotheca callendulaceaele 0,30 0,40 
13 Συνεράρια  Swenecio grey  0,30 0,40 
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# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

14 Γεράνι Pelargonium zonale 0,40 0,50 
15 Πελαργόνι Pelargonium gradifrum 0,30 0,40 
16 Βαµβακούλα  Pelargonium peltatum 0,30 0,40 
17 Ανθυλίς Anthyllis hegmanniae 0,30 0,40 
18 Ρίγανι Origanum vulgare 0,30 0,40 

 
Πίνακας 142.2-7 : Φυτά νησίδας 

# Όνοµα Λατινικό όνοµα 
Αρχικό ύψος 

[m] 
Τελικό ύψος 

[m] 
1 2 3 4 5 

1 Αγγελική (µικροφυλλη) Pittosporum tobira & heterophyllum 0,60 0,80 
2 Αµπέλια Ampelia x grandiflora 0,60 0,80 
3 Βερβερίδα Berberis thunbergil, vulgaris 0,40 0,60 
4 Βιβούρνο Viburnum tinus & opulus 0,80 1,00 
5 ∆άφνη Απόλλωνα Laurus nobilis 0,80 1,00 
6 ∆αφνοκέρασος Prunus laurocerasus 0,60 0,80 
7 ∆ενδρολίβανο Rosmarinus officinalis 0,40 0,60 
8 Ελιά-αγριελια Olea europea 0,60 0,80 
9 Κυδωνίαστρο Cotoneaster franceti, lacteus  0,60 0,80 

10 Λιγουστρίνι Ligustrum japonicum 0,60 0,80 
11 Μυρτιά Myrtus communis 0,40 0,60 
12 Πικροδάφνη Nerium oleander 0,80 1,00 
13 Πυξάρι Buxus sempervires 0,30 0,40 
14 Πυράκανθος Pyracantha coccinea 0,80 1,00 
15 Ράµνος Rhamnus alaternus 0,80 1,00 
16 Σχίνος Pistacia lentiscus 0,40 0,60 
17 Τεύκριο Teucrium fruticans 0,60 0,80 
18 Τούγια Thuja oriendalis 0,40 0,60 
19 Τσιντόνια Cyndonia japonica 0,60 0,80 
20 Φωτίνια Photinia x fraseri 0,60 0,80 
21 Χαρουπιά Ceratonia siligua 0,80 1,00 

142.3 Εκτέλεση Εργασιών 

142.3.1 Πάσσαλοι Υποστύλωσης ∆ένδρων 
(α) Οι πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων θα πρέπει να είναι από ξύλο καστανιάς, να είναι πελεκητοί και τελείως 

αποφλοιωµένοι, να έχουν δε περίπου ενιαίο πάχος (διάµετρο) σε όλο το µήκος τους. 
Γενικά, αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους όρους δηµοπράτησης, οι πάσσαλοι θα έχουν ύψος 2,0 m. 
και περίπου πάχος 4 cm έως 5 cm σε όλο το µήκος τους. Το κάτω µέρος κάθε πασσάλου και µέχρι ύψους 
0,60 m. θα είναι επαλειµµένο µε παχύ στρώµα πίσσας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 
0,50 m. Το άνω τµήµα των πασσάλων (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα παραµένει απροστάτευτο. 
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(β) Πάσσαλοι ύψους 2,5 m θα χρησιµοποιούνται όταν το χρησιµοποιούµενο φυτικό υλικό δένδρων και οι τοπι-
κές συνθήκες το απαιτούν. 
Στην περίπτωση αυτή είναι επιθυµητό να χρησιµοποιούνται πάσσαλοι πελεκητοί, τελείως αποφλοιωµένοι, 
από ξύλο καστανιάς, µε περίπου ενιαίο πάχος 5 cm έως 6 cm σε όλο τους το µήκος. 
Γίνονται δεκτοί στην περίπτωση αυτή εναλλακτικά και πάσσαλοι πριστοί, διατοµής 6 cm x 6 cm από κατάλ-
ληλη ξυλεία (π.χ. κυπαρισσιού), εµποτισµένοι εν θερµώ µε κατάλληλα µυκητοκτόνα σκευάσµατα της έγκρι-
σης της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί από τον Aνάδοχο κατάλληλη τεκµηρίωση, µε 
την οποία θα αποδεικνύεται ότι θα επιτυγχάνεται ίδιο ή καλύτερο αποτέλεσµα συγκράτησης του δένδρου και 
αντοχής στο χρόνο. 
Στους πασσάλους ύψους 2,5 m, το κάτω τµήµα ύψους 0,80 m θα είναι επαλειµµένο µε παχύ στρώµα πίσ-
σας. Οι πάσσαλοι θα εµπηγνύονται στο έδαφος σε βάθος 0,70 m. 
Για τους πασσάλους από ξύλο καστανιάς το άνω τµήµα τους (πάνω από το πισσαρισµένο τµήµα) θα µένει 
απροστάτευτο, ενώ για τους πριστούς πασσάλους θα επαρκεί ο προβλεπόµενος εµποτισµός τους. 

(γ) Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και συντήρησης των φυτών, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο της σταθερό-
τητας και καθετότητας των πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των πασσάλων που παρου-
σιάζουν προβλήµατα. 

142.3.2 Εγκατάσταση Φυτών (διάνοιξη λάκκων και φύτευση) 
(α) Στην εγκατάσταση των φυτών περιλαµβάνονται ακόλουθες εργασίες: 

- Το αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση τους µε εργάτες ή µηχανικά µέσα. 

- Η διάνοιξη του λάκκου και ειδικότερα: 
- Για τα φυτά σπορείου, ποώδη πολυετή και θάµνους περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστά-

σεων 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 0,50 m x 
0,50 m x 0,50 m σε έδαφος βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης 
καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης. 

- Για τη φύτευση των δένδρων περιλαµβάνεται η διάνοιξη λάκκου διαστάσεων 0,50 m x 0,50 m x 
0,50 m σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες και διαστάσεων 1,00 m x 1,00 m x 1,00 m σε έδαφος 
βραχώδες (µε χρήση µηχανικών µέσων ή/και εκρηκτικών), ο πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες 
και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης. 

- Η µεταφορά και ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 50 g για τα φυτά σπορείου και 100 g για τα δένδρα 
και θάµνους, λιπάσµατος τύπου 11.15.15, ή άλλου βασικού λιπάσµατος, της απόλυτης έγκρισης της 
Υπηρεσίας. 

- Η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδοχεία, η α-
φαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθµη την ίδια προς το έδαφος 
που το περιβάλλει, µ' αυτή που είχε µε το χώµα από το οποίο αφαιρέθηκε, η συµπίεση του χώµατος 
µέσα στο λάκκο φύτευσης, ο σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης, η πρώτη άρδευση 
που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέντρωση και αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού 
(πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί κλώνοι κτλ.) σε θέσεις απόρριψης επιτρεπόµενες από τις 
αρµόδιες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µε 
10 lt νερό για τα φυτά σπορείου και 20 lt νερό για τους θάµνους και τα δένδρα. 

- Η πασσάλωση των δένδρων για τη στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται καλά µέσα 
στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέµων, πριν αρχίσει η διαδικα-
σία φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 cm από τον πάσσαλο και να στερε-
ώνεται σταθερά πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του δένδρου, σε δύο σηµεία. Το υλι-
κό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε να µην προκαλέσει γδάρσιµο ή 
τραυµατισµό του κορµού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο και στο δένδρο και να στερεώνεται 
γερά στο καθορισµένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα γίνει έλεγχος της καθετότητας και ευθυ-
γραµµίας των πασσάλων. 

(β) Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται από την Υπηρεσία πριν από τη φύτευση των φυτών, ενώ η φύτευση 
των φυτών θα γίνεται µόνο παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καµία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, διάνοιξη λάκκων και φύτευ-
ση φυτού) και ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσο φυτά φυτεύτηκαν, να επαναλάβει 
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εξ ολοκλήρου όλες τις εργασίες και να αντικατάστησει όσα φυτά καταστραφούν από την εξαγωγή, χωρίς κα-
µία επιπλέον αποζηµίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι εργασίες και τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στους όρους δηµοπράτησης. 

(γ) Η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που προβλέπεται στα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης 
φύτευσης. Αν τυχόν δεν έχει συνταχθεί µελέτη φύτευσης και ο εργασίες πρασίνου προωθούνται µε µελέτη 
που συντάσσεται σταδιακά από την Υπηρεσία, τότε η φύτευση των φυτών θα γίνει στα σηµεία ακριβώς που 
θα ορισθούν από αυτήν ή/και µε σχέδιο φύτευσης που θα δοθεί στον Ανάδοχο, σε συνδυασµό µε τα αναφε-
ρόµενα στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

142.3.3 Συντήρηση 
(α) Γενικά 

i. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί κατάλληλα το πράσινο επί όσο χρόνο φέρει την εκ της 
σύµβασης ευθύνη για υποχρεωτική συντήρηση των έργων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδι-
κούς όρους της σύµβασης ο χρόνος συντήρησης λήγει: 
- Στην περίπτωση ανεξάρτητης εργολαβίας πρασίνου: Στο τέλος του συµβατικού χρόνου εκτέλε-

σης του Έργου. 
- Στην περίπτωση εργολαβίας πρασίνου εντεταγµένης σε γενικώτερη εργολαβία (π.χ. συγκοινω-

νιακών έργων): Στο τέλος της περιόδου εγγύησης του συγκοινωνιακού έργου (κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του Έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του), ό-
πως αυτή προσδιορίζεται στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης. 

ii. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα εργασιών ή µετά από γρα-
πτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις 
των φυτών. 

iii. Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα 
επικρατήσουν στην περιοχή του Έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, µερικές από τις 
εργασίες αυτές µπορεί να αυξοµειωθούν (άρδευση, σχηµατισµός λεκάνης, λίπανση, σχηµατισµός κό-
µης κτλ.) ή και να παραλειφθούν τελείως (καταπολέµηση ασθενειών), µετά από εκτίµηση της Υπηρε-
σίας. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή χρόνο έναρξης και λήξης κάθε 
εγκεκριµένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. 

iv. Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει χωρίς την παρουσία 
εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα πιστοποιείται. 

v. Σε περίπτωση που η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες συντήρησης που προ-
βλέπεται από το πρόγραµµα εργασιών, δεν πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο σ' όλα τα φυτά, ή σ' 
όλο το χώρο του Έργου, ή παρά τη γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο 
του Έργου, τότε δεν θα πιστοποιείται οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης που θα έχει γίνει σ' όλα 
τα φυτά και οι συνέπειες από την παράλειψη αυτή του Αναδόχου θα βαρύνουν τον ίδιο. 

vi. Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται ο προορισµός των 
φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς την κατά-
σταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε όσα προαναφέρ-
θηκαν, µε σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη 
εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα, την αύξηση της αντοχής και ασφάλειας 
των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική βελτίωση του χώρου. 

vii. ∆εδοµένου ότι οι φυτεύσεις αναφέρονται σε «ζωντανούς οργανισµούς», για τους οποίους είναι δυνα-
τό, λόγω αστοχιών φύτευσης, ασθενειών, βανδαλισµών κτλ. να παρουσιασθούν σταδιακά απώλειες 
των αρχικών φυτεύσεων, για αυτό στις περιπτώσεις έργων, στα οποία η περίοδος συντήρησης περι-
λαµβάνει, µετά την προθεσµία ολοκλήρωσης των εργασιών φυτεύσεων και για µια τουλάχιστο φυτευ-
τική περίοδο, ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος κατά την ως άνω περίοδο συντήρησης, να εκτελεί 
νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση των απωλειών µέχρι βαθµού που να ικανοποιήσει πλήρως την 
Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις ελάχιστου µεγέθους φυτών που περιλαµβάνονται στους όρους δηµοπράτη-
σης για τις αρχικές φυτεύσεις θα έχουν εφαρµογή και σε κάθε νέα φύτευση που θα γίνεται κατά τη 
διάρκεια της συντήρησης. 

(β) Εργασίες Συντήρησης 
Στη συντήρηση περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 
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i. Η Άρδευση των Φυτών 
- Η άρδευση των φυτών, κατά την περίοδο της κανονικής λειτουργίας του συστήµατος άρδευσης, 

θα γίνεται µε σωληνωτό δίκτυο, σταλλάκτες, ηλεκτρονικό σύστηµα ελέγχου και χρονοδιακόπτες, 
µε τους οποίους θα ρυθµίζεται η έναρξη και η λήξη της άρδευσης σε κάθε θέση, όπως επίσης 
και η αντίστοιχη συχνότητα άρδευσης («εύρος άρδευσης»). 
Στην αρχική περίοδο µετά την εγκατάσταση του πρασίνου µετά από έγγραφη εντολή της Υπη-
ρεσίας και µέχρι την ολοκλήρωση του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος αρδευτικού δικτύου, θα 
είναι δυνατόν η άρδευση να γίνεται µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο σε συνδυασµό µε τα κατασκευα-
σµένα (παράλληλα µε την εγκατάσταση πρασίνου) έργα του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 

- Οι υδατικές ανάγκες των φυτών, ξηροφυτικών ειδών, για την κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, µε 
σκοπό να διατηρούνται θαλερά (αν δεν γίνεται διαφορετική αναφορά στους ειδικούς όρους δη-
µοπράτησης) θα παίρνονται ίσες προς: 
 Φυτά σπορείου, θάµνοι και δενδρύλλια (ερείσµατα, νησίδες, πρανή): 3 It/ηµέρα/φυτό 
 ∆ένδρα (ερείσµατα, νησίδες): 6 Ιt/ηµέρα/φυτό 

- Άρδευση µε σταλλάκτες (παροχής 4 It/h): 
Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 4 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, η απαι-
τούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 
 Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 12 

Ιt/άρδευση/φυτό 
 Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 4 ηµέρες = 24 Ιt/άρδευση/φυτό 
Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών: 
 Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 3 h 
 Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 3 h 
Για «εύρος άρδευσης» µία φορά ανά 7 ηµέρες, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, η απαι-
τούµενη, σε κάθε άρδευση, ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 
 Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 3 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες = 21 ≈ 20 

Ιt/άρδευση/φυτό 
 Σε δένδρα: 6 It/ηµέρα/φυτό x 7 ηµέρες  = 42 ≈ 40 Ιt/άρδευση/φυτό 
Η ως άνω άρδευση θα πραγµατοποιείται µε λειτουργία σταλλακτών: 
 Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) x 5 h 
 Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) x 5 h 
Για διαφορετικό «εύρος άρδευσης» θα επιλέγεται ανάλογα διαφορετική διάρκεια άρδευσης ανά 
φυτό, µε τήρηση της σχέσης: 
 Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 1 σταλλάκτης (4 Ιt/h) 
 Σε δένδρα: 2 σταλλάκτες (4 Ιt/h) 

- Άρδευση µε βυτιοφόρο αυτοκίνητο και χρήση των έργων του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης: 
Κατά την αρχική περίοδο, µετά την εγκατάσταση του πρασίνου, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η κα-
τασκευή του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης, η άρδευση µπορεί να γίνεται µε 
βυτιοφόρο αυτοκίνητο µε χρήση των κατασκευασµένων έργων του τριτεύοντος αρδευτικού δι-
κτύου (τα οποία κατασκευάζονται παράλληλα µε την εγκατάσταση του πρασίνου). Την περίοδο 
αυτή η άρδευση, στην κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, λόγω των δυσχερειών που παρουσιάζει 
η συχνή άρδευση, γίνεται µε εύρος άρδευσης µία φορά ανά 7 ηµέρες (εκτός αν προδιαγράφεται 
διαφορετικά στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης), οπότε η απαιτούµενη, σε κάθε άρδευση, 
ποσότητα νερού ανά φυτό είναι ίση προς: 
 Σε φυτά σπορείου, θάµνους και δενδρύλλια: 20 Ιt/άρδευση/φυτό 
 Σε δένδρα: 40 Ιt/άρδευση/φυτό 

- Αν η άρδευση γίνεται µε βυτιοφόρο οχήµατα, σύµφωνα µε τα παραπάνω, ο αριθµός των βυτίων 
πρέπει να είναι ανάλογος µε τη χωρητικότητα αυτών και την απόσταση του έργου από το σηµείο 
υδροληψίας, ώστε να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες άρδευσης των φυτών. 
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- Το νερό πρέπει να είναι κατάλληλο για άρδευση, χωρίς επικίνδυνα για τα φυτά άλατα ή άλλες 
ουσίες και πρέπει να διοχετεύεται στις λεκάνες άρδευσης µόνο µε ροή βαρύτητας όταν γίνεται 
πότισµα µε λάστιχο, ή όταν γίνεται σε πρανή ορυγµάτων µε πολύ µικρή πίεση για να µην κατα-
στρέφεται η λεκάνη άρδευσης και για να γίνεται σωστή εκµετάλλευση του νερού από το φυτό. 

- Αν από υπαιτιότητα του Αναδόχου δεν κατασκευάστηκε έγκαιρα ή δεν λειτουργεί το αρδευτικό 
δίκτυο, η κάθε άρδευση µε βυτίο θα πληρώνεται µε την τιµή της «στάγδην άρδευσης». 

- Σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να πληρωθεί νέα τιµή για άρδευση φυτών, κατά τη διάρκεια 
της συντήρησης αυτών, µε πρόβλεψη βυτιοφόρου αυτοκινήτου σε συνδυασµό µε λάστιχο γιατί 
σε κάθε περίπτωση είναι απόλυτη ευθύνη του Άναδόχου η κατασκευή, παράλληλα µε την εγκα-
τάσταση του πρασίνου και του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 

- Ο ετήσιος αριθµός αρδεύσεων εξαρτάται από τις υγροθερµικές συνθήκες που επικρατούν στην 
περιοχή εκτέλεσης των έργων. Στους ειδικούς όρους δηµοπράτησης είναι δυνατόν να προσδιο-
ρίζεται ο ελάχιστος ετήσιος αριθµός αρδεύσεων ανά φυτό. 

ii. Ο Σχηµατισµός της Λεκάνης Άρδευσης των Φυτών 
- Ο σχηµατισµός λεκάνης άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορ-

µό του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού. Η λεκάνη κατασκευάζεται σε 
διαστάσεις και µε τρόπο ώστε να συγκρατεί το νερό που χρειάζεται το φυτό, ανεξάρτητα από το 
αν η λεκάνη θα σχηµατισθεί σε οριζόντια επιφάνεια ή σε πρανές. 

- Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και µε συ-
ντριβή του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η κρούστα που 
υπάρχει. 

- Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί ανασχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα φυ-
τά, στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκειά της θα γίνεται συνεχώς η εργασία αυτή 
σε όσες λεκάνες χρειάζεται ώστε να είναι πάντοτε καλά σχηµατισµένες και καθαρές από ζιζάνια. 

iii. Η Λίπανση των Φυτών 
- Για κάθε φυτό και για κάθε λίπανση αυτή θα γίνεται µε 100 g µικτού λιπάσµατος τύπου 11.15.15, 

ή µε 70 g «κοµπλεζάλ», ή άλλου κατάλληλου µικτού λιπάσµατος, ή κατάλληλου υδατοδιαλυτού 
λιπάσµατος της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. 

- Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την άρδευση, όταν γίνεται µε εργάτες, ή 
ταυτόχρονα µε την άρδευση σε περίπτωση υδρολίπανσης. 

- Προβλέπονται δύο τουλάχιστον επαναλήψεις λίπανσης κατ' έτος. 
- Όταν πρόκειται να γίνει λίπανση των φυτών, θα προσκοµίζονται στο Έργο όλοι οι σάκοι βασικού 

λιπάσµατος, ή «κοµπλεζάλ», ή υδατοδιαλυτών λιπασµάτων που αντιστοιχούν στον αριθµό των 
φυτών. 

iv. Ο Σχηµατισµός Κόµης (κλάδευµα) 
- Ανάλογα µε το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που επιδιώκεται, θα γίνε-

ται το κλάδευµα του φυτού από ειδικευµένο προσωπικό της έγκρισης της Υπηρεσίας. Στα πρανή 
το κλάδευµα θα γίνεται αυστηρά (σ' όσα είδη φυτών επιτρέπεται) µε σκοπό την πλήρη ανανέω-
ση της βλάστησης. 

- Μετά το κλάδευµα ο Ανάδοχος θα αποµακρύνει από το Έργο τα κοµµένα κλαδιά σε κατάλληλο 
χώρο της έγκρισης των αρµοδίων Αρχών, και σε οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο. 

- Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδειχθεί στο κλάδευµα των φυτών κεντρικής νησίδας ώστε 
αρχικά τα φυτά να αναπτυχθούν κατ' έκταση, συστηµατικά όµως ο Ανάδοχος θα πρέπει να πα-
ρακολουθεί την ανάπτυξη των φυτών και να επεµβαίνει όπου είναι αναγκαίο, ώστε να µην κατα-
λαµβάνεται από το φυτό τµήµα του κυκλοφοριακού χώρου έξω από τα όρια του φυτεύσιµου χώ-
ρου. 

- Επισηµαίνεται ότι τα προϊόντα κλαδέµατος θα τεµαχίζονται µε στελεχοκόπτες και θα διασκορπί-
ζονται στις επιφάνειες των φυτών. 

v. Η Καταπολέµηση Ασθενειών των Φυτών 
- Αυτή θα γίνεται προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ασθενειών, 

ή θεραπευτικά όταν εµφανισθεί ασθένεια, µε κατάλληλα εντοµοκτόνα ή µυκητοκτόνα σκευάσµα-
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τα και γενικό λούσιµο του φυτού αφού προηγούµενα ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά 
µέτρα για το προσωπικό που εργάζεται, το κοινό, τα ωφέλιµα έντοµα και τα ζώα. 

- Το φυτοφάρµακο µπορεί και να προστεθεί στη λεκάνη άρδευσης πριν από την άρδευση εφόσον 
από τις προδιαγραφές του ενεργεί µ' αυτόν τον τρόπο και µε ευθύνη του Αναδόχου. 

- Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή φυτοφαρµάκων (εντοµοκτόνων, µυκητοκτόνων, ζιζανιοκτόνων 
κτλ.) γίνεται µετά από έγγραφη έγκριση του συγκεκριµένου σκευάσµατος από τον επιβλέποντα 
της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την 
αποκλειστική ευθύνη ως προς την αποτελεσµατικότητά τους ή τις ζηµιές που µπορεί να προκα-
λέσουν στο φυτικό υλικό στο περιβάλλον κτλ. 

- Επίσης µε ευθύνη του Αναδόχου θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ασφαλείας (µάσκες, γάντια, στο-
λές, σήµανση, ανακοινώσεις) για την προστασία του εργατικού προσωπικού και του κοινού. 

vi. Το Βοτάνισµα Χώρων µε Φυτά µε τη Βοήθεια Εργατών ή µε Χρήση Ζιζανιοκτόνου 
- Η εργασία αυτή αφορά στο καθάρισµα των χώρων, στους οποίους φυτεύτηκαν φυτά, ή των χώ-

ρων του Έργου (ανεξάρτητα αν πρόκειται περί πρανών, ή οριζόντιων επιφανειών πλατυσµάτων, 
ή ερεισµάτων, ή διαφόρων νησίδων) από τα διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια 
που αναπτύσσονται στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης των φυτών. 

- Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (βοτάνισµα µε τα χέρια, ή χρήση τσάπας 
και κοπή των διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους µε µηχανικά µέσα). 

- Στην περίπτωση που υπάρχουν βάτα, ή πολυετή, ή άλλα ανθεκτικά ζιζάνια, αυτά θα ψεκασθούν 
προηγουµένως µε το κατάλληλο διασυστηµατικό ζιζανιοκτόνο σκεύασµα, µε ευθύνη του Αναδό-
χου για τυχόν ζηµιές και αφού ξεραθούν θα κοπούν µε οποιοδήποτε µέσο. 

- Μετά την εξαγωγή ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων ο Ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα 
αποµακρύνει από το Έργο µαζί µε οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά σε χώρους, στους οποίους 
επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψη τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το 
Έργο. 

- Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους χώρους των φυτών ώστε οι επιφάνειες στο Έργο και 
γύρω απ' αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση. 

vii. Καθαρισµός Χώρων από Ξένα Υλικά 
Η εργασία αυτή αφορά στο συστηµατικό καθάρισµα των χώρων από ξένα αντικείµενα (χαρτιά, κουτιά 
κτλ.) σε ερείσµατα και σε κεντρικές νησίδες ώστε να είναι πάντοτε καθαροί. Επίσης ο Ανάδοχος υπο-
χρεούται να καθαρίσει τα έργα αποχέτευσης των οµβρίων και να αποµακρύνει από αυτά οποιεσδή-
ποτε φερτές ύλες και σκουπίδια είναι τυχόν συσσωρευµένα. 

142.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες όπως περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 142.3 και 
ειδικότερα: 
• Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. 
• ∆ιάνοιξη λάκκων και φύτευση. 
• Αρχικό βοτάνισµα των χώρων πριν τη φύτευση. 
• Προσθήκη λιπάσµατος. 
• Έµπηξη πασσάλων στο έδαφος και στερέωση φυτών. 
• Προµήθεια/µεταφορά νερού προς άρδευση. 
• Συντήρηση πρασίνου (νέες φυτεύσεις προς αντικατάσταση τυχόν απωλειών, άρδευση, σχηµατισµός λεκά-

νης άρδευσης, λίπανση, κλάδευµα, εφαρµογή φυτοφαρµάκων, βοτάνισµα, καθαρισµός χώρων). 

142.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες πρασίνου θα επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων και συντηρηµένων φυτών / 

δένδρων, ανά κατηγορία φυτικού υλικού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα 
µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
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ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες φυτικού υλικού. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα 
αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες 
∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

 

143. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ Υ∆ΡΟΣΠΟΡΑ 

143.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Κατά την κατασκευή διαφόρων έργων δηµιουργούνται επιφάνειες πρανών, στις οποίες έχει καταστραφεί η 

επιφανειακή βλάστηση και οι οποίες, ως εκ τούτου, δεν προστατεύονται από την επιφανειακή διάβρωση του 
νερού και του ανέµου. ∆ιάβρωση είναι η διαδικασία, κατά την οποία από τη δράση του ανέµου ή του νερού 
σωµατίδια του εδάφους αποκολλώνται και µεταφέρονται. 
Επειδή η φυσική αποκατάσταση της επιφανειακής βλάστησης είναι βραδεία, προστατεύονται τα πρανή αµέ-
σως µετά τη διαµόρφωσή τους µε την εγκατάσταση χλοοτάπητα. 

(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα µε υδρο-
σπορά µε επικάλυψη. Υδροσπορά είναι ο γενικός όρος για σπορά που εφαρµόζεται στα πρανή µε ειδικό ε-
ξοπλισµό εκτόξευσης ενός µίγµατος που αποτελείται από σπόρους, λίπασµα, σταθεροποιητή εδάφους και 
νερό. 

(γ) Η υδροσπορά µε επικάλυψη διακρίνεται σε: 
i. Υδραυλική υδροσπορά, στην οποία τα υλικά επικάλυψης τοποθετούνται εντός του µίγµατος 
ii. Υδροσπορά και αχυροκάλυψη, στην οποία τα υλικά επικάλυψης (άχυρο) εκτοξεύονται χωριστά από 

ειδικό µηχάνηµα 
iii. Υδροσπορά και χρήση γαιοσχαρών ή γαιοϋφασµάτων, στην οποία τα υλικά επικάλυψης είναι διαφό-

ρων ειδών γαιοσχάρες ή γαιοϋφάσµατα, τα οποία ανάλογα µε το είδος τους τοποθετούνται πριν ή µε-
τά την υδροσπορά. 

iv. Υδροσπορά µε χρήση µεταλλικού πλέγµατος, πολυεστερικής γαιοσχάρας και φυτικού υποστρώµα-
τος. 

(δ) Με την υδροσπορά επιτυγχάνεται γρήγορη προστασία, ενισχύεται το άγονο έδαφος µε υλικά που θα δη-
µιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για την έναρξη της µικροβιακής δραστηριότητας και θα το εµπλουτίσουν µε 
οργανικά υλικά και πραγµατοποιείται η εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπόρους κατάλληλων φυτών που θα 
σταθεροποιήσουν µε τις ρίζες τους την επιφάνεια του εδάφους. 
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα στα πρανή έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την προστασία των πρανών από την ε-
πιφανειακή διάβρωση µε: 

- τη µείωση έντασης της πρόσπτωσης της βροχής και της διάβρωσης των κοκκωδών εδαφών αλλά και 
της συµπύκνωσης των ιλυοαργιλικών εδαφών, 

- την αύξηση της διήθησης των νερών µε τη δράση των ριζών, 

- την επιβράδυνση της ταχύτητας του ανέµου και της επιφανειακής απορροής µε τη συνδυασµένη δράση 
φυλλωµάτων – ριζών, 

- την ενίσχυση του εδάφους µε τη δράση των ριζών που συνδέουν τους εδαφικούς κόκκους και 

- τη µείωση της επιφανειακής ξήρανσης του εδάφους, των φαινοµένων παγετού και συστολοδιαστολών. 
(ε) Με την προστασία του εδάφους από την επιφανειακή διάβρωση έχουµε και έµµεσα αποτελέσµατα όπως: 

- η αισθητική αναβάθµιση που επιτυγχάνεται στο τραυµατισµένο από την κατασκευή του Έργου τοπίο,  

- η συγκράτηση της δηµιουργούµενης οργανικής ύλης,  

- η επίτευξη συνθηκών που διευκολύνουν και επιταχύνουν την περαιτέρω φυσική αποκατάσταση,  

- η δηµιουργία ευνοϊκότερων εδαφολογικών συνθηκών µε τη διατήρηση και βελτίωση της γονιµότητας 
του εδάφους για τις µελλοντικές φυτεύσεις που θα ακολουθήσουν και  
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- η προστασία άλλων τµηµάτων του Έργου από φερτά υλικά και τυχόν διαβρώσεις. 

143.2 Υλικά 

143.2.1 Γενικά 
Τα υλικά υδροσποράς είναι µίγµα σπόρων και βοηθητικών υλικών που έχουν τις εξής ιδιότητες: 
(1) εµπλουτίζουν το έδαφος µε θρεπτικές για τα φυτά ουσίες και ενεργοποιούν µικροοργανισµούς, 
(2) επικολλούν τους σπόρους στην επιφάνεια του εδάφους και 
(3) προστατεύουν τους σπόρους κατά την πρώτη τους ανάπτυξη και στη συνέχεια τους βοηθούν παρέχοντάς 

τους για όσο χρόνο χρειάζεται την απαραίτητη τροφή και υγρασία. 

143.2.2 Μίγµα Σπόρων 
(α) Η σύνθεση του µίγµατος των σπόρων που θα χρησιµοποιηθεί είναι διαφορετική ανάλογα µε τις φυτοκοινω-

νιολογικές συνθήκες που επικρατούν στην(ις) περιοχή(ές) που αναπτύσσεται το Έργο. Ο Ανάδοχος πρέπει 
να υποβάλει στην Υπηρεσία τη σύνθεση του µίγµατος και η Υπηρεσία θα εγκρίνει ή θα διορθώσει και θα ε-
γκρίνει τη σύνθεση αυτή. Την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσµα την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. Οποια-
δήποτε αλλαγή στη σύνθεση, για να πραγµατοποιηθεί αργότερα απαιτείται οπωσδήποτε γραπτή έγκριση 
σχετικής πρότασης του Αναδόχου από την Υπηρεσία. 

(β) Για την επιτυχή υδροσπορά έχει µεγάλη σηµασία, εκτός των άλλων, η ποιότητα των σπόρων και η σωστή 
ανάµιξή τους. Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, καθαροί, ώριµοι, απολυµασµένοι και απο-
εντοµωµένοι και να έχουν βλαστικότητα πάνω από 85% και χρώµα στιλπνό. 

(γ) Το µίγµα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά ποιότητας και να µεταφερθεί στον τόπο του Έργου 
σε σφραγισµένους σάκους, επί των οποίων θα αναγράφονται: 

- Τα είδη των σπόρων και η επί τοις εκατό αναλογία τους 

- Ο βαθµός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 

- Ο βαθµός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%) 

- Ο χρόνος παραγωγής 

- Η επωνυµία του οίκου παραγωγής. 
(δ) Όλοι οι σάκοι πρέπει να ανοίξουν παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. Η ποσότητα του σπόρου θα είναι 

20 g περίπου για κάθε m² επιφανείας. 

143.2.3 Βοηθητικά Υλικά 
Ως βοηθητικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα εξής: 
(1) Υλικά επικάλυψης (mulches) 

Είναι τα υλικά, τα οποία προστατεύουν προσωρινά την εδαφική επιφάνεια από τη διάβρωση µέχρι να ανα-
πτυχθεί η βλάστηση. Τα υλικά επικάλυψης χρησιµοποιούνται και σαν βοηθητικά στην εγκατάσταση της 
βλάστησης. Τα υλικά επικάλυψης έχουν τις εξής ιδιότητες: 

- µετριάζουν την εδαφική θερµοκρασία 

- µειώνουν την απώλεια υγρασίας του εδάφους µέσω της εξάτµισης 

- προστατεύουν την επιφάνεια του εδάφους από τη συµπίεση και µειώνουν τη διήθηση 

- µειώνουν τον ανταγωνισµό µεταξύ της επιθυµητής βλάστησης και των αγριόχορτων. 
Μερικοί συνήθεις τύποι οργανικών υλών επικάλυψης είναι: 

- ίνες φυτών, όπως άχυρο ή σανός 

- ψιλοκοµµένο ξύλο ή φλοιός ξύλου 

- υδραυλικό «µαλς» από ανακυκλωµένο χαρτί 

- υδραυλικό «µαλς» από ίνες ξύλου 
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- κυτταρίνη 
(2) Χηµικό λίπασµα ελεύθερο χλωρίου 

Το λίπασµα θα µεταφέρεται στον τόπο του Έργου σε σφραγισµένους σάκους ή δοχεία, επάνω στα οποία θα 
αναγράφεται η σύνθεση του λιπάσµατος και οι λιπαντικές µονάδες που περιέχει. Οι σάκοι ή τα δοχεία θα 
ανοίγονται παρουσία εκπροσώπου της Υπηρεσίας. 

(3) Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης) 
(4) Σταθεροποιητικό εδάφους 
(5) Μπεντονίτης 
(6) Κόλλα 
(7) Ασφαλτικό γαλάκτωµα 
(8) Νερό 

143.2.4 Υλικά της Μεθόδου «Υδροσπορά µε Χρήση Μεταλλικού Πλέγµατος Πολυεστερικής Γαιοσχάρας 
και Φυτικού Υποστρώµατος» 

• Σχάρα από πολυεστέρα υψηλής αντοχής τετραγωνικής διατοµής 30 mm x 30 mm και αντοχής µεγαλύτερης 
από 50 kΝ/m 

• Μεταλλικό πλέγµα µε διαστάσεις και αντοχές σύµφωνα µε τη µελέτη 
• Ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα µεταβλητού µήκους σύµφωνα µε τη µελέτη 
• Συνδετήρας από χαλύβδινο σύρµα διαµέτρου 5 mm 
• Βλήτρο και περικόχλιο διαστάσεων αναλόγων της ράβδου αγκύρωσης 
• Εδαφικό µίγµα που περιέχει τύρφη, φύκια, οργανικά λιπάσµατα, ίνες, κολλώδη υλικά, υγροσκοπικά κονιάµα-

τα, µπετονίτη, κόλλα και σταθεροποιητή εδάφους 
• Μίγµα σπόρων 
• Νερό 
• Ανόργανα λιπάσµατα 

143.2.5 Υλικά της Μεθόδου «Υδροσπορά µε Χρήση γαιοπλέγµατος 
• Τρισδιάστατο γαιόπλεγµα από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή ΗDΡΕ (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότη-

τας) υψηλής αντοχής τετραγωνικής διατοµής 30 mm x 30 mm και αντοχής µεγαλύτερης από 30 kΝ/m, σύµ-
φωνα τη µελέτη. 

• Μεταλλικά δίχαλα 
• Κηπευτικό χώµα 
• Μίγµα σπόρων 
• Ανόργανα λιπάσµατα 
• Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης) 
• Σταθεροποιητικό εδάφους 
• Μπεντονίτης 
• Κόλλα 
• Ασφαλτικό γαλάκτωµα 
• Νερό 

143.2.6 Ελάχιστη Σύνθεση 
(α) Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών ανά 1000 m² επιφάνειας για την υδραυλική υδροσπορά και για την υδρο-

σπορά µε χρήση γαιοϋφασµάτων πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 
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Πίνακας 143.2-1 : Υδραυλική υδροσπορά και υδροσπορά µε χρήση γαιοϋφασµάτων 
# Περιγραφή Ποσότητα 
1 2 3 

1 Σπόρος (µίγµα) 20 kg 

2 
Υλικά επικάλυψης (mulches): 
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου 200 kg - 400 kg (αντίστοιχα) 

3 Χηµικό λίπασµα 30 kg 
4 Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης) Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οίκου παρασκευής 
5 Σταθεροποιητικό εδάφους - κόλλα Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οίκου παρασκευής 

(β) Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών ανά 1000 m² επιφάνειας για την υδροσπορά µε χρήση γαιοπλέγµατος 
πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 
Πίνακας 143.2-2 : Υδροσπορά µε χρήση γαιοπλέγµατος 

# Περιγραφή Ποσότητα 
1 2 3 

1 Σπόρος (µίγµα) 20 kg 

2 
Υλικά επικάλυψης (mulches): 
Κυτταρίνη ή ίνες ξύλου 200 kg - 400 kg (αντίστοιχα) 

3 Χηµικό λίπασµα 30 kg 
4 Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης) Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οίκου παρασκευής 
5 Σταθεροποιητικό εδάφους - κόλλα Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οίκου παρασκευής 

6 Χαλύβδινα δίχαλα 
1-4 δίχαλα/m²  ανάλογα µε την κλίση του πρα-
νούς 

7 
Τρισδιάστατο πλέγµα από πολυεστέρα ή πο-
λυπροπυλένιο ή HDPE 1100 m² 

Ως υλικό επικάλυψης στην υδραυλική υδροσπορά θα χρησιµοποιηθεί κυτταρίνη ή ίνες ξύλου. Η χρήση άλ-
λου τύπου υλικού επικάλυψης επιτρέπεται µόνο µετά από υποβολή σχετικής πρότασης του Αναδόχου και 
γραπτή έγκρισή της από την Υπηρεσία. Η ποσότητα του υλικού επικάλυψης που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι 
σύµφωνη µε την υπόδειξη του οίκου παραγωγής του υλικού και την έγκριση της Υπηρεσίας. Ανεξάρτητα 
από τον τύπο του υλικού επικάλυψης που θα χρησιµοποιηθεί και στις δύο περιπτώσεις, την ευθύνη για το 
τελικό αποτέλεσµα την έχει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. 

(γ) Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών ανά 1000 m² επιφάνειας για την υδροσπορά και αχυροκάλυψη πρέπει να 
περιέχει τα ακόλουθα υλικά: 
Πίνακας 143.2-3 : Υδροσπορά και αχυροκάλυψη 

# Περιγραφή Ποσότητα 
1 2 3 

1 Σπόρος (µίγµα) 20 kg 
2 Κυτταρίνη 50 kg 
3 Χηµικό λίπασµα 30 kg 
4 Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης) Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οίκου παρασκευής 
5 Μπεντονίτης 40 kg 
6 Nερό 600 kg 
7 Ασφαλτικό γαλάκτωµα 200 kg 

(δ) Η ελάχιστη σύνθεση των υλικών ανά 1000 m² επιφάνειας για την υδραυλική υδροσπορά µε χρήση µεταλλι-
κού πλέγµατος, πολυεστερικής γαιοσχάρας και φυτικού υποστρώµατος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα υ-
λικά: 
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Πίνακας 143.2-4: Υδραυλική υδροσπορά µε χρήση µεταλλικού πλέγµατος, πολυεστερικής γαιοσχά-
ρας και φυτικού υποστρώµατος 

# Περιγραφή Ποσότητα 
1 2 3 

1 
Μεταλλικό πλέγµα σε διαστάσεις και αντοχές σύµφωνα µε 
τη µελέτη  1100 m² 

2 
Πολυεστερική σχάρα τετραγωνικής διατοµής 30 mm x 30 
mm και αντοχής µεγαλύτερης από 50 kΝ/m 

 
1100 m 

3 

Ράβδοι αγκύρωσης από χάλυβα (µεταβλητού µήκους σύµ-
φωνα µε τη µελέτη) µαζί µε το βλήτρο, το χαλύβδινο περι-
κόχλιο και το συνδετήρα από χαλύβδινο σύρµα 5 mm 200 τεµάχια 

4 
Μίγµα φυτικού υποστρώµατος εµπλουτισµένο µε φυτικά 
υλικά, οργανικές ουσίες και αργιλικά άλατα 100 m³ 

5 Σπόρος (µίγµα) 20 kg 
6 Χηµικό λίπασµα 30 kg 

7 Οργανικό λίπασµα (ειδικής σύστασης) 
Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οί-
κου παρασκευής 

8 Σταθεροποιητικό εδάφους - κόλλα 
Σύµφωνα µε την υπόδειξη του οί-
κου παρασκευής 

(ε) Πριν την εκτέλεση των εργασιών της υδροσποράς, ο Aνάδοχος έχει την υποχρέωση να εκτελέσει εδαφολο-
γικές αναλύσεις µε σκοπό: 
i. Να υπολογίσει την απαιτούµενη ποσότητα λιπασµάτων και των δύο τύπων. 
ii. Να διαπιστώσει την ύπαρξη πιθανών προβληµάτων του εδάφους (π.χ. υψηλού ή χαµηλού ΡΗ, υ-

περβολικής συγκέντρωσης CaCo3, ιδιαίτερης σηµείωσης παρουσίας χλωριούχου νατρίου κτλ.). 
iii. Να κάνει τις ανάλογες προσθήκες χηµικών στοιχείων για τη βελτίωση των εδαφικών συνθηκών. 
iv. Να τροποποιήσει το µίγµα που θα χρησιµοποιήσει, προσθέτοντας κατάλληλους σπόρους που µπο-

ρούν να αναπτυχθούν στο έδαφος που παρουσιάζεται το πρόβληµα. 
Η σχετική δαπάνη των εδαφολογικών αναλύσεων αυτών βαρύνει τον Ανάδοχο. 

(στ) Γαιοϋφάσµατα 
Τα γαιοϋφάσµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα συνίστανται από: 

- Γιούτα ή κοκκοφοίνικα µε βρόχους: 
Πάχος: 5 mm (± 5%) - Βάρος: 500 g/m2 περίπου 

- Άχυρο: 
Πάχος: 5 mm (± 5%) - Βάρος: 350 g/m2 περίπου 

Ο Ανάδοχος µπορεί να προτείνει γαιοΰφασµα και από άλλο υλικό βιοαποικοδοµήσιµο. Η αλλαγή του είδους 
του γαιοϋφάσµατος µπορεί να γίνει µόνο µετά από υποβολή σχετικής πρότασης του Αναδόχου και γραπτή 
έγκρισή της από την Υπηρεσία, αφού προηγουµένως ο Ανάδοχος προσκοµίσει δείγµα του υλικού µαζί µε τις 
προδιαγραφές χρήσης του κατασκευαστή και ταυτόχρονα αναλάβει την ευθύνη ότι το υλικό αυτό έχει ανάλο-
γα αποτελέσµατα. 

(ζ) Ο Ανάδοχος 60 ηµέρες πριν την έναρξη των εργασιών, έχει την υποχρέωση να υποβάλλει δείγµατα όλων 
των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, για έλεγχο και έγκριση µαζί µε τις προδιαγραφές χρήσης του κατα-
σκευαστή. Τα δείγµατα, τα οποία θα προσκοµίσει ο Ανάδοχος και θα εγκριθούν, τον δεσµεύουν για όλες τις 
ποσότητες των υλικών που θα χρησιµοποιήσει στο σύνολο του Έργου. ∆εν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλα-
γή υλικών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου χωρίς να υπάρχει η έγγραφη έγκριση από την Υπηρεσία. 
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143.3 Εκτέλεση Εργασιών 

143.3.1 Κατάλληλος Χρόνος Υδροσποράς 
Για την επιτυχή εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών έχει µεγάλη σηµασία ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας. Ο πιο 
κατάλληλος χρόνος υδροσποράς για τις ελληνικές συνθήκες είναι οι µήνες Οκτώβριος και Νοέµβριος. Μπορεί επί-
σης να εκτελεστεί η υδροσπορά µε επιτυχία και προς το τέλος Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου. Υδροσπορά µπορεί 
να εκτελείται σε όλα τα πρανή που έχουν ανάγκη προστασίας από την επιφανειακή διάβρωση και έχει ολοκληρω-
θεί η κατασκευή και διαµόρφωση της τελικής επιφάνειας τους µέχρι και µέσα Νοεµβρίου. Σε κάθε περίπτωση τα 
πρανή πρέπει να προστατεύονται από την επιφανειακή απορροή µε τα κατάλληλα έργα αποστράγγισης. 

143.3.2 Απαιτούµενος Μηχανικός Εξοπλισµός 
(1) Υδροσπορέας αποτελούµενος από αυτοκινούµενο ή συρόµενο όχηµα µε ειδικό βυτίο υδροσποράς χωρητι-

κότητας 3 m³ - 12 m³ εφοδιασµένο µε 1 ή 2 αναδευτήρες για την ανάδευση των υλικών, ισχυρή αντλία (7 
atm – 12 atm), ειδικό εκτοξευτήρα µε ακροφύσια διαφόρων διατοµών για την εξακόντιση του µίγµατος των 
υλικών ελαχίστου µήκους εκτόξευσης 50 m και σύστηµα ανάδευσης µε επιστροφή υλικού στο βυτίο. 

(2) Βυτιοφόρο όχηµα 6 m³ -10 m³ για την τροφοδοσία µε νερό 
(3) Φορτηγό όχηµα για την µεταφορά των απαιτούµενων υλικών 
(4) Όχηµα µεταφοράς του εργατοτεχνικού προσωπικού 
(5) Αχυροδιώκτης 

143.3.3 Μέθοδοι Υδροσποράς 
(α) Υδραυλική υδροσπορά 

Στην υδραυλική υδροσπορά το µίγµα σποράς αποτελείται από: 

- µίγµα σπόρων 

- σταθεροποιητή εδάφους 

- λίπασµα οργανικό και ανόργανο 

- υλικά επικάλυψης 
Η εργασία αυτή εκτελείται τόσο σε πρανή ορυγµάτων όσο και σε πρανή επιχωµάτων και περιλαµβάνει τις 
παρακάτω επιµέρους εργασίες: 
i. Τον καθαρισµό της επιφάνειας από χονδρά αδρανή υλικά (µεγάλες πέτρες, µεγάλα συµπαγή κοµµά-

τια, χώµατα, ξύλα κτλ.) 
ii. Τη διαµόρφωση της επιφάνειας µε σκοπό την απαλλαγή της από τυχόν επιφανειακές διαβρώσεις 

(«νεροφαγιές») ιδιαίτερα κατά µήκος της κλίσης των πρανών. 
iii. Τη σπορά της επιφανείας µε ειδικό µηχάνηµα (υδροσπορέα) και µε απουσία ανέµου. 

Η διανοµή του µίγµατος πρέπει να είναι οµοιογενής, για αυτό η σπορά των πρανών ορυγµάτων και 
επιχωµάτων γίνεται σε δύο φάσεις προς αντίθετες κατευθύνσεις για να γίνει οµοιόµορφη σπορά της 
επιφάνειας και για να δηµιουργηθεί οµοιογενής και οµοιόµορφος χλοοτάπητας. Τα 2/3 της ποσότητας 
των υλικών για κάθε στρέµµα επιφανείας που θα σπαρθεί, διανέµονται στην πρώτη φάση ενώ το υ-
πόλοιπο 1/3 στις επόµενες µία ή δύο φάσεις. Μεταξύ των δύο φάσεων σποράς πρέπει να περάσουν 
από 6 µέχρι 10 ώρες ώστε να σταθεροποιηθεί το προσκολλητικό σκεύασµα της προηγούµενης φά-
σης. 

iv. Την άρδευση της επιφάνειας που σπάρθηκε, µε εκτόξευση νερού για άρδευση από κατάλληλους ε-
κτοξευτήρες σε περίπτωση που δεν υπάρξουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις κατά την διάρκεια του 
επόµενου µήνα από την σπορά µε τον υδροσπορέα, για την ύπαρξη απαραίτητης εδαφικής υγρασίας 
που απαιτείται για την εξασφάλιση της έκπτυξης (φύτρωµα) των σπόρων. 

v. Τη λίπανση µε λίπασµα ελεύθερου χλωρίου όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 8 cm. 
(β) Υδροσπορά και επικάλυψη µε άχυρο 

Στην υδροσπορά και επικάλυψη µε άχυρο το µίγµα σποράς αποτελείται από: 

- µίγµα σπόρων 
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- µπετονίτη (σταθεροποιητής εδάφους) 

- λίπασµα οργανικό και ανόργανο 

- κυτταρίνη 
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών µε υδροσπορά και επικάλυψη του σπόρου µε άχυρο εκτελείται σε 
πρανή ορυγµάτων και επιχωµάτων και περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εργασίες: 
i. Τις εργασίες υδροσποράς, όπως ακριβώς περιγράφονται σε προηγούµενη παράγραφο. 
ii. Την αχυροκάλυψη µε ειδικό µηχάνηµα (αχυροδιώκτη) για να επιτευχθεί πυκνή επικάλυψη του πρα-

νούς µε συµπαγή στρώση από άχυρο. 
Αυτή γίνεται από κοντινή απόσταση ώστε να υπάρχει σωστή και οµοιόµορφη κάλυψη του εδάφους. 
(Η ποσότητα των άχυρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,6 g/m². Η εργασία δεν εκτελείται σε περί-
πτωση που φυσάει άνεµος) 

iii. Την εκτόξευση ανεκτού από τα φυτά ασφαλτικού γαλακτώµατος, το οποίο συγκρατεί το άχυρο στο 
πρανές ώστε να µην παρασύρεται από τον άνεµο και την βροχή. Η εργασία αυτή εκτελείται είτε από 
ειδικά ακροφύσια («µπεκ») που είναι προσαρµοσµένα πάνω από την έξοδο του άχυρου από τον α-
χυροδιώκτη και ψεκάζουν το ασφαλτικό γαλάκτωµα στα τεµάχια του άχυρου που εξέρχονται από τον 
αχυροδιώκτη και προωθούνται προς την επιφάνεια του πρανούς, είτε γίνεται µέσω του υδροσπορέα 
αφού προηγηθεί η αχυροκάλυψη. Πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η ποσότητα του ασφαλτικού γαλα-
κτώµατος που θα εκτοξευθεί να µην διαβρέξει όλο το στρώµα του άχυρου και να µην έλθει σε επαφή 
µε τους σπόρους. Σε περίπτωση που το άχυρο έχει βραχεί δεν πρέπει να εκτελεστεί η εργασία αυτή. 
Η εργασία επίσης δεν εκτελείται σε περίπτωση βροχερού ή ψυχρού καιρού. 

(γ) Υδροσπορά και επικάλυψη µε γαιοΰφασµα, άχυρο, γιούτα ή κοκκοφοίνικα 
Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω επιµέρους εργασίες: 
i. Τις εργασίες της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται σε προηγούµενη παράγραφο. 

Η επιφάνεια του πρανούς πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγµένη από επιφανειακές διαβρώσεις, σε 
περίπτωση που αυτό δεν συµβαίνει πρέπει να προηγηθεί κατάλληλη εξοµάλυνσή της. Πριν από την 
έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του γαιοϋφάσµατος, εκτελείται έλεγχος της σωστής εκτέλεσης 
των εργασιών διαµόρφωσης της επιφανείας του πρανούς. 

ii. Την τοποθέτηση και στερέωση µεταλλικού πλέγµατος (για πρανή, στα οποία παρατηρούνται κατο-
λισθήσεις) 

iii. Την κάλυψη της επιφάνειας του πρανούς µε γαιοΰφασµα, κατασκευασµένο από άχυρο, γιούτα, ή 
κοκκοφοίνικα, ή άλλο βιοαποικοδοµήσιµο υλικό, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. 

iv. Τη στερέωση του γαιοϋφάσµατος µε ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η εργασία αυτή πρέ-
πει να εκτελείται µε µεγάλη προσοχή διότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της όλης εργασίας. Ο 
αριθµός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων εξαρτάται από την κλίση του πρανούς και πρέπει 
να είναι τέτοιος ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η στερέωση του γαιοϋφάσµατος αφετέρου η πρόσφυ-
σή του επάνω στην επιφάνεια του πρανούς. 

(δ) Υδροσπορά και χρήση γαιοϋφάσµατος γιούτας ή κοκκοφοίνικα µε βρόχους 
Η σύνθετη αυτή εργασία περιλαµβάνει τις παρακάτω επί µέρους εργασίες: 
i. Την κάλυψη της επιφανείας του πρανούς µε ειδικό πλέγµα από γιούτα ή άλλο παρόµοιο βιοαποικο-

δοµήσηµο υλικό της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Κατά τη µέθοδο αυτή εφιστάται επίσης η 
προσοχή στο εδάφιο (2) της περιγραφής της υδραυλικής υδροσποράς. Η επιφάνεια του πρανούς 
πρέπει να είναι εντελώς απαλλαγµένη από επιφανειακές διαβρώσεις («νεροφαγιές»). Πριν από την 
έναρξη των εργασιών τοποθέτησης του γαιοϋφάσµατος εκτελείται έλεγχος της σωστής εκτέλεσης των 
εργασιών διαµόρφωσης της επιφανείας του πρανούς. 

ii. Τη στερέωση του πλέγµατος µε ειδικά χαλύβδινα δίχαλα επί του πρανούς. Η εργασία αυτή πρέπει να 
εκτελείται µε µεγάλη προσοχή διότι παίζει σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία της όλης εργασίας. Ο αριθ-
µός και η απόσταση των χαλύβδινων διχάλων εξαρτάται από την κλίση του πρανούς και πρέπει να 
είναι τέτοιος ώστε αφενός να επιτυγχάνεται η στερέωση του γαιοϋφάσµατος αφετέρου η πρόσφυση 
του επάνω στην επιφάνεια του πρανούς. 

iii. Την εκτέλεση όλων των εργασιών της υδραυλικής υδροσποράς, όπως αυτές περιγράφονται στη σχε-
τική παράγραφο ανωτέρω. 
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(ε) Τοποθέτηση γαιοϋφασµάτων σε πρανή 
i. Η τοποθέτηση του γαιοϋφάσµατος ξεκινά από το επάνω µέρος του πρανούς. Το γαιοΰφασµα στερε-

ώνεται µε δίχαλα µέσα σε µία τάφρο βάθους τουλάχιστον 30 cm, η οποία απέχει τουλάχιστον 1 m 
από το φρύδι του πρανούς. Η τάφρος πληρώνεται µε χώµα και συµπυκνώνεται. 

ii. Το γαιοΰφασµα ξετυλίγεται. Είναι απαραίτητη η καλή επαφή µε το έδαφος και για αυτό απαγορεύεται 
το γαιοΰφασµα να τεντώνεται. 

iii. Οι πλευρές των κοµµατιών του γαιοϋφάσµατος πρέπει να καλύπτουν η µία την άλλη τουλάχιστον 8 
cm. 

iv. Το τελείωµα του ενός κοµµατιού του γαιοϋφάσµατος πρέπει να καλύπτει την αρχή του επόµενου 
κοµµατιού τουλάχιστο15 cm και να στερεώνεται µε 5 τουλάχιστον δίχαλα. 

(στ) Στερέωση γαιοϋφάσµατος 

- Για ελαφριές κλίσεις πρανών (βάση : ύψος = 3:1 = 33% = 18º): 

- 1 δίχαλο ανά m² 

- Για µέσες κλίσεις πρανών (βάση : ύψος = 2:1 = 50% = 26º): 

- 1,5 δίχαλα ανά m² 

- Για µεγάλες κλίσεις πρανών (βάση : ύψος = 1:1 = 100% = 45º): 

- 4 δίχαλα ανά m² 
(ζ) Υδροσπορά µε χρήση µεταλλικού πλέγµατος πολυεστερικής γαιοσχάρας και φυτικού υποστρώµατος. 

Η µέθοδος της υδροσποράς µε χρήση µεταλλικού πλέγµατος, πολυεστερικής γαιοσχάρας και φυτικού υπο-
στρώµατος εφαρµόζεται ως εξής: 
i. Γίνεται εγκατάσταση των συστηµάτων αγκύρωσης πλέγµατος και γαιοσχάρας 
ii. Τοποθετείται το µεταλλικό πλέγµα 
iii. Εκτοξεύεται µε συµπιεστή («πρέσσα») το φυτικό µίγµα, το οποίο περιέχει και τους σπόρους 
iv. Τοποθετείται πάνω από το µίγµα η γαιοσχάρα και συνδέεται µε τα συστήµατα αγκύρωσης 

(η) Υδροσπορά µε χρήση τρισδιάστατου γαιοπλέγµατος από πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή ΗDΡΕ. 
i. Γίνεται διαµόρφωση των πρανών (πληρώνονται τα χαντάκια, αποµακρύνονται πέτρες και άλλα υλικά 

που τυχόν υπάρχουν και µπορεί να κατρακυλίσουν) µε στόχο µια κατά το δυνατόν οµαλή επιφάνεια. 
ii. Απλώνεται το γαιόπλεγµα και στερεώνεται όπως ακριβώς περιγράφεται η τοποθέτηση του γεωυφά-

σµατος σε προηγούµενη παράγραφο. 
iii. Τοποθετείται το κηπευτικό χώµα µε οποιοδήποτε τρόπο κρίνεται πρόσφορος και διαστρώνεται ώστε 

το χώµα να καλύψει τα κενά του γαιοπλέγµατος. 
iv. Γίνεται η υδραυλική υδροσπορά σύµφωνα µε προηγούµενη σχετική παράγραφο. 

Πίνακας 143.3-1: Μίγµα σπόρων χλοοτάπητα πρανών κατάλληλο για ξηροθερµικό περιβάλ-
λον 

# Πολυετή αγρωστώδη % Ψυχανθή/Άλλα % 
1 2 3 4 5 

1 Cydonon dactylon 35 Trifolium subterraneum 10 
2 Festuca rubra 15   
3 Agrostis tennuis 5   
4 Lolium rigidum 20   
5 Phacelia tanacetifolia 10   
6 Sangisorba minor 5   
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Πίνακας 143.3-2: Μίγµα σπόρων χλοοτάπητα πρανών κατάλληλο για ηµίξηρο-θερµό περι-
βάλλον 

# Πολυετή αγρωστώδη % Ψυχανθή / Άλλα % 
1 2 3 4 5 

1 Cynodon dactylon 30 Medicago sativa 10 
2 Festuca arundimacea  20 Lotus corniculatus 10 
3 Agrostis tennuis  5   
4 Poa ratensis (nudwart) 10   
5 Lolium rigidum  15   

Πίνακας 143.3-3: Μίγµα σπόρων χλοοτάπητα πρανών κατάλληλο για ηµίξηρο-ψυχρό περι-
βάλλον 

# Αγρωστώδη % Ψυχανθή / Άλλα % 
1 2 3 4 5 

1 Festuca rubra 30 Medicago sativa 10 
2 Festuca arundinacea  10 Lotus corniculatus 10 
3 Lolium perenne 20   
4 Poa pratensis 10   
5 Agrostis tennuis  10   

Πίνακας 143.3-4: Μίγµα σπόρων χλοοτάπητα πρανών κατάλληλο για υφυγρό-ψυχρό περι-
βάλλον 

# Αγρωστώδη % Ψυχανθή / Άλλα % 
1 2 3 4 5 

1 Lοlium perenne  30 Trifolium repens 10 
2 Poa pratensis  10 Medicago sativa 10 
3 Αgrostis stolonifera 10   
4 Festuca rubra 20   
5 Bromus catharticus 10   

Πίνακας 143.3-5: Μίγµα σπόρων χλοοτάπητα πρανών κατάλληλο για υγρό-ψυχρό περιβάλ-
λον 

# Αγρωστώδη % Ψυχανθή / Άλλα % 
1 2 3 4 5 

1 Poa pratensis 20 Οnobrychis sativa 10 
2 Festuca rubra 20 Medicago sativa 10 
3 Αgrostis stolonifera 10   
4 Lοlium perenne 20   
5 Bromus inermis 10   

Πίνακας 143.3-6: Μίγµα σπόρων χλοοτάπητα πρανών κατάλληλο για βαρέα εδάφη (αργιλώ-
δη) 

# Πολυετή αγρωστώδη % Ψυχανθή / Άλλα % 
1 2 3 4 5 

1 Lοlium perenne  15 Trifolium repens 5 
2 Festuca arundinacea 20 Trifolium hybridum 15 
3 Festuca ovina 10 Lotus cornicylatus 10 
4 Cynodon dactylon  10   
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5 Αgrostis stolonifera 5   
6 Poa pratensis 10   

143.3.4 Εργασίες Συντήρησης Χλοοτάπητα Πρανών 
Οι εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα των πρανών αρχίζουν από τη στιγµή που ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύ-
ψος 8 cm και περιλαµβάνουν τα εξής: 
(1) Άρδευση του χλοοτάπητα µε βυτίο ή µε τον υδροσπορέα µε νερό κατάλληλο για άρδευση, το οποίο εκτοξεύ-

εται στο πρανές από κατάλληλους εκτοξευτήρες για να εξασφαλίζεται στα φυτά η απαραίτητη εδαφική υγρα-
σία σε περιόδους ξηρασίας. Η άρδευση του χλοοτάπητα γίνεται όσο συχνά απαιτείται κατά την κρίση του 
Aναδόχου ώστε ο χλοοτάπητας να φυτρώσει ή να επαναβλαστίσει ενωρίς το φθινόπωρο και να παραµείνει 
µέχρι τις αρχές του επόµενου καλοκαιριού σε σπαργή και σε πλήρη ανάπτυξη. Προκειµένου ο χλοοτάπητας 
να εγκατασταθεί αφενός πλήρως και να πυκνώσει αφετέρου µε αδέλφωµα των υφισταµένων φυτών ή µε την 
έκπτυξη νέων σπόρων που θα δηµιουργηθούν από τα µητρικά φυτά ή µε την εισβολή ξένων σπόρων από 
το περιβάλλον, απαιτούνται κατ' ελάχιστον τρεις (3) αρδεύσεις ετησίως (από µία άρδευση κατά τους µήνες 
Μάιο, Ιούνιο και Σεπτέµβριο). 

(2) Λίπανση του χλοοτάπητα µε κατάλληλο λίπασµα της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Η λίπανση γίνεται 
σε όσες επαναλήψεις απαιτηθεί κατά την κρίση του Αναδόχου ώστε ο χλοοτάπητας να έχει στη διάθεσή του 
τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για την απρόσκοπτη εγκατάσταση, την ανάπτυξη και 
ωρίµανσή του. Απαιτείται το λιγότερο µία λίπανση ετησίως (το φθινόπωρο ή το Μάιο). Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην αχυροκάλυψη ώστε το λίπασµα που θα δοθεί, αφενός µεν να καλύψει τις ανάγκες και 
απαιτήσεις του χλοοτάπητα σε θρεπτικά συστατικά αφετέρου να αναπληρώνει τα στοιχεία του λιπάσµατος 
που θα δεσµεύονται κατά τη διαδικασία σήψης του άχυρου, ώστε να µη δηµιουργούνται δυσµενείς συνθήκες 
ανάπτυξης στα φυτά. 

143.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χλοοτάπητα, όπως περιγρά-
φονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 143.3, καθώς και η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των 
υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. 

143.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 

143.5.1 Επιµέτρηση 
Οι εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα πρανών µε υδροσπορά θα επιµετρώνται επί πραγµατικής κεκλιµένης επι-
φανείας σε τετραγωνικά µέτρα (m2) πλήρως εγκατεστηµένων και συντηρηµένων, ανά κατηγορία χλοοτάπητα / µε-
θόδου υδροσαποράς που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ. 

143.5.2 Ποσοστό Επιτυχίας Εγκατάστασης Χλοοτάπητα 
(α) Επειδή η επιτυχία των εργασιών εγκατάστασης χλοοταπήτων εξαρτάται αφ' ενός από τις ποσότητες των 

υλικών που θα χρησιµοποιηθούν και την ποιότητά τους, αφ' ετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες εκτέλε-
σης της εργασίας (ταχύτητα κίνησης του υδροσπορέα, σωστή ανάµιξη των υλικών, µικρή γωνία πρόσπτω-
σης των υλικών στην επιφάνεια των πρανών, απουσία ανέµου κτλ.), για αποφυγή κάθε ανωµαλίας εισάγεται 
στη µελέτη η έννοια του «ποσοστού επιτυχίας εγκατάστασης του χλοοτάπητα» σε κάθε πρανές χωριστά. 

(β) Για κάθε διακεκριµένο πρανές θα εκτιµηθεί: 
i. Μια µέση κάλυψη που επιτεύχθηκε. Η εκτίµηση της µέσης κάλυψης θα είναι οπτική, µετρώντας το 

ποσοστό της επιφάνειας του πρανούς που βλάστισε επί του συνολικού εδάφους. Θα εκτιµηθεί η κά-
λυψη σε φύλλα και όχι σε ρίζες. Η παρατήρηση του πρανούς για την οπτική εκτίµηση της κάλυψής 
του µε βλάστηση, θα γίνει από κατάλληλο ύψος και υπό ορθή γωνία (δηλ. όχι λοξά). Σε περίπτωση 
διαφωνίας µεταξύ Υπηρεσίας και Αναδόχου θα χρησιµοποιηθούν φωτογραφίες. 

ii. Το ποσοστό των ειδών των σπόρων που φύτρωσαν, επί του συνολικού αριθµού των ειδών που 
συµµετείχαν στο αντίστοιχο µίγµα. 
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Πίνακας 143.5-1: Ελάχιστη απαιτούµενη κάλυψη πρανούς 

# Tύπος πρανούς 

Ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό 
κάλυψης 

[%] 
1 2 3 

Γαιώδη: 
κλίση > 1:1 
κλίση ≤ 1:1 
αργιλικό έδαφος 

 
65 
75 
70 

1 Ορύγµατα Βραχώδη 5 

2 Επιχώµατα 
κλίση > 1:1,5 
κλίση ≤ 1:1,5 

75 
85 

3 Επίπεδες γαιώδεις επιφάνειες 85 
(γ) ∆ειγµατοληψία 

i. Για την εκτίµηση του ποσοστού των ειδών που φύτρωσαν, σε κάθε πρανές θα επιλεγούν αντιπρο-
σωπευτικές επιφάνειες των 5 m². Η κάθε αντιπροσωπευτική επιφάνεια επισηµαίνεται και παραµένει η 
ίδια για όσες δειγµατοληψίες απαιτηθεί να διεξαχθούν. Σε κάθε µια από τις επιφάνειες αυτές θα ση-
µειωθούν τα είδη των φυτών που συµµετέχουν στην κάλυψη του πρανούς (που φύτρωσαν). 
Στη συνέχεια, εντός των αντιπροσωπευτικών επιφανειών (των 5 m²) ορίζονται µικρότερες επιφάνειες 
εµβαδού 1 m². Στις µικρότερες αυτές επιφάνειες προσδιορίζεται ο αριθµός των ειδών των φυτών που 
συµµετέχουν στην κάλυψη του πρανούς. 

ii. Η εργασία εγκατάστασης του χλοοτάπητα θεωρείται «ανεπιτυχής» εάν ικανοποιείται µία τουλάχιστο 
συνθήκη από τις ακόλουθες: 
- Το ποσοστό επιτυχίας εγκατάστασης του χλοοτάπητα (ποσοστό κάλυψης του πρανούς) είναι µι-

κρότερο από το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό κάλυψης, σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα. 
- Ο αριθµός των ειδών που συµµετέχουν στην κάλυψη, είναι κάτω του 50% του συνολικού αριθ-

µού των ειδών του αντίστοιχου µίγµατος που αναφέρεται στους πίνακες του προηγούµενου κε-
φαλαίου (ή του µίγµατος που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία). 

- Το ποσοστό συµµετοχής κάθε είδους στην κάλυψη είναι µικρότερο από το 50% του ποσοστού 
σύνθεσης του αντίστοιχου µίγµατος που αναφέρεται στους πίνακες του προηγούµενου κεφαλαί-
ου (ή του µίγµατος που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία). 

iii. Οι δαπάνες για όλες τις δειγµατοληψίες και τους ελέγχους που θα απαιτηθούν, θα βαρύνουν τον Α-
νάδοχο του Έργου. 

143.5.3 Πληρωµή 
(α) Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 

σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες χλοοτάπητα / µεθόδων υδροσποράς. Η 
(οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγρα-
φο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι ανα-
γκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

(β) Η αποζηµίωση του Αναδόχου για τις εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα πρανών που εκτελέστηκαν, θα 
γίνεται µε τµηµατικές πληρωµές ως εξής: 
i. Πρώτη εκτίµηση της ποιότητας της εγκατάστασης του χλοοτάπητα: 

Μετά την εµφάνιση του χλοοτάπητα στα πρανή, την ανάπτυξή του και καταστροφή του υπέργειου 
τµήµατός του το καλοκαίρι, λόγω της ξηρασίας, ο χλοοτάπητας πρέπει από µόνος του να αναχλοάσει 
το επόµενο φθινόπωρο και να καλύψει κατά το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό, σύµφωνα µε τον πί-
νακα της προηγούµενης παραγράφου, την επιφάνεια κάθε πρανούς επιχώµατος και όλες τις ρωγµές 
ή τα γαιώδη τµήµατα κάθε πρανούς ορύγµατος. 
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Κατά την πρώτη εκτίµηση της ποιότητας της εγκατάστασης του χλοοτάπητα, η οποία θα γίνει την ε-
πόµενη άνοιξη, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες τµηµατικές πληρωµές ως εξής: 
- Όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 5 cm θα καταβληθεί στον Ανάδοχο το 50% της τιµής µο-

νάδας, εφ' όσον το ποσοστό επιτυχίας εγκατάστασης του χλοοτάπητα είναι µεγαλύτερο από ή 
ίσο µε το ελάχιστο απαιτούµενο ποσοστό κάλυψης, σύµφωνα µε τον πίνακα της προηγούµενης 
παραγράφου. 

- Εάν το ποσοστό επιτυχίας (ποσοστό κάλυψης του πρανούς) είναι µικρότερο από το ελάχιστο 
απαιτούµενο ποσοστό κάλυψης, σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο πίνακα, αλλά µεγαλύτερο 
από ή ίσο µε το 50% αυτού, η εργασία θεωρείται «µερικώς επιτυχής» και επαναλαµβάνεται µε-
ρικώς στα τµήµατα που παρουσιάστηκε η αστοχία. Και στην περίπτωση αυτή της «µερικής επι-
τυχίας», ο Ανάδοχος πληρώνεται το 50% της τιµής µονάδας, µετά την επανασπορά των τµηµά-
των αυτών την κατάλληλη εποχή και την επιτυχή βλάστηση του χλοοτάπητα στις επιφάνειες που 
επανασπάρησαν. 

- Εάν το ποσοστό επιτυχίας είναι µικρότερο από το 50% του ελάχιστου απαιτούµενου ποσοστού 
κάλυψης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επανάληψη της εργασίας σε όλη την επιφάνεια του πρα-
νούς χωρίς επιπλέον αµοιβή, ανεξαρτήτως της δαπάνης που συνεπάγεται η επανάληψη της ερ-
γασίας. 

Τα παραπάνω ποσοστά αναφέρονται για κάθε διακεκριµένη επιφάνεια πρανούς χωριστά (όρυγµα, 
επίχωµα, ελεύθερη επίπεδη επιφάνεια κτλ.). Στα µεγάλου µήκους επιχώµατα ή ελεύθερες επίπεδες 
επιφάνειες, τα ποσοστά αναφέρονται σε τµήµατα επιφανειών µήκους 500 m. 

ii. Τελική κρίση επιτυχηµένης εγκατάστασης του χλοοτάπητα: 
Κατά την τελική κρίση της επιτυχηµένης εγκατάστασης του χλοοτάπητα σε κάθε µεµονωµένο πρανές, 
η οποία θα γίνει µετά την προσωρινή παραλαβή του Έργου, θα εκτελεσθούν οι ακόλουθες πληρωµές 
ως εξής: 
- Ο Ανάδοχος µετά την προσωρινή παραλαβή του Έργου θα πληρωθεί ανακεφαλαιωτικά για όλες 

τις επιφάνειες, στις οποίες εγκαταστάθηκε επιτυχώς χλοοτάπητας, εφ’ όσον δηλαδή η εγκατά-
σταση του χλοοτάπητα κριθεί επιτυχής κατά ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο από το ελάχιστο απαι-
τούµενο ποσοστό κάλυψης. 

- Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο, η εργασία θεωρηθεί «ανεπιτυχής», η εγκατάσταση του χλοοτάπητα σε ολόκληρη 
την επιφάνεια κάθε µεµονωµένου πρανούς θα περικόπτεται και δεν θα πιστοποιείται. 

- Μέχρι τη σύνταξη και έγκριση της τελικής επιµέτρησης θα πληρώνεται στον Ανάδοχο µέχρι το 
90% της αξίας (ανάλογα µε την κατά την κρίση της Υπηρεσίας επιτυχία) των εργασιών πρασίνου 
που έγιναν πραγµατικά. Το υπόλοιπο της αξίας θα πληρώνεται στον Ανάδοχο µετά την σύνταξη 
και έγκριση της τελικής επιµέτρησης των εργασιών. 

- Σε περίπτωση που χλοοτάπητες πρανών τυχόν καταστραφούν από θεοµηνία ή άλλη αιτία που 
δεν οφείλεται σε συµβατική ή άλλη παράλειψη του Αναδόχου, µετά από γραπτή ειδοποίηση του 
Αναδόχου προς την Υπηρεσία, θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής και θα 
πληρώνεται στον Ανάδοχο η δαπάνη των εργασιών που έγιναν µέχρι την καταστροφή µε τα α-
ντίστοιχα ποσοστά ολοκλήρωσης. 

- Ηµιτελείς εργασίες, οι οποίες είναι δυνατόν να καταστραφούν επειδή δεν θα είναι δυνατή η ολο-
κλήρωσή τους µέσα στο ποσό του συµφωνητικού, θα περικόπτονται και δεν θα πιστοποιούνται. 

(γ) Για την πληρωµή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα στα πρανή εκτός των δικαιολογητικών που προβλέπο-
νται από το Νόµο απαιτούνται και τα ακόλουθα: 
i. Επιµετρικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις των επιφανειών που καλύφθηκαν µε χλοοτάπητα. 
ii. Πρωτόκολλο καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα. 
iii. Βεβαίωση καταλληλότητας όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν (σπόρος, λίπασµα, και λοιπά 

υλικά), η οποία θα υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Υπηρεσίας µετά έλεγχο των υλικών αυτών. 
iv. Επί πλέον ο Ανάδοχος αµέσως µετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης χλοοτάπητα, θα 

συντάξει µε δικά του έξοδα και θα υποβάλει στην Υπηρεσία σχέδιο οριζοντιογραφίας σε κλίµακα 
1:1000 (και σε ψηφιακή µορφή), το οποίο θα έχει ως υπόβαθρο την οριζοντιογραφία των επιµετρητι-
κών στοιχείων της οδοποιίας («εκ κατασκευής») χωρίς υψοµετρικές καµπύλες και στο οποίο: 
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- θα εµφανίζεται η τελική διάταξη των επιφανειών, στις οποίες εκτελέσθηκε εργασία υδροσποράς 
µε ή άνευ χρησιµοποίησης γαιοπλεγµάτων, 

- θα αναγράφεται η ανηγµένη επιφάνεια κάθε πρανούς, στο οποίο εγκαταστάθηκε χλοοτάπητας, 
- για κάθε µέθοδο υδροσποράς θα χρωµατίζεται η επιφάνεια µε διαφορετικό χρώµα, 
- κάθε επιφάνεια πρανούς θα έχει ιδιαίτερη ένδειξη ώστε να συσχετίζεται άµεσα µε τους αντίστοι-

χους πίνακες του τεύχους αναλυτικών επιµετρήσεων και 

- η εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών θα είναι αποθηκευµένη σε διαφορετικό σχεδιαστικό επίπε-
δο (layer/level) του παραπάνω ψηφιακού αρχείου. 

144. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΑΠΛΗ ΣΠΟΡΑ Ή ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

144.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Ο χλοοτάπητας είναι φυτοτάπητας από χλόη που καθ’ όλο το έτος και κυρίως τους θερµούς µήνες άνοιξη - 

καλοκαίρι – φθινόπωρο, δίνουν στις επιφάνειες που καλύπτουν, έντονο πράσινο χρώµα. Υπάρχει δυνατότη-
τα χρησιµοποίησης ενός είδους σπόρου ή µίγµατος δύο ή και περισσοτέρων ειδών. Οι χλοοτάπητες επιδέ-
χονται κούρεµα (εκτός από ορισµένα είδη π.χ. διχόνδρα) και επιτρέπουν το άνετο βάδισµα στην επιφάνεια 
τους. 

(β) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χλοο-
τάπητα µε απλή σπορά ή προκατασκευασµένου χλοοτάπητα σε περιελισσόµενες λωρίδες (ρολά). 

(γ) Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός καλού χλοοτάπητα είναι ο σωστός σχεδιασµός του ανάλογα µε 
το διαθέσιµο χώρο. Άλλοι βασικοί παράγοντες ανάπτυξης ενός καλού χλοοτάπητα είναι: 

- Η επιλογή του κατάλληλου είδους και ποικιλίας ή του κατάλληλου µίγµατος 

- Η ποιότητα του εδάφους 

- Η σωστή προετοιµασία του εδάφους 

- Η επιτυχηµένη σπορά 

- Η σωστή συντήρηση του χλοοτάπητα. 

144.2 Υλικά 

144.2.1 Επιλογή Κατάλληλου Είδους και Ποικιλίας ή του Κατάλληλου Μίγµατος 
(α) Η επιλογή του κατάλληλου είδους και ποικιλίας ή του κατάλληλου µίγµατος θα πρέπει να γίνει λαµβάνοντας 

υπ’ όψη τη σύσταση του εδάφους, τις κλιµατολογικές συνθήκες, τη δυνατότητα συντήρησης, καθώς και τη 
χρήση, την ηλιοφάνεια ή τη σκίαση του χώρου, στον οποίο εγκαθίσταται ο χλοοτάπητα. 

(β) Τα κυριότερα είδη σπόρων είναι: 

- Agrostis sp. (tennuis, palustris, camina) 

- Poa sp. (pratensis, trivialis, ammua, memoralis) 

- Lolium sp. (prense) 

- Festuca sp. (arundinacea, rubra, oniva) 

- Cynosorus 

- Agropyrum 

- Cynodon dactylon 

- Zoysia iaponica 

- Pennisetum clandestinum 
(γ) Στο εµπόριο διατίθενται έτοιµα µίγµατα, δοκιµασµένα, µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, αλλά και συνταγές 

για τη δηµιουργία µίγµατος κατάλληλου για ιδιαίτερες συνθήκες. 
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Πίνακας 144.2-1 : Σύνθεση µιγµάτων 

# Είδος και ποικιλία 

Super 
spe-
cial 

No. 21 
[%] 

Wem-
bley 
[%] 

Κοντά 
σε 
θά-

λασσα 
[%] 

Spe-
cial 

No. 41 
[%] 

Medi-
terra-
nean 
spe-
cial 
[%] 

Σε 
σκιά 
[%] 

Σε 
γήπε-
δα 
[%] 

Olym-
pic No. 

30 
[%] 

Σε 
ξηρά 
εδάφη 
No. 18 

[%] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Agrostis capillaris 5         
2 Agrostis tenuis    10 5   10 10 
3 Cynosorus cristatus    10    15  
4 Cynosorus dactylon     30     
5 Festuca oniva 10   10   20  25 
6 Festuca rubra 50   50  40 30   
7 Festuca commutata 5 10        
8 Festuca gazonnante         20 
9 Festuca rubra  20 30  25     

10 
Festuca rubra stolo-
nifera        50 20 

11 
Festuca rubra 
trichophylla    30       

12 Lolium perenne 20 30 30  30 25 45  20 
13 Poa pratensis 10 40 10 20 10 25 5 25 5 
14 Poa trivialis      10    

144.2.2 Προκατασκευασµένος Χλοοτάπητας 
Πρόκειται για έτοιµο χλοοτάπητα που πωλείται σε περιελισσόµενες λωρίδες (ρολά) διαφόρων διαστάσεων (συνή-
θως 90 cm x 30 cm και πάχους 3,5 cm ή διαστάσεων 200 cm x 40 cm και πάχους 3,5 cm). Οι λωρίδες του έτοιµου 
χλοοτάπητα τοποθετούνται σε επαφή µεταξύ τους πάνω σε τελείως προετοιµασµένο έδαφος. 

144.3 Εκτέλεση Εργασιών 

144.3.1 Εγκατάσταση Χλοοτάπητα 
Η εργασία της εγκατάστασης χλοοτάπητα περιλαµβάνει τις ακόλουθες επιµέρους εργασίες για κάθε στρέµµα χλοο-
τάπητα που θα εγκατασταθεί: 
(1) Τον καθαρισµό των χώρων του Έργου που θα εγκατασταθεί χλοοτάπητας από διάφορα επιφανειακά αδρα-

νή υλικά και σκουπίδια, τη διάστρωση των υπαρχόντων χωµάτων και τη µόρφωση της επιφάνειας. 
(2) Τη χονδρική διάστρωση των κηπευτικών χωµάτων σε πάχος και διαµόρφωση µε οµοιόµορφη κλίση 1,0% - 

1,5%. 
(3) Τον καθαρισµό των χωµάτων από τα αδρανή υλικά, ή τα φυτικά υπολείµµατα (ρίζες, ζιζάνια κτλ.). 
(4) Την κατεργασία του εδάφους µε ελκυστήρα και «φρέζα» σε βάθος 20 cm, όσες φορές και να απαιτηθεί για 

το ψιλοχωµατισµό του εδάφους ώστε να είναι κατάλληλο για την σπορά. 
(5) Την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση 25 σάκων εµπλουτισµένης τύρφης όγκου 250 lt, σε 

κάθε στρέµµα επιφάνειας, καθώς και 30 kg λιπάσµατος «κοµπλεζάλ» ή άλλου της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
(6) Τη νέα καλλιέργεια της επιφάνειας µε σταυρωτό «φρεζάρισµα» σε µικρότερο βάθος. 
(7) Την κατασκευή διαδρόµων. 
(8) Την τελική διαµόρφωση της επιφάνειας µε ράµµατα και τσουγκράνες για να δηµιουργηθεί η κατάλληλη σπο-

ροκλίνη. 
(9) Την απολύµανση του εδάφους. 
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(10) Τη σπορά της επιφάνειας µε 40 kg µίγµατος σπόρου, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας, σε κάθε τε-
τραγωνικό µέτρο (m²) επιφάνειας. Ο σπόρος πρέπει να είναι συσκευασµένος µέσα σε χάρτινους σάκους 
που θα φέρουν ετικέτα χαρακτηρισµού του µίγµατος ραµµένη επάνω στο σάκο και την µολυβδοσφραγίδα 
του οίκου παραγωγής. Οι σάκοι θα ανοίγονται παρουσία του εκπροσώπου της Υπηρεσίας. 

(11) Την κάλυψη του σπόρου και το κυλίνδρισµα της επιφάνειας. 
(12) Τις συχνές καθηµερινές αρδεύσεις του χλοοτάπητα χρησιµοποιώντας το αρδευτικό δίκτυο ή οποιοδήποτε 

άλλο πρόσφορο µέσο σε τυχόν περιπτώσεις µη λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου, των γεωτρήσεων, βλά-
βης, µη κατασκευής δεξαµενής, καθυστέρηση ηλεκτροδότησης κτλ. µέχρι τη βλάστηση του σπόρου και την 
ανάπτυξη του χλοοτάπητα έως ότου αποκτήσει ύψος 10 cm. 

(13) Το πρώτο κούρεµα και το κυλίνδρισµα του χλοοτάπητα. 
(14) Τη λίπανση του µε 15 g επιφανειακό λίπασµα ή µε 8 g «κοµπλεζάλ» ή ανάλογης ποσότητας υδατοδιαλυτού 

λιπάσµατος για κάθε τετραγωνικό µέτρο (m²) επιφάνειας. 
(15) Την επανασπορά του χλοοτάπητα σε όσα σηµεία το φύτρωµά του δεν θεωρείται ικανοποιητικό. 
(16) Τα συχνά βοτανίσµατα και την αποµάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν, έως ότου ο χλοο-

τάπητας αποκτήσει ύψος 10 cm και κουρευτεί. Η εργασία αυτή θα γίνεται µόνο χειρονακτικά από εργάτες. 

144.3.2 Συντήρηση Χλοοτάπητα 
(α) Η σειρά των εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα αρχίζει µετά το πρώτο κούρεµα και τελειώνει µε το τέ-

λος του συµβατικού χρόνου (συνολική προθεσµία) και περιλαµβάνει τις εξής εργασίες: 
i. Το πότισµα του χλοοτάπητα γίνεται καθηµερινά κατά τους κρίσιµους µήνες Μάιο - Ιούνιο - Ιούλιο - 

Αύγουστο – Σεπτέµβριο, µε ποσότητα νερού 6 m³/στρέµµα - 7 m³/στρέµµα. Τους υπόλοιπους µήνες 
γίνεται τόσο συχνά όσο απαιτείται για να διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη κατάσταση από την 
εγκατάστασή του µέχρι το τέλος της συντήρησής του. 

ii. Το κούρεµα του χλοοτάπητα, µε χλοοκοπτική µηχανή σε ύψος 5 cm, όταν ο τάπητας αποκτά ύψος 8 
cm - 10 cm σε τακτά χρονικά διαστήµατα ανάλογα µε το ύψος του χλοοτάπητα. Το κούρεµα θα γίνε-
ται κάθε πέντε (5) ηµέρες από το Μάιο µέχρι το Σεπτέµβριο. Τα φυτικά υπολείµµατα θα συγκεντρώ-
νονται και θα αποµακρύνονται σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές η απόρριψη 
σκουπιδιών και σε οποιαδήποτε απόσταση από το Έργο. 

iii. Τη λίπανση του χλοοτάπητα κάθε τρεις (3) µήνες µε υδατοδιαλυτό λίπασµα, της απόλυτης έγκρισης 
της Υπηρεσίας, µέσω του δικτύου άρδευσης σε ποσότητα 8 kg/στρέµµα ή 15 kg/στρέµµα αν η λίπαν-
ση εκτελείται χειρονακτικά από εργάτες. Η λίπανση του χλοοτάπητα γίνεται µετά το κούρεµα και πριν 
ή κατά την άρδευση ανάλογα µε τον τρόπο λίπανσης. 

iv. Την καταπολέµηση ασθενειών µε ψεκασµό της επιφάνειας του χλοοτάπητα. Ο ψεκασµός γίνεται µε 
ψεκαστικό διάλυµα, όγκου αναλόγου µε το ψεκαστικό σκεύασµα που θα χρησιµοποιηθεί, για την 
πρόληψη ή την καταπολέµηση ασθενειών που τυχόν θα εµφανιστούν. 

v. Το βοτάνισµα του χλοοτάπητα δηλαδή τον καθαρισµό από τα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά αυτο-
φυή ζιζάνια. Το βοτάνισµα θα εκτελείται χειρονακτικά από εργάτες ή µε κατάλληλο εκλεκτικό ζιζανιο-
κτόνο σκεύασµα µε αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. 

vi. Τη ριζοτοµή του χλοοτάπητα, δηλαδή τη διάνοιξη περιφερειακού αυλακιού γύρω από το χλοοτάπητα, 
στα πεζοδρόµια, διαδρόµους και χώρους φυτών και την αποµάκρυνση των υποπροϊόντων διάνοιξης. 
Η εργασία αυτή γίνεται για την καλαίσθητη εµφάνιση του χλοοτάπητα και την απορροή του νερού και 
εκτελείται µετά από γραπτή εντολή του εκπροσώπου της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του Έργου. 

vii. Τον αερισµό του χλοοτάπητα µε ειδική µηχανή αερισµού. Τα υπολείµµατα από την εργασία αυτή συ-
γκεντρώνονται και αποµακρύνονται από το Έργο. Μετά την αποµάκρυνση των υπολειµµάτων αερι-
σµού θα ακολουθήσει διάστρωση µίγµατος φυτικής γης και βελτιωτικού του εδάφους σε όλη την επι-
φάνεια του χλοοτάπητα µε σκοπό πέραν από την κάλυψη των οπών, την ισοπέδωση ανωµαλιών της 
επιφάνειας του τάπητα. 

viii. Τον καθηµερινό καθαρισµό επιφανειών του χλοοτάπητα από τα διάφορα απορρίµµατα (χαρτιά, ξένα 
αντικείµενα κτλ.). Τα φυτικά υπολείµµατα θα συγκεντρώνονται και θα αποµακρύνονται σε χώρους 
που επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές η απόρριψη σκουπιδιών και σε οποιαδήποτε απόσταση από 
το Έργο. 

(β) Επειδή οι επαναλήψεις ορισµένων από τις παραπάνω εργασίες θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες 
που θα επικρατήσουν στην περιοχή του Έργου στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, αυτές θα επαναλη-
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φθούν όσες φορές απαιτηθεί ώστε ο χλοοτάπητας να είναι υγιής να έχει χρώµα οµοιογενές πράσινο, να α-
ναπτύσσεται οµοιόµορφα, να έχει ύψος από 6 cm µέχρι 10 cm το πολύ, να είναι απαλλαγµένος από ζιζάνια 
και σκουπίδια και γενικά να διατηρείται σε άριστη κατάσταση µέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησης. 

144.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης χλοοτάπητα, όπως περιγρά-
φονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 144.3, καθώς και η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των 
υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. 

144.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες εγκατάστασης χλοοτάπητα µε απλή σπορά ή προκατρασκευασµένου χλοοτάπητα θα επιµετρώ-

νται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) πλήρως περαιωµένων και συντηρηµένων. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφω-
να µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Για την επιµέτρηση των επιφανειών του χλοοτάπητα ισχύουν τα ακόλουθα: 

- Κάθε µέτρηση ή ποσοστό επιτυχίας εγκατάστασης χλοοτάπητα που αναφέρεται, αφορά σε διακεκριµέ-
νες επιφάνειες. 

- Στην εγκατάσταση χλοοτάπητα δεν επιτρέπονται αστοχίες και η επιφάνεια πρέπει να καλύπτεται πλή-
ρως από χλοοτάπητα, διαφορετικά όλη η διακεκριµένη επιφάνεια, στην οποία παρουσιάστηκε η αστο-
χία, θα περικόπτεται από την επιµέτρηση και δεν θα πιστοποιείται. 

- Αν ο Ανάδοχος έχει αστοχίες στο φύτρωµα του χλοοτάπητα µπορεί να τις βελτιώσει εντός διαστήµατος 
30 έως 40 ηµερών από την αρχική εγκατάσταση του χλοοτάπητα. Εάν µετά την παρέλευση του χρονι-
κού διαστήµατος αυτού ο χλοοτάπητας εξακολουθεί να παρουσιάζει αστοχίες, τότε όλη η διακεκριµένη 
επιφάνεια, στην οποία παρουσιάστηκε η αστοχία, θα περικόπτεται από την επιµέτρηση και δεν θα πι-
στοποιείται. 

- Η επιµέτρηση θα διενεργηθεί αµέσως µετά το πρώτο κούρεµα (30 έως 40 ηµέρες από την εγκατάστα-
ση). 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, καθώς και 
για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

145. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

145.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
Το πεδίο εφαρµογής περιλαβάνει τις εργασίες υποδοµής που είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση του τριτεύο-
ντος δικτύου άρδευσης. Για τη λειτουργία του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης, θεωρείται ότι έχουν προηγουµένως 
κατασκευαστεί τα ακόλουθα έργα: 
• Το πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο άρδευσης 
• Έργα διάβασης κάτω από οδοστρώµατα, σιδηροδροµικές τροχιές κτλ., κατασκευασµένα από σωλήνες ΡVC 

εγκιβωτισµένους σε σκυρόδεµα, µέσα από τους οποίους θα διέρχονται οι αγωγοί µεταφοράς νερού του τρι-
τεύοντος δικτύου από πολυαιθυλένιο, από τα Φρεάτια Ελέγχου Άρδευσης (ΦΕΑ) προς τους χώρους άρδευ-
σης. 

• Κεντρικό σύστηµα ελέγχου άρδευσης µε τις αντίστοιχες καλωδιώσεις ή στύλους µε συσκευές προγραµµατι-
σµού που θα ελέγχουν τις βαλβίδες ελέγχου άρδευσης των ΦΕΑ, µέσω κατάλληλων καλωδιώσεων, ώστε η 
άρδευση να γίνεται τελείως αυτόµατα. 

145.2 Υλικά 
(1) Οι σωλήνες των γραµµών άρδευσης και των αγωγών µεταφοράς θα είναι από πολυαιθυλένιο 4 atm. 
(2) Οι πιέσεις λειτουργίας των µειωτήρων πίεσης, καθώς και οι πιέσεις λειτουργίας των σταλλακτών πρέπει να 

κυµαίνονται από 1 atm έως 4 atm. 
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(3) Οι γραµµές άρδευσης καθώς και οι αγωγοί µεταφοράς που τοποθετούνται επιφανειακά πάνω στα πρανή, 
θα στερεωθούν µε σιδηροπασσάλους S 220 ή S 400 διαµέτρου Φ 8 mm και µήκους 40 cm περίπου, κυρτω-
µένους στο πάνω µέρος, που θα καρφωθούν στο έδαφος κάθε 5 m σε βάθος περίπου 25 cm. 

(4) Οι σταλλάκτες που τοποθετούνται επί των γραµµών άρδευσης, θα είναι επικαθήµενου τύπου, αυτορρυθµι-
ζόµενοι, παροχής 4 lt/h, µε ανώτερη επιτρεπόµενη απόκλιση ±10% για πιέσεις από 1 atm έως 4 atm. 

(5) Οι αυτόµατες βαλβίδες εξαερισµού που τοποθετούνται στα ανώτερα σηµεία των αγωγών µεταφοράς στα 
πρανή ορυγµάτων ύψους άνω των 7,5 m, θα είναι χυτοσιδηρές, ορειχάλκινες ή πλαστικές, διπλής ενέργειας, 
ονοµαστικής διαµέτρου Φ 25,4 mm. Οι βαλβίδες θα τοποθετηθούν µέσα σε Φρεάτια Βαλβίδων Εξαερισµού 
Πρανών (ΦΒΑΠ) που θα είναι προκατασκευασµένα (ή µπορούν να κατασκευασθούν και επί τόπου) από 
σκυρόδεµα C12/15 µε οπλισµό πλέγµατος S 500. Τα ΦΒΑΠ θα φέρουν γαλβανισµένο σιδηρό κάλυµµα από 
«µπακλαβαδωτή» λαµαρίνα ή χυτοσιδηρό κάλυµµα πάνω σε αντίστοιχο γαλβανισµένο σιδηρό ή χυτοσιδηρό 
πλαίσιο και θα είναι εφοδιασµένο µε κλειδαριά ασφαλείας. 
Στους υπόλοιπους αγωγούς µεταφοράς σε µικρότερα πρανή ορυγµάτων (ύψους µέχρι 7,5 m) θα τοποθετη-
θούν ορειχάλκινες ή πλαστικές βαλβίδες εξαερισµού διαµέτρου Φ 19,05 mm. 

(6) Οι βαλβίδες αερισµού που εγκαθίστανται σε επιχώµατα στο άκρο του καταστρώµατος συγκοινωνιακών έρ-
γων (π.χ. ερείσµατα), θα τοποθετούνται µέσα σε ΦΒΑΠ κατάλληλων διαστάσεων από σκυρόδεµα C12/15 
µε οπλισµό από πλέγµα S 500 και κάλυµµα µε κλειδαριά ασφαλείας. 

(7) Στις συνδέσεις από κύριο αγωγό στα φρεάτια και τις διακλαδώσεις του δικτύου για διαµέτρους διακλαδούµε-
νων αγωγών µεγαλύτερους από Φ 20 mm θα χρησιµοποιούνται πλαστικά ειδικά τεµάχια (ταφ, ρακόρ κτλ.) 
και όχι µε «σέλλες». 
Για όλα τα εξαρτήµατα συνδέσεων (πλαστικά και µεταλλικά) του αρδευτικού δικτύου θα χρησιµοποιούνται 
ταινίες ΤΕFLON για τη στεγάνωσή τους ώστε να αντέχουν σε .πιέσεις 6 atm και να είναι τελείως στεγανές. 
Σε καµία περίπτωση δεν θα χρησιµοποιηθούν «φις» αντί για «ρακόρ». 

145.3 Εκτέλεση Εργασιών 

145.3.1 Μελέτη Τριτεύοντος ∆ικτύου 
(1) Εφόσον στην τυχόν υπάρχουσα µελέτη άρδευσης πρασίνου δεν περιλαµβάνονται σχέδια εγκατάστασης του 

τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντάξει τα σχέδια εγκατάστασης και 
να τα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. 
Η παραπάνω δαπάνη σύνταξης των σχεδίων εγκατάστασης του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης περιλαµβά-
νεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, για τις οποίες δεν προβλέπεται καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής επειδή 
η σχετική δαπάνη θεωρείται ότι περιλαµβάνεται ανηγµένα στις τιµές µονάδας της προσφοράς του Αναδόχου 
ή στο προσφερθέν από αυτόν «κατ' αποκοπήν τίµηµα», ανάλογα µε το σύστηµα δηµοπράτησης του Έργου. 

(2) Για ανεξάρτητες εργολαβίες πρασίνου, ο Ανάδοχος, τον πρώτο µήνα µετά την εγκατάσταση του, πρέπει να 
υποβάλει τα σχέδια του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης ενώ παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα τµηµατικής ε-
πεξεργασίας, υποβάλοντας αρχικά τα σχέδια των τµηµάτων που πρόκειται να φυτευτούν άµεσα. 
Για εργασίες πρασίνου εντεταγµένες σε γενικότερες εργολαβίες συγκοινωνιακών έργων, η σύνταξη των σχε-
τικών σχεδίων του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου µπορεί να γίνει τµηµατικά, µε το ίδιο πνεύµα της παρα-
πάνω παραγράφου, αλλά σε κάθε περίπτωση η σύνταξη των σχετικών σχεδίων θα πρέπει να γίνεται εγκαί-
ρως, ώστε να µην δηµιουργούνται προβλήµατα καθυστερήσεων στη φύτευση σε σχέση µε τον απαιτούµε-
νο/σχεδιαζόµενο χρόνο φύτευσης. 

(3) Κατά τη µελέτη του τριτεύοντος δικτύου ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του τα γεωµετρικά στοιχεία του 
Έργου (εµβαδά, υψοµετρικές διαφορές, κλίσεις κτλ.), τον τρόπο φύτευσης και τις απαιτούµενες παροχές, τις 
απώλειες πίεσης στα διάφορα τµήµατα του δικτύου, καθώς και τα δεδοµένα και τα υδραυλικά χαρακτηριστι-
κά του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου (διαθέσιµες πιέσεις, παροχές κτλ.) σε κάθε ΦΕΑ. 

(4) Στο σχέδιο πρέπει να φαίνονται οι διατοµές και οι θέσεις όλων των αγωγών, των µειωτήρων πίεσης, των 
βαλβίδων αερισµού, των εξαρτηµάτων κτλ. και οι πιέσεις λειτουργίας των µειωτήρων πίεσης, καθώς και οι 
πιέσεις λειτουργίας των σταλλακτών. 

(5) Μετά την υποβολή της µελέτης από τον Ανάδοχο, η Υπηρεσία δύναται να µην εγκρίνει τη µελέτη, να τη 
διορθώσει ή να την επιστρέψει στον Ανάδοχο για διόρθωση και να υποδείξει στον Ανάδοχο τροποποιήσεις 
ή συµπληρώσεις, ακόµη και µετά την εγκατάσταση του δικτύου. Ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για τη 
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σωστή µελέτη και σωστή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, που θα κριθεί από τη διακύµανση των πιέσεων 
και παροχών των σταλλακτών. 

145.3.2 Εγκατάσταση Τριτεύοντος ∆ικτύου 
Στο πλαίσιο εγκατάστασης του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης περιλαµβάνεται η πλήρης εκτέλεση των παρακάτω 
εργασιών (προµήθεια υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων και συσκευών κτλ.) που αφορούν σε τµήµατα του 
αρδευτικού δικτύου µετά από τους συλλέκτες των Φρεατίων Ελέγχου Άρδευσης (ΦΕΑ): 
(1) Εκσκαφές σε φυτικό έδαφος της κεντρικής νησίδας και των ερεισµάτων οδικών έργων ή αντίστοιχα της 

πλευρικής ζώνης του υποστρώµατος σιδηροδροµικών έργων για τη δηµιουργία πρόσβασης  προς τις θυρί-
δες των ΦΕΑ και των έργων διάβασης και εκσκαφή τάφρου για την τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς 
υπογείως, κατά µήκος των ερεισµάτων, της νησίδας ή όπου αλλού απαιτηθεί, σε βάθος τουλάχιστο 0,20 m 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 

(2) Τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς δια µέσου των «έργων διάβασης» τόσο εντός τάφρου όσο και επιφα-
νειακά στα τµήµατα των αγωγών που συνδέονται µε τις γραµµές άρδευσης, σύνδεση των αγωγών µε τις 
αναµονές στους συλλέκτες των ΦΕΑ και φραγή των ανοιγµάτων των ΦΕΑ και των «έργων διάβασης» µε κα-
τάλληλο υλικό (π.χ. φύλλα διογκωµένης πολυουρεθάνης) για να προστατευθούν από τα χώµατα. 

(3) Επανεπίχωση των τάφρων και λοιπών εκσκαφών µε τα προϊόντα εκσκαφής και εξοµάλυνση της επιφάνειας 
του εδάφους. 

(4) Τοποθέτηση, επιφανειακά, των γραµµών άρδευσης (στα πρανή τοποθετούνται ανάντη των γραµµών φύ-
τευσης) και σύνδεσή τους µε τους αγωγούς µεταφοράς. 

(5) Στις γραµµές άρδευσης τοποθετούνται δύο σταλλάκτες για κάθε δένδρο σε περίπου οριζόντιες επιφάνειες 
(ερείσµατα, νησίδες, πλατύσµατα κτλ.) και σε απόσταση περίπου 20 cm έως 30 cm δεξιά και αριστερά από 
τον κορµό του. Στα δενδρύλλια πρανών και στους θάµνους κάθε είδους θα τοποθετείται ένας σταλλάκτης σε 
κάθε φυτό κοντά στον κορµό αυτού. 

(6) Για τον εξαερισµό των τµηµάτων του αρδευτικού δικτύου στα πρανή ορυγµάτων θα τοποθετηθούν στα ανώ-
τερα σηµεία των αγωγών µεταφοράς αυτόµατες βαλβίδες εξαερισµού. 

(7) Στις θέσεις επιχωµάτων, εφόσον δεν έχουν κατασκευασθεί βαλβίδες αερισµού µέσα στα ΦΕΑ, στο πλαίσιο 
των εργασιών του τριτεύοντος δικτύου περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση βαλβίδων αερισµού στο άκρο του 
καταστρώµατος των συγκοινωνιακών έργων (π.χ. στα ερείσµατα των οδών). 

(8) Οµοίως, πρόσθετοι µειωτήρες πίεσης που είναι αναγκαίοι εκτός από τους τυχόν εγκατεστηµένους µέσα στα 
ΦΕΑ, θα εγκαθίστανται κατ' ανάλογο τρόπο προς αυτόν που περιγράφτηκε στο προηγούµενο εδάφιο για τις 
βαλβίδες αερισµού. 

(9) Κατά την κατασκευή των οποιωνδήποτε Φρεατίων Βαλβίδων Αερισµού Πρανών (ΦΒΑΠ) ή/και Φρεατίων 
Μειωτήρων Πίεσης Πρανών (ΦΜΠΠ), σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στα παραπάνω εδάφια, θα γίνεται κα-
τάλληλη πρόβλεψη και θα κατασκευάζονται τα ακόλουθα: 

- Κατάλληλα ανοίγµατα, κατά θέση και διατοµή, για τη διέλευση των σωλήνων. 

- Κατάλληλα ανοίγµατα αποστράγγισης του φρεατίου στον πυθµένα αυτού σε συνδυασµό µε την κατάλ-
ληλη στρώση αµµοχάλικου έδρασης του φρεατίου για την αποστράγγισή του. 

(10) Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης θα εκτελεστούν µε προσοχή ώστε κατά το δυνατόν να µην ει-
σέλθουν µέσα στους σωλήνες χώµατα ή άλλα υλικά που είναι δυνατό να προκαλέσουν εµφράξεις. 

(11) Τα ελεύθερα άκρα των γραµµών άρδευσης και µεταφοράς θα σφραγιστούν αµέσως µετά την τοποθέτησή 
τους µε πλαστικά πώµατα ή διόφθαλµα. 

(12) Μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης, σε κάθε ανεξάρτητο τµήµα του αρδευτικού δικτύου και πριν αυ-
τό τεθεί σε λειτουργία, θα αφαιρεθούν τα πώµατα και θα γίνει επιµελής έκπλυση των σωλήνων ώστε να α-
ποµακρυνθούν όλα τα στερεά σώµατα που µπορεί να υπάρχουν µέσα σ' αυτούς και ρύθµιση όλων των 
βαλβίδων µείωσης πίεσης. Η εργασία αυτή θα γίνεται και µετά από κάθε επισκευή ή επέκταση που µπορεί 
να γίνει σε κάποιο τµήµα του δικτύου. 

(13) Σε όλους τους προς φύτευση χώρους η εγκατάσταση του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου θα γίνεται συγ-
χρόνως µε τις φυτεύσεις εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί που καθιστούν την 
ταυτόχρονη κατασκευή αδύνατη (όπως αυτό θα διαπιστώνεται εγγράφως από την Υπηρεσία). Οι εργασίες 
θα ολοκληρώνονται κατά αυτοτελή τµήµατα (έκταση που ελέγχεται από µία βαλβίδα ελέγχου άρδευσης) ώ-
στε να είναι δυνατή η αυτόµατη άρδευση αµέσως µετά την εγκατάσταση των φυτών. 



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ    
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Πρότυπα Τεύχη για Περιφερειακά Έργα
Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

Γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων – Εργασίες διαµόρφωσης τοπίου 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Κ/ΞΙΑ ΝΑΜΑ - ΜΑRNET - ΣΑΛΦΩ Κωδ. Αρ. Τεύχους : Τ∆-∆-140.0 
 Σελίδα Κατάστ. Εγγρ. : Σχέδιο 
YPETHO/EP8/TD/TD-D-140.0.DOC Ηµεροµηνία : 27/09/2002 
 35 από 38 Έκδοση : 0 

 

145.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες όπως περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 145.3 και 
ειδικότερα: 
• Σχέδια εγκατάστασης του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου, εφόσον στην τυχόν υπάρχουσα µελέτη άρδευσης 

πρασίνου δεν περιλαµβάνονται τέτοια σχέδια. 
• Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του Έργου όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. 
• Εκσκαφές τάφρων, τοποθέτηση αγωγών µεταφοράς και επανεπίχωση των τάφρων. 
• Τοποθέτηση γραµµών άρδευσης και εγκατάσταση σταλλακτών, βαλβίδων αερισµού και µειωτήρων πίεσης, 

και κατασκευή ΦΕΑ, ΦΒΑΠ και ΦΜΠΠ, όπως απαιτείται. 
• Έµπηξη σιδηροπασσάλων στερέωσης των γραµµών άρδευσης και αγωγών µεταφοράς 
• Όλες οι απαιτούµενες συνδέσεις των αγωγών και οι απαραίτητες εργασίες πριν τη θέση σε λειτουργία του 

αρδευτικού δικτύου (π.χ. επιµελής έκπλυση των σωλήνων). 

145.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
• Οι εργασίες υποδοµής τριτεύοντος δικτύου θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους (m) πλήρως περαιωµένων, 

ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε 
την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 

• Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες αγωγών . Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα απο-
τελεί (ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απά-
νες» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 

146. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

146.1 Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 
(α) Το πεδίο εφαρµογής του παρόντος Άρθρου περιλαµβάνει τις εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης του 

υπόγειου και επίγειου τµήµατος του αυτόµατου συστήµατος άρδευσης του χλοοτάπητα. 
(β) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της σύµβασης, ο χρόνος συντήρησης περαιώνεται: 

- Σε περίπτωση ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ εργολαβίας πρασίνου (περιλαµβανοµένου του τριτεύοντος δικτύου άρ-
δευσης): 

- Στο τέλος του συµβατικού χρόνου εκτέλεσης των έργων (Συνολική Προθεσµία). 

- Σε περίπτωση εργολαβίας πρασίνου (περιλαµβανοµένου του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης ΕΝΤΑΓ-
ΜΕΝΗΣ σε γενικότερη εργολαβία): 

- Στο τέλος της περιόδου εγγύησης του γενικότερου έργου (κατά την οποία ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυ-
νο του Έργου και υποχρεούται στη συντήρησή του). 

(γ) Κατά την οριστική παραλαβή των έργων του συστήµατος άρδευσης θα ισχύουν τα ακόλουθα: 
i. Θα έχει εγκατασταθεί πλήρες σωληνωτό δίκτυο άρδευσης καθώς και το αυτόµατο υπόγειο δίκτυο άρ-

δευσης χλοοτάπητα που θα βρίσκεται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 
ii. Πριν από την παραλαβή θα έχει προηγηθεί λεπτοµερειακός έλεγχος της λειτουργίας του συστήµατος 

άρδευσης µε όλο τον εξοπλισµό του. Οι παροχές των αυτορυθµιζόµενων σταλλακτών θα έχουν ελεγ-
χθεί σε κανονική λειτουργία και δεν θα πρέπει να αποκλίνουν περισσότερο του ±10% από την ονο-
µαστική τους παροχή. 

iii. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ο Ανάδοχος θα πρέπει πριν από την υπογραφή του πρωτο-
κόλλου οριστικής παραλαβής να έχει εκτελέσει όλες τις αναγκαίες αντικαταστάσεις, ρυθµίσεις, συντη-
ρήσεις µέχρι ικανοποιήσεως της Υπηρεσίας. 
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146.2 Υλικά 
(1) Οι αγωγοί µεταφοράς νερού και τοποθέτησης εκτοξευτήρων θα είναι από πολυαιθυλένιο 6 atm και διατοµών 

Φ16, Φ20, Φ25, Φ32 και Φ40 mm. 
(2) Οι συνδέσεις στα φρεάτια και τις διακλαδώσεις του δικτύου για διαµέτρους διακλαδούµενων αγωγών D > 

Φ20 mm, από κύριο αγωγό, θα γίνουν µε πλαστικά «ταφ», «ρακόρ» και λοιπά πλαστικά εξαρτήµατα (όχι µε 
σέλλες). 

(3) Για τη στεγάνωση όλων των εξαρτηµάτων συνδέσεων (πλαστικών και µεταλλικών) του αρδευτικού δικτύου 
θα χρησιµοποιούνται ταινίες teflon ώστε να αντέχουν σε πιέσεις 5 atm και να είναι τελείως στεγανές. Σε κα-
µία περίπτωση δεν θα χρησιµοποιηθούν «φις» αντί για «ρακόρ». (Περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο περί 
«Εργασιών Υποδοµής Τριτεύοντος ∆ικτύου Άρδευσης»). 

(4) Βαλβίδες ελέγχου άρδευσης: 
Περιγράφονται αναλυτικά στο Άρθρο περί «Εργασιών Υποδοµής Τριτεύοντος ∆ικτύου Άρδευσης. 

(5) Εκτοξευτήρες (pοp up): 
i. Εκτοξευτήρας ακτίνας ποτίσµατος 1,9 m - 4,5 m: 

Είναι κατασκευασµένος από επώνυµο υλικό, µε ισχυρό επανατακτικό ανοξείδωτο ελατήριο, στατικού 
τύπου, ακτίνας 1,9 m - 4,5 m που δέχεται ακροφύσια ρυθµιζόµενου τόξου, µε είσοδο ½ θηλυκού 
σπειρώµατος, ύψους ανύψωσης 10 cm, µε εσωτερικό φίλτρο µεγάλης επιφάνειας, µε ρυθµιζόµενη 
ακτίνας εκτόξευσης και µε δυνατότητα να δέχεται εσωτερικά αντιστραγγιστική βαλβίδα. 

ii. Εκτοξευτήρας ακτίνας ποτίσµατος 5 m - 8 m: 
Είναι κατασκευασµένος από επώνυµο υλικό, µε ισχυρό επανατακτικό ανοξείδωτο ελατήριο, γραναζω-
τού τύπου, υδρολίπαντου µηχανισµού, µε ρυθµιζόµενη ακτίνα 5 m - 8 m και γωνία περιστροφής από 
20º έως 360º, µε δυνατότητα προρρύθµισης πριν την τοποθέτηση του τόξου άρδευσης, µέσω εσωτε-
ρικού ενδείκτη, µε είσοδο ¾ θηλυκού σπειρώµατος, ύψους ανύψωσης 10 cm, µε εσωτερικό φίλτρο 
µεγάλης επιφάνειας, µε διαφορετικά ακροφύσια συνδυαζόµενα για βέλτιστη διαβροχή, µε ελαστικό 
κάλυµµα και αντιβανδαλικό µηχανισµό που εξασφαλίζει τη µη καταστροφή του µηχανισµού περι-
στροφής σε περίπτωση που παραβιαστεί η προρρύθµιση της γωνίας και ταυτόχρονα αυτόµατη επα-
ναφορά του εκτοξευτήρα στην προρρυθµισµένη γωνία. 

iii. Εκτοξευτήρας ακτίνας ποτίσµατος 7 m - 14 m: 
Είναι κατασκευασµένος από επώνυµο υλικό, µε ισχυρό επανατακτικό ανοξείδωτο ελατήριο, γραναζω-
τού τύπου, υδρολίπαντου µηχανισµού, µε ρυθµιζόµενη ακτίνα 7 m - 14 m και γωνία περιστροφής 
από 20º έως 360º, µε δυνατότητα προρρύθµισης πριν την τοποθέτηση του τόξου άρδευσης, µέσω 
εσωτερικού ενδείκτη, µε είσοδο ¾ θηλυκού σπειρώµατος, ύψους ανύψωσης 12 cm, µε εσωτερικό 
φίλτρο µεγάλης επιφάνειας, µε διαφορετικά ακροφύσια συνδυαζόµενα για βέλτιστη διαβροχή, µε ελα-
στικό κάλυµµα και αντιβανδαλικό µηχανισµό που εξασφαλίζει την µη καταστροφή του µηχανισµού 
περιστροφής, σε περίπτωση που παραβιαστεί η προρρύθµιση της γωνίας και ταυτόχρονα αυτόµατη 
επαναφορά του εκτοξευτήρα, στη προρρυθµισµένη γωνία. 

iv. Υλικά σύνδεσης: 
Αποτελούν τα πάσης φύσης πλαστικά σύνδεσης των σωληνώσεων (ταφ, ρακόρ, σέλλες, γωνιές, 
µούφες, µαστοί, γωνίες, σύνδεσµοι, διόφθαλµα κτλ.). Η σύνθεση των υλικών αυτών αποτελείται από 
υψηλής αντοχής πολυαιθυλένιο. 

v. Φίλτρα: 
Αποτελούν εξαρτήµατα από υψηλής αντοχής υλικό πολυαιθυλένιο µε «σίτα» ανοξείδωτη 120-150 
mesh. 

vi. «Κολεκτέρ»: 
Αποτελούνται από ανοξείδωτα µεταλλικά εξαρτήµατα, συναρµολογηµένα σε τέτοιο σχηµατισµό που 
να επιτρέπουν την τροφοδοσία µε νερό των βαλβίδων ελέγχου άρδευσης, οι οποίες είναι προσαρµο-
σµένες σε αυτά. 

vii. Καλώδια: 
Είναι τύπου ΝΥΥ 3*1,5. 

viii. Φρεάτιο: 
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Είναι κατασκευασµένο από υλικό υψηλής αντοχής διαστάσεων 50 cm x 60 cm x 30 cm µε κάλυµµα 
και κοχλία. 

146.3 Εκτέλεση Εργασιών 

146.3.1 Εγκατάσταση ∆ικτύου 
Στην εγκατάσταση του δικτύου περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 
(1) Εκσκαφές στο φυτικό έδαφος στο χώρο που πρόκειται να σπαρθεί ο χλοοτάπητας, εκσκαφή τάφρου για την 

τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς, των γραµµών τοποθέτησης·εκτοξευτήρων, καλωδίων και πλαστικών 
φρεατίων ελέγχου άρδευσης, υπόγεια, κατ’ µήκος των διαδρόµων, περιφερειακά του χώρου και ενδιάµεσα ή 
όπου αλλού χρειασθεί σύµφωνα µε τη µελέτη άρδευσης του χλοοτάπητα, σε βάθος τουλάχιστο 0,25 m από 
την επιφάνεια του εδάφους. 

(2) Τοποθέτηση των αγωγών µεταφοράς, των γραµµών τοποθέτησης εκτοξευτήρων, καλωδίων και πλαστικών 
φρεατίων ελέγχου άρδευσης µέσα στην τάφρο και επιφανειακά στα τµήµατά τους που συνδέονται µε τις 
γραµµές άρδευσης. 

(3) Σύνδεση όλων των σωληνώσεων µε τα απαραίτητα υλικά συνδεσµολογίας (ταφ, ρακόρ, µούφες, σέλλες, 
µαστοί, κτλ.), τοποθέτηση των φρεατίων - σύνδεση των εξαρτηµάτων των φρεατίων, τοποθέτηση των εκτο-
ξευτήρων στους σωλήνες µε σέλλες, µαστούς, κτλ. και σύνδεση των καλωδίων στις βαλβίδες ελέγχου άρ-
δευσης. 

(4) Τοποθέτηση και σύνδεση της τοπικής µονάδας ελέγχου καθώς και έλεγχος λειτουργίας αυτής. 
(5) Επανεπίχωση των τάφρων και λοιπών εκσκαφών µε τα προϊόντα εκσκαφής και εξοµάλυνση της επιφάνειας 

του εδάφους και γενικά όλες οι απαραίτητες εργασίες που δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Άρθρο για την 
πλήρη και σωστή λειτουργία του υπόγειου συστήµατος άρδευσης. 

(6) Οι συνδέσεις στα φρεάτια και τις διακλαδώσεις του δικτύου για διαµέτρους διακλαδούµενων αγωγών D > 
Φ20 mm από κύριο αγωγό. 

(7) Στεγάνωσή όλων τα εξαρτηµάτων συνδέσεων (πλαστικών και µεταλλικών) του αρδευτικού δικτύου. 
(8) Όλες οι εργασίες τοποθέτησης και σύνδεσης θα γίνουν µε προσοχή ώστε κατά το δυνατό να µην εισέλθουν 

µέσα στους σωλήνες χώµατα ή άλλα υλικά που µπορεί να προκαλέσουν εµφράξεις. 
(9) Τα ελεύθερα άκρα των γραµµών άρδευσης και µεταφοράς, θα κλειστούν αµέσως µετά την τοποθέτησή τους 

µε πλαστικά πώµατα ή διόφθαλµα. 
(10) Μετά το τέλος των εργασιών εγκατάστασης σε κάθε ανεξάρτητο τµήµα του αρδευτικού δικτύου και πριν αυτό 

µπει σε λειτουργία θα αφαιρεθούν τα πώµατα και θα γίνει καλή έκπλυση των σωλήνων ώστε να αποµα-
κρυνθούν όλα τα στερεά σώµατα που µπορεί να υπάρχουν µέσα σ' αυτούς και ρύθµιση όλων των βαλβίδων 
µείωσης πίεσης. Η εργασία αυτή θα γίνεται και µετά από κάθε επισκευή ή επέκταση που µπορεί να γίνει σε 
κάποιο τµήµα του δικτύου. 

146.3.2 Συντήρηση ∆ικτύου 
(1) Ο Ανάδοχος των εργασιών πρασίνου είναι υποχρεωµένος να διατηρεί το τριτεύον δίκτυο άρδευσης σε άρι-

στη κατάσταση και να αποκαθιστά οποιεσδήποτε βλάβες επί όσο χρόνο φέρει την από τη σύµβαση ευθύνη 
για υποχρεωτική συντήρηση των έργων. 

(2) Επισηµαίνεται ότι εάν υπάρχουν εγκαταστάσεις υδραυλικού εγχυτήρα χηµικών/λιπασµάτων, παρ’ όλον ότι 
αυτές από πλευράς κατασκευής εντάσσονται στο πρωτεύον ή δευτερεύον δίκτυο, από πλευράς συντήρησης 
όµως εντάσσονται στις εργασίες του τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου. 

(3) Για την περίπτωση που οι εργασίες πρασίνου είναι εντεταγµένες σε γενικότερη εργολαβία συγκοινωνιακών 
έργων, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί σε άριστη κατάσταση και το πρωτεύον και δευτερεύον 
δίκτυο άρδευσης και να αποκαθιστά οποιεσδήποτε βλάβες. 
Ο Ανάδοχος ανεξάρτητης εργολαβίας πρασίνου (και τριτεύοντος δικτύου άρδευσης) έχει την ευθύνη και για 
τη συντήρηση και για την επανόρθωση των ζηµιών που µπορούν να προκληθούν από υπαιτιότητά του ή 
λανθασµένους χειρισµούς και στα υπόλοιπα έργα του δικτύου άρδευσης (γεώτρηση, πρωτεύον και δευτε-
ρεύον δίκτυο, «πίλλαρ» κτλ.) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου συντήρησης. Σε περίπτωση ζηµιών του δι-
κτύου άρδευσης από τρίτους ο Ανάδοχος επισκευάζει το δίκτυο και πληρώνεται απολογιστικά. 

(4) Η συντήρηση του συστήµατος άρδευσης περιλαµβάνει σε συνεχή βάση όλες τις αναγκαίες εργασίες παρα-
κολούθησης και καθαρισµού του συστήµατος και αντικατάστασης των τµηµάτων που υπέστησαν βλάβη 
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(καθαρισµός, επισκευές διαρροών, εκπλύσεις, ρυθµίσεις µειωτήρων και άλλων συσκευών, αντικατάσταση 
διαφόρων σωλήνων και σταλλακτών, αντικατάσταση εξοπλισµού που υπέστη βλάβη κτλ.), ώστε να διατη-
ρείται το σύστηµα άρδευσης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας µέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. 

(5) Για τα έργα του δευτερεύοντος και του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης θα εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες: 
i. ∆ύο φορές το χρόνο, µια στην έναρξη και µια στα µέσα της αρδευτικής περιόδου, θα γίνεται γενική 

συντήρηση του δικτύου, κατά την οποία θα ελέγχεται όλο το δίκτυο, θα επαναρρυθµίζονται οι πιέσεις, 
θα γίνεται καθαρισµός ή αντικατάσταση των σταλλακτών που παρουσιάζουν προβλήµατα και τυχόν 
των αντίστοιχων σταλακτοφόρων σωλήνων, σπασµένων πασσάλων κτλ. και γενική έκπλυση του δι-
κτύου. 

ii. Μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου θα καθαρίζονται και θα εκκενώνονται από νερό όλα τα φίλ-
τρα. 

iii. Η συντήρηση των αντλητικών µηχανηµάτων και των τυχόν εγκαταστάσεων του υδραυλικού εγχυτήρα 
θα γίνεται ανελλιπώς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

146.4 Περιλαµβανόµενες ∆απάνες 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται όλες οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης των αρδευτικών εγκαταστά-
σεων, όπως περιγράφονται στο προηγούµενο κεφάλαιο 146.3, καθώς και η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου 
του Έργου όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για τις εργασίες. 

146.5 Επιµέτρηση και Πληρωµή 
Οι εργασίες εγκατάστασης υπόγειου δικτύου αυτόµατης άρδευσης χλοοτάπητα θα επιµετρώνται σε µέτρα µήκους 
(m) πλήρως περαιωµένων και συντηρηµένων, ανά κατηγορία και διάµετρο αγωγού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 της παρούσας ΓΤΣΥ. 
Η (οι) ποσότητα (ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (ες) επιµετρήθηκε (αν) σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (αν) από την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ονται) σύµφωνα µε την παράγραφο 100.5 
της παρούσας ΓΤΣΥ για τις διάφορες κατηγορίες αγωγών. Η (οι) τιµή (ές) µονάδας θα αποτελεί (ούν) πλήρη απο-
ζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Περιλαµβανόµενες ∆απάνες» του παρόντος άρθρου, 
καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 100 «Γενικοί Όροι». 
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