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Α. Γενικά
Οι εργασίες πρασίνου που συμπεριλαμβάνονται στο έργο στοχεύουν κυρίως στη βελτίωση
των βιοκλιματικών συνθηκών του καθώς και στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή
του με τη χρήση των κατάλληλων φυτεύσεων στους διαθέσιμους χώρους.
Επειδή γενικότερα οι περισσότερες θέσεις είναι εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία, στις
φυτεύσεις θα χρησιμοποιηθούν πλατύφυλλα είδη δένδρων με ικανοποιητική κόμη για την
όσο το δυνατό καλύτερη εξασφάλιση συνθηκών σκίασης κατά τους θερινούς μήνες και την
εκμετάλλευση του διαθέσιμου ηλιακού φωτός τους χειμερινούς μήνες. Στόχος είναι η
βελτίωση του μικροκλίματος.
Η φύτευση θα είναι υψηλή (δένδρα), χαμηλή (θάμνοι), έρπουσα (χλοοτάπητας) ή
συνδυασμός αυτών. Σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης θα φυτευτούν δέντρα στα πεζοδρόμια
και όπου το πλάτος είναι επαρκές σε απόσταση περίπου 10 m μεταξύ τους. Το είδος των
δένδρων θα είναι το ίδιο από κόμβο σε κόμβο και πιο συγκεκριμένα, από την αρχή έως τον
κόμβο ΚΚ2 σφενδάμια πλατανόφυλλα πράσινα, από ΚΚ2 έως ΚΚ3 σφενδάμια
πλατανόφυλλα κόκκινα, από ΚΚ3 έως ΚΚ4 λικιδάμβαρες, από ΚΚ4 έως ΚΚ5 σφενδάμια
πλατανόφυλλα κόκκινα, από ΚΚ5 έως ΚΚ6 λιριόδενδρα, από ΚΚ6 έως ΚΚ7 σφενδάμια
πλατανόφυλλα κόκκινα και από ΚΚ7 έως ΚΚ8 σφενδάμια πλατανόφυλλα πράσινα. Στην
κεντρική νησίδα θα τοποθετηθεί χλοοτάπητας και θα φυτευτούν δέντρα ανά 10 m σε
εναλλαγή από την αρχή σφενδάμια πλατανόφυλλα πράσινα και κόκκινα. Στις πλευρικές
νησίδες πρασίνου αντίστοιχα διπλή σειρά από juniperus ορθόκλαδα 1 φυτό/μισό μέτρο
ώστε τελικά όλες οι νησίδες να καλυφθούν από τα φυτά και μεταξύ τους ανά 10 m θα
εγκατασταθούν δενδρώδεις τριανταφυλλιές σε διάφορα χρώματα. Στους κόμβους το
κεντρικό τμήμα γύρω από το φωτισμό θα καλυφθεί από θάμνους juniperus, υπέρικο και
φωτίνιες nana σύμφωνα με το σχέδιο φύτευσης. Το υπόλοιπο τμήμα θα καλυφθεί από
χλοοτάπητα όπως και οι μικρές νησίδες. Στις μεγαλύτερες νησίδες των κόμβων θα γίνει
κάλυψη από juniperus (περίπου 1 φυτό/m2) και θα φυτευτούν και δέντρα φλαμουριάς
(τίλια). Προβλέπεται αυτόματο πότισμα όλων των δέντρων και θάμνων με σταλακτηφόρο
σωλήνα καθώς και του χλοοτάπητα με στατικούς εκτοξευτήρες (pop-up). Τέλος
περιλαμβάνεται συντήρηση όλων των χώρων πρασίνου.

Β. Εργασίες κατασκευής αρδευτικού δικτύου
Για την κάλυψη των υδατικών αναγκών των φυτών απαιτείται η κατασκευή δικτύου
άρδευσης. Το δίκτυο άρδευσης περιλαμβάνει τη χρήση υπόγειων σωλήνων PE για το
μοίρασμα του νερού, σταλακτηφόρων σωλήνων PE για την εφαρμογή του νερού στις θέσεις
φύτευσης των δέντρων των πεζοδρομίων, των θάμνων στους χώρους φύτευσης των
πλευρικών νησίδων, των κόμβων και των νησίδων των κόμβων και αυτοανυψούμενων
εκτοξευτήρων (pop-up) για την άρδευση των επιφανειών με χλοοτάπητα. Έτσι για την
άρδευση όλων των χώρων της μελέτης απαιτείται να παραχωρηθούν από την Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης δύο με τρεις παροχές 1΄΄ ή 1 1/2΄΄ ανάλογα από κόμβο σε κόμβο.
Κατ’ αρχήν πριν από την τοποθέτηση του αρδευτικού δικτύου θα πρέπει ο ανάδοχος να
καταθέσει στην υπηρεσία για έγκριση πλήρες σχέδιο άρδευσης στο οποίο θα φαίνονται
λεπτομερώς όλα τα σημεία όπου θα περάσουν οι σωλήνες, με τις πλήρεις διαμέτρους τους,
οι θέσεις των φρεατίων, των ηλεκτροβαλβίδων, των σταλακτοφόρων, των pop-up κ.τ.λ.
βασισμένο στις διαθέσιμες παροχές. Τα υλικά, το παράβολο και η εργασία για τις συνδέσεις
με τον κεντρικό αγωγό της ΔΕΥΑΙ βαρύνουν τον ανάδοχο. Οι παροχές θα τοποθετηθούν
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εντός φρεατίων πλαστικών αν βρίσκονται εντός χωμάτινης επιφάνειας ή τσιμεντένιων αν
βρίσκονται εντός σκληρής επιφάνειας. Στο φρεάτιο επίσης τοποθετούνται οι ηλεκτροβάνες
καθώς και ένα φίλτρο γραμμής και μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Ο προγραμματιστής του
δικτύου (ηλεκτρικός) θα βρίσκεται σε πίλαρ. Υπολογίζεται ότι πιθανόν να είναι επαρκείς 6
ηλεκτοβάνες για την κάλυψη των φυτών του χλοοτάπητα, των θάμνων και των δέντρων
κάθε κόμβου και των νησίδων του και άλλες 6 ηλεκτροβάνες για την κάλυψη των δέντρων
των πεζοδρομίων, των θάμνων των πλευρικών νησίδων, του χλοοτάπητα και των δέντρων
της κεντρικής νησίδας από κόμβο σε κόμβο. Στην περίπτωση αυτή οι 6 ηλεκτροβάνες θα
τοποθετηθούν σε ένα φρεάτιο στον κόμβο και οι υπόλοιπες 6 σε ένα φρεάτιο περίπου στο
μέσο της απόστασης μεταξύ των κόμβων. ΄Ενας ηλεκτρικός προγραμματιστής 12 στάσεων
στον κόμβο θα καλύψει αυτές τις ηλεκτροβάνες. Επίσης σε κάθε φρεάτιο ηλεκτροβανών
τοποθετείται ένα φίλτρο γραμμής και μιας βαλβίδα αντεπιστροφής. Οι ηλεκτροβάνες θα
είναι μικτού κοντρόλ και οι εκτοξευτήρες στατικού τύπου. Επισημαίνεται βέβαια ότι η πίεση
του δικτύου θα είναι η απαιτούμενη.
Για την προστασία από ζημιές αλλά και την ευκολότερη αντικατάστασή τους, αν
δημιουργηθεί πρόβλημα, οι σωλήνες Φ32 που διανέμουν το νερό στις θέσεις φύτευσης των
δέντρων και στις νησίδες, θα τοποθετηθούν στο εσωτερικό σωλήνων σπιράλ Φ63 PE και
στις διασταυρώσεις και όπου αλλού υπάρχουν διακλαδώσεις του αγωγού αλλά και σε
συγκεκριμένες θέσεις που υποδεικνύονται στο σχέδιο θα πρέπει να τοποθετηθούν φρεάτια.
Φρεάτια θα πρέπει να τοποθετούνται και μελλοντικά οπουδήποτε (λόγω άλλων εργασιών)
γίνει ζημιά στις σωληνώσεις και τοποθετηθεί συνδετικό εξάρτημα.
Το δίκτυο άρδευσης στα πεζοδρόμια κατασκευάζεται πριν τη σκληρή επίστρωση αυτών. Οι
σωλήνες απλώνονται πάνω στο έδαφος και πάνω από αυτούς γίνεται η διάστρωση της
τσιμεντένιας υπόβασης της πλακόστρωσης. Οι διακλαδώσεις στις δενδροδόχους θα πρέπει
να γίνουν μετά την κατασκευή των πεζοδρομίων, παράλληλα ή πριν τη φύτευση. Σε κάθε
δενδροδόχο θα τοποθετηθεί τμήμα σταλλακτηφόρου Φ16/17 μήκους τουλάχιστον 2,5 m. Το
δίκτυο δοκιμάζεται για τυχόν διαρροές και μετά προχωρά η κατασκευή των υπερκείμενων
στρώσεων του πεζοδρομίου καθώς και η τοποθέτηση γεωυφάσματος, βότσαλου και
μεταλλικών σχαρών στα δέντρα. Οι εργασίες κατασκευής του αρδευτικού συστήματος
ξεκινούν αμέσως μετά τη διαμόρφωση των επιφανειών που θα δεχθούν τα φυτά ή θα
διαστρωθεί ο χλοοτάπητας και πριν τη φύτευση ή την τοποθέτηση αυτών. Γίνεται διάνοιξη
των αυλάκων στους οποίους θα τοποθετηθούν οι σωλήνες πολυαιθυλενίου της άρδευσης
που θα μεταφέρουν το νερό στους διανεμητές (εκτοξευτήρες ή σταλακτηφόροι κατά
περίπτωση). Παράλληλα με την τοποθέτηση των σωλήνων κατασκευάζονται οι συλλέκτες
(συμπεριλαμβάνουν τις ηλεκτροβάνες) που θα τοποθετηθούν μέσα στα φρεάτια ελέγχου
άρδευσης (ΦΕΑ) και δίνεται σε αυτούς νερό από την παροχή (δίκτυο ύδρευσης). Στη
συνέχεια τοποθετούνται οι εκτοξευτήρες και δοκιμάζεται το δίκτυο για διαρροές. Εφόσον
δεν υπάρξουν διαρροές μπορεί να γίνει η επανεπίχωση των αυλάκων και αφού έχει
προηγηθεί η τοποθέτηση των καλωδίων που συνδέουν τον προγραμματιστή άρδευσης με
τις ηλεκτροβάνες. Κατόπιν τούτου μπορούν να ρυθμιστούν εκτοξευτήρες και να ελεγχθεί το
σύστημα του αυτοματισμού με την εγκατάσταση του προγραμματιστή άρδευσης. Θα
τοποθετηθεί ένας προγραμματιστής άρδευσης για κάθε κόμβο για τον έλεγχο του
αρδευτικού συστήματος. Θα είναι ρεύματος (24Volt) και θα
τοποθετηθεί στο
ηλεκτρολογικό πίλαρ ή σε άλλη κατάλληλη θέση σε τοιχίο σε δικό του πίλαρ και τουλάχιστον
1 μέτρο πάνω από το έδαφος. Μετά και τη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος και
εφόσον γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις και επιδιορθώσεις και αφού λειτουργούν όλα
σωστά θα γίνει η επανεπίχωση των τάφρων, η ομαλοποίηση της επιφάνειας του εδάφους
και η απομάκρυνση κάθε άχρηστου υλικού. Θα ακολουθήσει υπεράρδευση του εδάφους και
επίχωση όσων σημείων έχουν παρουσιάσει καθίζηση με φυτική γη.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των υλικών υποδομής (φυτική γη, πάσσαλοι
υποστύλωσης δέντρων κ.λπ.), των φυτών κατά κατηγορίες και είδη και των διαφόρων
εργασιών (επιχωματώσεις, φύτευση νέου πρασίνου, εγκατάσταση χλοοτάπητα).

1. ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Φυτική γη ορίζεται η επιφανειακή στρώση εδαφικού υλικού, ελαφρού, αργιλοαμμώδους
συστάσεως, που ευνοεί την ανάπτυξη των φυτών.
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.
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.
Τα προϊόντα εκσκαφών που προορίζονται για φυτικές γαίες, πρέπει να είναι απαλλαγμένα
από ξένες προσμίξεις, όπως είναι τα υλικά από κατεδαφίσεις, υπολείμματα οικοδομικών
εργασιών ή προϊόντα καθαίρεσης (μπάζα), λιθάρια, χαλίκια, κομμάτια ασβέστη, NaCl ή ακόμα
υπολείμματα φυτών που διασπώνται δύσκολα.
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 χρησιμοποιούνται μετά από την απομάκρυνση των πιο πάνω προσμίξεων
που θα γίνει με οποιαδήποτε μέθοδο (ακόμα και με κοσκίνισμα).
Η φυτική γη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή μέχρι βάθους 0,70 m και
μακροσκοπικά θα πρέπει να έχει καστανό, κόκκινο ή ανοικτό κόκκινο χρώμα. Κριτήριο
καταλληλότητας του επιφανειακού εδαφικού στρώματος της ζώνης των εκσκαφών προς
χρήση ως φυτική γη είναι κατ’ αρχήν η ύπαρξη φυσικής βλάστησης. Άγονα εδάφη είναι κατά
τεκμήριο ακατάλληλα προς χρήση ως φυτική γη, εάν δεν εμποτιστούν ή βελτιωθούν
κατάλληλα.
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 μακροσκοπικής μόνο εξέτασης αυτής, τόσο επί τόπου του Έργου όσο
και στην πηγή χωματοληψίας.
Εάν η Υπηρεσία έχει αμφιβολία ως προς την καταλληλότητα του διαθέσιμου στο έργο υλικού
μπορεί να απαιτήσει τη διενέργεια εδαφολογικής ανάλυσης.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγκριση της Υπηρεσίας για τη χρησιμοποίηση του
επιφανειακού στρώματος του εδάφους ως φυτική γη.
Πάσσαλοι υποστύλωσης δένδρων: Θα χρησιμοποιηθούν για την υποστύλωση των
δένδρων και θα είναι ξύλινοι. Θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
•
να είναι από ξύλο καστανιάς
•
να είναι πελεκητοί στο κάτω άκρο
•
να είναι τελείως αποφλοιωμένοι
•
να έχουν περίπου ενιαίο πάχος (διάμετρο) σε όλο το μήκος τους.
•
να είναι ευθυτενείς
•
να είναι πισσαρισμένοι μέχρι ύψος 0,50 m
• το άνω τμήμα τους (πάνω από το πισσαρισμένο τμήμα) μπορεί να μείνει
απροστάτευτο
• οι διαστάσεις των πασσάλων εξαρτώνται από το μέγεθος των δένδρων και
κυμαίνονται για το ύψος από 1,50 έως 3,00 m και διάμετρο από 5 έως 12 cm.

2. ΠΡ0ΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η συγκεκριμένη τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια και στους χειρισμούς
(μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση) του φυτικού υλικού.
Προσδιορίζονται τα μεγέθη, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι αναλογίες μεταξύ των διαφόρων
τμημάτων των φυτών καθώς και οι όροι για την παραλαβή τους, ώστε να είναι κατάλληλα
για φύτευση στα έργα. Οι όροι αυτοί θα εξασφαλίσουν την καλύτερη επιβίωση,
εγκατάσταση, ανάπτυξη και μακροβιότητα των φυτών.
Επίσης περιγράφονται οι συνθήκες και τα απαιτούμενα μέτρα για τη μεταφορά των φυτών
από το φυτώριο μέχρι και την οριστική τους θέση και οι συνθήκες αποθήκευσης τους στο
εργοτάξιο, ώστε να αποφευχθούν ζημιές και να υποστούν το μικρότερο δυνατό κλονισμό,
που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη μελλοντική ανάπτυξή τους.

2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί και συνεπώς χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και
μεταχείριση, σε σχέση με τα αδρανή υλικά, που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται στα άλλα
τεχνικά έργα. Επιπλέον, οι συνθήκες και ο τρόπος ανάπτυξής τους στο φυτώριο, σε όλη τη
διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν μπορούν να
ελεγχθούν - εκτός από τις περιπτώσεις συμβάσεων που περιλαμβάνουν και την παραγωγή
των φυτών - έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχή εγκατάσταση, επιβίωση και
ανάπτυξή τους. Από αυτό προκύπτει η ανάγκη λεπτομερούς ελέγχου της ποιότητας των
φυτών παρουσία του εργολάβου, αν είναι δυνατόν από το φυτώριο καθώς και σε όλα τα
στάδια χειρισμών (από μεταφορά μέχρι και την οριστική τους διάταξη στο χώρο προσωρινής
αποθήκευσης στο εργοτάξιο ή στο έργο), καθώς και της ανελλιπούς παρακολούθησης σε όλη
τη διάρκεια της εργολαβίας.

2.2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΙΔΩΝ
Στις μελέτες, στα τεύχη δημοπράτησης, στις συμβάσεις, στους λογαριασμούς κ.λ.π.,
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ισχύουσες νεότερες βοτανολογικές ονομασίες. Τα
συνώνυμα πρέπει να αποφεύγονται. Τα κοινά ονόματα αναφέρονται μόνο διευκρινιστικά,
για να αποφεύγεται η σύγχυση, λόγω συνωνυμιών.
Κάθε είδος πρέπει να επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα, στην οποία θα
αναγράφονται εγγυημένα, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία: η λατινική και κοινή ονομασία.
Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες, γραμμένες με ανεξίτηλο μελάνι ή
ανάγλυφες και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια σε όλα τα φυτά ή στα δέματα φυτών, κατά
την παράδοση.
Προκειμένου για φυτά σπορείου ή μονοετή, οι πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται κατά
ομάδες φυτών του ίδιου είδους και ποικιλίας, σε ευδιάκριτα σημεία, αρκεί κάθε ομάδα να
έχει τοποθετηθεί χωριστά από τις άλλες.

2.3. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το φυτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που
λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις των Ν. 2040/92 και Ν. 2325/95 ή αν είναι εισαγόμενα να συνοδεύονται από τα
προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002).

2.4. ΥΓΕΙΑ
Οι Παρούσες Προδιαγραφές και τα ζητούμενα πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικών ελέγχων δεν
παρέχουν από μόνα τους οποιαδήποτε εγγύηση για την υγεία των φυτών.
Γι’ αυτό κάθε παρτίδα φυτών πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του
Ανάδοχου ότι τα φυτά είναι υγιή και ότι θα αντικαταστήσει όλα τα άρρωστα φυτά σε
περίπτωση εμφάνισης ασθένειας, που δεν μπορεί να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά
(Αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες, ιώσεις, νηματώδεις κλπ).

2.5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΦΥΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Φυτά σε φυτοδοχεία
Φυλλοβόλα και αειθαλή φυτά, που έχουν αναπτυχθεί και διατίθενται μέσα σε σακούλες
(για φυτά μέχρι 2 ετών) ή σε γλάστρες. Πρέπει να είναι μεταφυτεμένα από το
πολλαπλασιαστήριο και να μεταφυτεύονται κάθε χρόνο σε μεγαλύτερη γλάστρα. Στην
κατηγορία αυτή κατατάσσονται και τα φυτά που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος και έχουν
μεταφυτευτεί με μπάλα σε γλάστρα για τουλάχιστον έξι μήνες. Η πλειοψηφία των φυτών
αναπτύσσεται σε φυτοδοχεία γιατί είναι διαθέσιμα όλες τις εποχές, μεταφέρονται πιο
εύκολα και μπορούν να διατηρηθούν για αρκετό διάστημα μέχρι να φυτευτούν.

2.6. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν τις κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες (αρδεύσεις,

λιπάνσεις, κλαδέματα, κορυφολογήματα, βοτανίσματα, φυτοπροστασία κλπ.) στο
φυτώριο, ώστε να έχουν τα ποιοτικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, που απαιτούνται από
την παρούσα προδιαγραφή.
2.6.1. Σχήμα Κόμης (Υπέργειο τμήμα)
Δένδρα
Ένα καλά αναπτυγμένο δένδρο διαμορφώνεται όταν είναι νέο, σε διάφορες μεγάλες
κατηγορίες σχημάτων. Η διαμόρφωση μπορεί να στοχεύει:
- στην παραγωγή ενός καλοσχηματισμένου δένδρου με το φυσικό του σχήμα.
- στη δημιουργία προκαθορισμένου σχήματος.
Τα σχήματα παράγονται και διατηρούνται μόνο με κλάδεμα και διαμόρφωση. Στη φυτωριακή
παραγωγή έχουν καθιερωθεί διάφορα πρότυπα, σε σχέση με το σχήμα και τις διαστάσεις των
δένδρων.
Οι συνηθέστερες κατηγορίες σχημάτων δένδρων είναι:

Πλαγιόκλαδο δένδρο, κανονικού μεγέθους
Έχει ένα απλό, καθαρό κορμό, με ύψος 1,80-2,0m και κλώνους που σχηματίζουν μια ανοιχτή
κόμη. Φυσικό σχήμα, που μπορεί να παραχθεί είτε με εμβολιασμό ψηλά στον κορμό, είτε με
κλάδεμα των χαμηλότερων πλάγιων βλαστών, μέχρι το επιθυμητό ύψος, καθώς το δένδρο
αναπτύσσεται. Επιτρέπεται αυτή η μορφή να δίνεται μόνο στα μικρού ύψους δένδρα. Σε κάθε
περίπτωση ο πίνακας με τα χαρακτηριστικά των φυτών θα πρέπει να αποτελεί τον οδηγό
επιλογής σχήματος.
Δένδρο με κεντρικό βλαστό «οδηγό»
Ο ψηλός, δυνατός κορμός, συνεχίζεται σε όλο το ύψος τής κόμης και τελειώνει σε ένα
ευδιάκριτο εξέχοντα, κυρίαρχο, «ηγέτη» “οδηγό” βλαστό. Είναι ένα πολύ κοινό σχήμα στη
φύση και μπορεί επίσης να γίνει με σταδιακή αφαίρεση των κατώτερων βλαστών, από ένα
νεαρό δένδρο με φτερωτό σχήμα, ώστε να μείνει ένας καθαρός κορμός ύψους 1,8 -2 m ή και
περισσότερο (στα πεζοδρόμια θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο μήκος κορμού χωρίς
πλάγιους βλαστούς). Όλα τα είδη των δένδρων που αναπτύσσονται σε μεγάλο ύψος θα
πρέπει να έχουν αυτή τη μορφή με το κεντρικό κορμό «οδηγό» γιατί έτσι παρουσιάζουν
μεγαλύτερη μηχανική αντοχή και λιγότερα προβλήματα στη συντήρησή τους.
Θάμνοι
Το σχήμα και η μορφή της κόμης των θάμνων (συμπαγές ή ελεύθερο, όρθιο, σφαιρικό, έρπον,
κλπ.) είναι τυπικά για κάθε είδος και ποικιλία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουν γίνει τα
απαραίτητα κορφολογήματα ή κλαδέματα, ώστε οι θάμνοι να είναι συμπαγείς (ανάλογα με
το είδος), συμμετρικοί και καλά διακλαδισμένοι σε ύψος μικρότερο από 10 cm πάνω από
το έδαφος, με ισομεγέθεις κύριους βλαστούς.
Ο ελάχιστος αριθμός κύριων βλαστών, το ύψος και η διάμετρος κόμης για κάθε είδος /
ποικιλία και κατηγορία, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους πίνακες φυτών ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-1009-01-00:2009.

2.6.2. Ρίζες – Μπάλα

Κοινές ατέλειες της ρίζας
Οι ατέλειες ριζών μπορεί να υπάρχουν σε όλα τα φυτά (δένδρα), ανεξάρτητα από τη μέθοδο
παραγωγής τους. Οι ατέλειες στις κύριες ρίζες, κοντά στον κορμό, είναι δύσκολο να
διορθωθούν και μπορεί να ασκήσουν σημαντική επίδραση στη δυνατότητα των φυτών να
επιζήσουν και να αναπτυχθούν. Οι ρίζες των φυτών που έχουν παραμορφωθεί στα πρώτα
στάδια τής ανάπτυξης τους στο φυτώριο, μπορεί να καταδικάσουν ένα φυτό σε πρόωρο
θάνατο. Οι ατέλειες αυτές είναι δύσκολο να διαπιστωθούν, εκτός εάν ελέγχονται όλα τα
στάδια της παραγωγής τους στο φυτώριο. Οι συνέπειες των παραμορφώσεων της ρίζας
μπορεί να μη γίνουν αντιληπτές μέχρι τα φυτά να αναπτυχθούν αρκετά.
Οι συνήθεις ατέλειες των ριζών
είναι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Ρίζες που περικυκλώνουν στενά τον κορμό και την περιφέρεια της μπάλας
(«κυκλικές» ρίζες)
Μπλεγμένες ρίζες
Φυτά φυτεμένα πολύ βαθιά στη γλάστρα
Χαλαρή μπάλα, που σπάει όταν εξάγεται από το φυτοδοχείο
Κίνηση του κορμού από τη βάση του, χωρίς να κάμπτεται, που σημαίνει ότι ο
κορμός του δένδρου δεν είναι στενά συνδεδεμένος με την μπάλα
Πολλές ρίζες στην περιφέρεια της μπάλας
Η θέση όπου η κορυφαία ρίζα ξεκινά από τον κορμό (σταυρός) δε βρίσκεται στην
επιφάνεια
Χαλαρή συσκευασία (λινάτσες, σύρμα κλπ.) γύρω από τη μπάλα
Ρίζες μεγαλύτερες από το ένα πέμπτο (1/5) της διαμέτρου του κορμού που έχουν
αναπτυχθεί έξω από τη γλάστρα ή την μπάλα. Κατά τη μεταφύτευση του φυτού, η
αποκοπή αυτών των ριζών θα προκαλέσει καταπόνηση στο φυτό, απώλεια
φυλλώματος έως και ξήρανσή του
Πολύ μικρή μπάλα για τις διαστάσεις του φυτού
Πολύ λίγες ρίζες στην μπάλα
Ζιζάνια στην μπάλα

Υπόστρωμα
Δεν υπάρχει κοινή πρακτική για το μίγμα του υποστρώματος στις γλάστρες ή του
εδάφους στα φυτά με μπάλα και το κάθε φυτώριο χρησιμοποιεί τα δικά του μίγματα. Η
καταλληλόλητα του υποστρώματος ελέγχεται έμμεσα με τον έλεγχο της ποιότητας του φυτού
(είναι κατάλληλο όταν η ανάπτυξη του φυτού σ’ αυτό είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές).

2.6.3. Διαστάσεις - Αναλογίες Φυτών
Τα πρότυπα που ακολουθούν στους πίνακες ΕΛΟΤ ΤΟ 1501-10-09-01-00:2009 καθορίζουν τα
μεγέθη και τις αναλογίες μεταξύ των διάφορων μερών του φυτού.
Η διάμετρος των κορμών, μετριέται με παχυμετρικό διαβήτη, 15 cm από το έδαφος,
εκτός αν ο κορμός έχει διάμετρο μεγαλύτερη από 10 cm στην περίπτωση αυτή, η διάμετρος

μετριέται 30 cm πάνω από το έδαφος.
Οι παραπάνω σχέσεις δίνονται αναλυτικά για τα περισσότερα είδη και ποικιλίες φυτών
(δένδρα, θάμνοι, αναρριχώμενα κλπ) και στα συνηθέστερα μεγέθη που διατίθενται από τα
φυτώρια σε φυτοδοχεία ή με μπάλα, στους πίνακες φυτών .

Δένδρα κατηγορίας Δ6
A/A

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 Τίλιο

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Tilia platyphylos

ΜΠΑΛΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ (lt)
18

ΥΨΟΣ
(m)
2,5-3,0

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΟΡΜΟΥ (cm)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

20-25
Σύνολο

17
1717

Δένδρα ε ι δ ι κ ή ς π ε ρ ι γ ρ α φ ή ς
A/A

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΠΑΛΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ (lt)

ΥΨΟΣ
(m)

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ
ΚΟΡΜΟΥ (cm)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1 Σφένδαμος Πλατανόφυλλος Acer platanoides
2 Σφένδαμος Πλατανόφυλλος Acer platanoides (Grimson King)

25

2,5-3,0

20-25

25

2,5-3,0

20-25

483
483
319

3 Λιριόδενδρο
4 Λικιδάμβαρη

25
25

2,5-3,0
2,5-3,0

20-25
20-25
Σύνολο

30
135
967

Liriodendron tulipifera
Liquidambar styraciflua

Θάμνοι κατηγορίας Θ3
A/A

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΠΑΛΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ
(lt)

ΥΨΟΣ
(m)

1 Γιουνίπερους ορθόκλαδο

Juniperus chinensis “Pfitzeriana”

3

0.4

2 Φωτίνια nana
3 Υπέρικο

Photinia nana

3
3

0,4
0,4

Hypericum calycinum

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΩΝ
3
3
3
Σύνολο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
21.699
567
252
22.518

Θάμνοι κατηγορίας Θ4
A/A

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

1 Τριανταφυλλιά δενδρώδης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
Rosa spp.

ΜΠΑΛΑ
ΧΩΜΑΤΟΣ
(lt)
10

ΥΨΟΣ
(m)
1.5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΛΑΔΩΝ
~
Σύνολο

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
470
470

2.7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
O Ανάδοχος έχει την υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα)
φυτώριο(α), από το(τα) οποίο(α) θα προέρχεται το φυτικό υλικό και ο επιβλέπων να το
ελέγξει παρουσία του αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκομιστούν στο έργο να είναι
σύμφωνα με τις προδιαγραφές αλλά και για να μη χαθεί χρόνος για λεπτομερή έλεγχο επί
τόπου του έργου. O έλεγχος αυτός βέβαια δεν υποκαθιστά σε καμιά περίπτωση τον
έλεγχο κατά την παραλαβή.

2.7.1. Μεταφορά από το φυτώριο στο εργοτάξιο
Όλοι οι χειρισμοί των φυτών πρέπει να γίνονται με προσοχή ώστε τα φυτά να μην υποστούν
ζημιές.
O μεγαλύτερος κίνδυνος για τα φυτά κατά τη μεταφορά τους από το φυτώριο στο εργοτάξιο
είναι η αφυδάτωση, γι’ αυτό πρέπει να μεταφέρονται μόνο με κλειστά φορτηγά
αυτοκίνητα (με τέντα). Η μεταφορά με ανοικτό φορτηγό ακόμη και αν τα φυτά είναι
καλυμμένα δεν επιτρέπεται. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται οι επανειλημμένες φορτώσεις
και εκφορτώσεις και η παραμονή των κλειστών φορτηγών στον ήλιο με ζεστό καιρό, για να
μην καταπονούνται τα φυτά.
Τα φυτά πρέπει να έχουν ποτιστεί από την προηγούμενη μέρα της μεταφοράς αλλά να
μην είναι βρεγμένα κατά τη μεταφορά, για να μην «ανάψουν».
2.7.2. Χώροι συγκέντρωσης-προσωρινής αποθήκευσης στο εργοτάξιο- προσωρινή
αποθήκευση
Η συγκέντρωση-προσωρινή αποθήκευση των φυτών στο εργοτάξιο είναι προτιμότερο να
αποφεύγεται, όταν πρόκειται για μικρές ποσότητες φυτών και η φύτευση γίνεται άμεσα (την
ίδια μέρα). Για μεγαλύτερες όμως ποσότητες, η συγκέντρωση - προσωρινή αποθήκευση είναι
αναπόφευκτη.
Οι χώροι συγκέντρωσης - προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι κοντά στο εργοτάξιο,
εύκολα προσπελάσιμοι, περιφραγμένοι και κατά το δυνατόν απάνεμοι και σκιεροί.
Τα φυτά τοποθετούνται σε όρθια θέση, σε πρασιές ώστε να είναι εύκολη η προσέγγιση και
παρακολούθησή τους, κατά είδος ή ποικιλία.
Όλο το διάστημα παραμονής τους στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, τα φυτά δέχονται τις
καθιερωμένες φροντίδες στη φυτωριακή πρακτική (αρδεύσεις, ψεκασμοί, βοτανίσματα,
λιπάνσεις κ.λπ.).

2.8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο οριστικός ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και η παραλαβή των φυτών γίνεται στο
εργοτάξιο μετά την οριστική τους τακτοποίηση κατά είδος, μέγεθος κλπ. ή αν δεν
προβλέπεται προσωρινή παραμονή τους στο εργοτάξιο, στον τόπο του έργου, ώστε να
απομακρύνονται φυτά, που μπορεί να έχουν ζημιωθεί από κακούς χειρισμούς κατά τη
φόρτωση και τη μεταφορά.
Ο Ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, θα είναι παρών σε όλες τις
επιθεωρήσεις. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει όποια φυτά δεν ανταποκρίνονται
στα πρότυπα ή έχουν βλαφτεί κατά τη διάρκεια της αποστολής.
Η έγκριση του φυτικού υλικού από την Υπηρεσία κατά την παράδοση, δεν εξασθενεί το
δικαίωμα της επιθεώρησης, απόρριψης και αντικατάστασης των φυτών, με δαπάνες του
αναδόχου, κατά τη διάρκεια της προόδου των εργασιών φύτευσης και εγκατάστασης.
Η Υπηρεσία είναι ο μόνος αρμόδιος για την αποδοχή του φυτικού υλικού, οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του είδους ή της ποικιλίας, όπως
προσδιορίζονται με το επίσημο λατινικό τους όνομα στους πίνακες φυτών ή τα σχέδια της

μελέτης.
Τα φυτά που παραλαμβάνονται κατά είδος / ποικιλία, αριθμό, μέγεθος, ηλικία και
κατηγορία, θα είναι αυτά που προβλέπονται από τη μελέτη και θα είναι της απόλυτης
έγκρισης της Υπηρεσίας.
2.8.1. Φυτο-υγειονομικός έλεγχος
Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν περάσει τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που προβλέπονται
σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002) και την Οδηγία
2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαίου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην
Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της
εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας και να συνοδεύονται από τα
προβλεπόμενα σχετικά πιστοποιητικά.
2.8.2. Υγεία
Η καλή υγεία και ευρωστία των φυτών φαίνεται στα παρακάτω σημεία που πρέπει να
εξετάζονται:
Τα φυτά πρέπει να είναι ελεύθερα από συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα,
νηματώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς.
Η έρευνα της κόμης, του κορμού και των ριζών πρέπει να δείξει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Φύλλα: Το μέγεθος, το χρώμα και η εμφάνιση των φύλλων είναι τυπικά για κάθε
εποχή και στάδιο βλάστησης κάθε είδους ποικιλίας. Τα φύλλα δεν πρέπει να είναι
“σταματημένα”, κακοσχηματισμένα, παραμορφωμένα, σχισμένα, αποχρωματισμένα
(χλωρωτικά ή με νεκρωτικές κηλίδες) ή με εμφάνιση με οποιοδήποτε τρόπο μη τυπική.
- Κλώνοι: Η ανάπτυξη των κλώνων (μήκος και διάμετρος), είναι τυπική για την ηλικία/ μέγεθος
κάθε είδους/ποικιλίας. Τα φυτά δεν πρέπει να έχουν βλαστούς νεκρούς, σπασμένους,
παραμορφωμένους ή με διάφορες άλλες ζημιές.
- Κορμός: Πρέπει να είναι αρκετά ίσιος, κατακόρυφος, χωρίς πληγές (εκτός από σωστές τομές
κλαδέματος), σχισμές, νεκρωτικές ή καμένες από τον ήλιο περιοχές, καρποφορίες μυκήτων,
κομμιώσεις, ίχνη από ξυλοφάγα έντομα, γδαρσίματα, καρκινώματα και στραγγαλισμούς από
υλικά υποστύλωσης.
- Ρίζες: Το ριζικό σύστημα πρέπει να είναι ελεύθερο από προσβολές από έμβιους
(έντομα, παθογόνα κλπ.) και μη έμβιους παράγοντες (τοξικότητα από ζιζανιοκτόνα,
αλατότητα, υπερβολική άρδευση κλπ.). Η κατανομή των ριζών πρέπει να είναι ομοιόμορφη
σε όλο το έδαφος ή το υπόστρωμα και η ανάπτυξή τους είναι τυπική για κάθε είδος /
ποικιλία.
2.8.3. Κόμη
Η μορφή και το σχήμα της κόμης είναι τυπική για τα νεαρά φυτά κάθε είδους ή ποικιλίας. Η
κόμη δεν πρέπει να αποκλίνει από το τυπικό σχήμα του είδους ή να είναι παραμορφωμένη
από τον άνεμο, κακό κλάδεμα, παράσιτα ή άλλες αιτίες. Σε περίπτωση που ένα συγκεκριμένο
είδος ή ποικιλία, διαμορφώνεται σε περισσότερα από ένα σχήματα, το σχήμα πρέπει να είναι
αυτό που αναφέρεται στη μελέτη.

Κεντρικός “οδηγός” βλαστός. Τα δένδρα σε σχήμα φτερωτό, συμπαγές και με κεντρικό
βλαστό -οδηγό πρέπει να έχουν ένα απλό, αρκετά ίσιο κεντρικό κορμό, με προοδευτικά
μειούμενη διάμετρο, που να καταλήγει σε ένα κυρίαρχο “οδηγό” βλαστό, στην κορυφή
του δένδρου, χωρίς ανταγωνιστικούς “οδηγούς” βλαστούς, δηλ. δυνατούς όρθιους βλαστούς
που ανταγωνίζονται τον κύριο κορυφαίο βλαστό.
Μπορεί να υπάρχει διπλός “οδηγός” βλαστός στο ανώτερο 10% του ύψους του δένδρου. Αν
ο αρχικός “οδηγός” βλαστός έχει καταστραφεί, ένας νέος βλαστός με διάμετρο τουλάχιστον
1/2 της διαμέτρου του αρχικού “οδηγού” μπορεί να τον αντικαθιστά.
Κύριοι βλαστοί - Διακλάδωση
- Οι βλαστοί πρέπει να είναι κατανεμημένοι κανονικά γύρω και κατά μήκος του κεντρικού
κορμού σε αποστάσεις τουλάχιστον 15 cm μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια γενικά συμμετρική
κόμη, τυπική για κάθε είδος / ποικιλία.
Η διάμετρος των πλάγιων βλαστών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από τα 2/3 της
διαμέτρου του κορμού, μετρούμενων 2,5 cm πάνω από τη διακλάδωση τους.
Οι διακλαδώσεις δεν πρέπει να περιέχουν φλοιό. (Στις διακλαδώσεις, δεν πρέπει να
έχει εγκλωβιστεί και συμπιεστεί ο φλοιός στην εσωτερική πλευρά μεταξύ των βλαστών). Οι
κλάδοι που περιέχουν φλοιό χαλαρά συνδεδεμένοι στον κύριο κορμό και μπορεί να σπάσουν
εύκολα.
2.8.4. Κορμός
Η προοδευτικά μειούμενη διάμετρος του κορμού, η ωριμότητα ή ο βαθμός ξυλοποίησής του
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο κορμός να παραμένει ίσιος και κατακόρυφος, χωρίς
υποστύλωση (προκειμένου για δένδρα με διάμετρο κορμού μεγαλύτερη από 3,75 cm).
2.8.5. Φύλλωμα
Η κόμη των φυτών (δένδρα- θάμνοι) πρέπει είναι συμμετρική, καλά ισορροπημένη, χωρίς
μεγάλα κενά. Να μην έχει πέσει το φύλλωμα από το εσωτερικό του φυτού ή το κατώτερο
μέρος του. Να μην υπάρχει πρώιμα ή όψιμα αναπτυγμένη βλάστηση και η βλάστηση να είναι
η τυπική (πυκνότητα, χρώμα σχήμα κλπ. φύλλων) για κάθε είδος/ποικιλία. Για πλαγιόκλαδα
φυτά, κανονικού και μισού μεγέθους το ποσοστό της κόμης δηλ. ο λόγος της απόστασης
από τη βάση του φυλλώματος μέχρι την κορυφή δια του συνολικού ύψους του δέντρου
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. Για δένδρα που παραλαμβάνονται με σχήμα φτερωτό,
συμπαγές ή με κεντρικό οδηγό βλαστό το ποσοστό κόμης πρέπει να είναι τουλάχιστον 80%.
Για δένδρα διαμορφωμένα σε άλλα σχήματα το ποσοστό κόμης πρέπει να είναι τυπικό για
κάθε είδος/ποικιλία.
2.8.6. Ριζικό σύστημα - μπάλα
- Ο κορμός, ο λαιμός και οι μεγάλες ρίζες πρέπει να μην εμφανίζουν στενώσεις λόγω
στραγγαλισμού του φυτού. Δεν πρέπει να υπάρχουν μπερδεμένες ρίζες μεγαλύτερες από
το 1/5 της διαμέτρου του κορμού γύρω από την πρώτη διασταύρωση των ριζών. Για να
διαπιστωθεί αυτό, μπορεί να αφαιρεθεί λίγο χώμα κοντά από το λαιμό.

- Το φυτό πρέπει να είναι καλά ριζωμένο μέσα στο εδαφικό μίγμα ή υπόστρωμα. Όταν
αφαιρείται το φυτοδοχείο, η μπάλα πρέπει να μένει συμπαγής και ανέπαφη. Όταν το φυτό
σηκώνεται από τον κορμό και ο κορμός και η μπάλα πρέπει να μετακινούνται σαν να είναι ένα.
Ο κορμός όταν σπρώχνεται πρέπει να λυγίζει φυσιολογικά και όχι να υποχωρεί σχηματίζοντας
γωνία στην επιφάνεια της μπάλας ή κάτω από αυτή.
- Οι ανώτερες ρίζες πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον 2,5 cm κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους (επιπόλαιες ρίζες υποδεικνύουν ότι το φυτό έμεινε για πολύ χρόνο στην ίδια γλάστρα
λόγω αργής ανάπτυξης ενώ χρειαζόταν μεταφύτευση). Ο σταυρός (το σημείο του κορμού
από όπου διακλαδίζονται οι ανώτερες ρίζες) πρέπει να είναι στην επιφάνεια της μπάλας ή
μέχρι 2,5 cm κάτω από αυτή.
- Στο ανώτερο μισό τμήμα της μπάλας δεν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες και «κυκλικές» ρίζες.
Συγκεκριμένα δεν πρέπει να υπάρχουν ρίζες, με διάμετρο μεγαλύτερη από το 1/10 της
διαμέτρου του κορμού, που να κυκλώνουν περισσότερο από το 1/3 της περιφέρειας της
μπάλας. Μεγαλύτερες ρίζες από τις προαναφερόμενες μπορεί να κοπούν, αρκεί να είναι
μικρότερες από το 1/3 της διαμέτρου του κορμού.
- Δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη μάζα συνωστισμένων ριζών στο κάτω τμήμα της μπάλας.
- Η σχέση μεταξύ διαμέτρου κορμού, ύψους φυτού και μεγέθους φυτοδοχείου πρέπει να είναι
σύμφωνη με τους πίνακες.
Επί πλέον όσον αφορά στην μπάλα πρέπει:
- Να είναι συμπαγής και ακέραια.
- Να μην έχει στοές από έντομα εδάφους. Προσβολή από έντομα εδάφους μπορεί επίσης να
διαπιστωθεί και από την ύπαρξη χαλαρού μίγματος χώματος ή υποστρώματος στην επιφάνεια
της γλάστρας.
- Να μην υπάρχουν μυκήλια ή καρποφορίες μυκήτων.
- Να μην υπάρχουν ζιζάνια ή υπολείμματα ριζών ζιζανίων, που δείχνουν πλημμελή
συντήρηση.

2.8.7. Υγρασία
Κατά τον έλεγχο και την παραλαβή των φυτών, ολόκληρη η μπάλα πρέπει να είναι υγρή. Η
κόμη δεν πρέπει να εμφανίζει κανένα ίχνος υδατικής καταπόνησης, όπως μάρανση,
συρρικνωμένα ή ξερά φύλλα και βλαστούς. Οι ρίζες δεν πρέπει να έχουν κανένα
σύμπτωμα υπερβολικής υγρασίας, όπως φτωχή ανάπτυξη, κακό χρωματισμό, παραμόρφωση,
νεκρώσεις ή άσχημη μυρωδιά.

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
3.1 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
Οι επιφάνειες επί των οποίων θα διαστρωθεί φυτική γη, εξαιρουμένων των πρανών
ορυγμάτων ή επιχωμάτων, εάν έχουν συμπυκνωθεί κατά την εκτέλεση προηγουμένων
εργασιών (π.χ. από τη διέλευση μηχανημάτων ή οχημάτων) θα αναμοχλεύονται.
Το πάχος της στρώσης θα είναι κατ’ ελάχιστο 50 εκ. και σύμφωνα με τη μελέτη. Η τελική
στάθμη θα προσαρμόζεται κατάλληλα (σε σχέση με τη στέψη των στηθαίων).
Κατά τη διάστρωση της φυτικής γης εφίσταται η προσοχή για την αποφυγή ρύπανσης από
διαρροές καυσίμων ή λιπαντικών από τον χρησιμοποιούμενο μηχανικό εξοπλισμό.
Δεν θα γίνεται διάστρωση κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν το υπόστρωμα είναι
υπέρμετρα υγρό.

3.2 ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ – ΘΑΜΝΩΝ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούμενων υλικών και της
μεθοδολογίας φύτευσης, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές συνθήκες επιτυχούς
εγκατάστασης, επιβίωσης και ανάπτυξης των φυτών.
Ο όρος «εγκατάσταση φυτών» δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες για τη
φύτευση φυτών αλλά χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια, που περιλαμβάνει και όλες
τις βιολογικές διεργασίες για να προσαρμοστεί το φυτό στο νέο του περιβάλλον
(ξεπέρασμα του κλονισμού της μεταφύτευσης, ανάπτυξη των ριζών στο νέο έδαφος,
ανάπτυξη της κόμης, προσαρμογή στις μικροκλιματικές και εδαφικές συνθήκες κ.λπ.).
Όλοι οι χειρισμοί των φυτών, από την εξαγωγή τους από το φυτώριο μέχρι και τη φύτευση
τους, απαιτούν τη λήψη προσεκτικών και χρονικά περιορισμένων μέτρων, ώστε τα φυτά να
υποστούν το μικρότερο δυνατό κλονισμό, που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις όχι
μόνο στην κανονική τους ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια αλλά και στην επιβίωσή τους.

3.2.1. Χρονική περίοδος - συνθήκες φύτευσης
Φυτευτική περίοδος
Φυτευτική περίοδος ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος από μέσα Νοεμβρίου μέχρι τέλος
Μαρτίου, που είναι η ιδανική περίοδος φύτευσης για τα περισσότερα είδη στις κλιματικές
συνθήκες της Ελλάδας.
- Φυλλοβόλα, Γυμνόριζα
Η φύτευση γυμνόριζων φυλλοβόλων δένδρων - θάμνων, πραγματοποιείται αυστηρά μέσα στα
παραπάνω όρια της φυτευτικής περιόδου και οπωσδήποτε μετά την πτώση των φύλλων και
πριν την έκπτυξη της νέας βλάστησης.
- Φυτά αναπτυγμένα σε φυτοδοχεία ή με μπάλα χώματος
Για τα φυτά αυτά (φυλλοβόλα και αειθαλή) η φυτευτική περίοδος μπορεί να επεκτείνεται
από μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι μέσα Ιουνίου.

Είδη που φυτεύονται σε ψυχρές περιοχές και η αντοχή τους στο ψύχος είναι οριακή σε σχέση
με τις περιοχές αυτές, φυτεύονται όταν οι θερμοκρασίες ανεβούν πάνω από την κρίσιμη
θερμοκρασία τους. Η φυτευτική περίοδος μπορεί να ορίζεται σε διαφορετική εποχή για
συγκεκριμένα είδη ή κατηγορίες φυτών για τις οποίες κατά τεκμήριο εφαρμόζεται
διαφορετική πρακτική - πχ. Φοινικοειδή (Ιούλιο - Αύγουστο), Εσπεριδοειδή (Μάρτιο - Μάιο),
Κωνοφόρα (Νοέμβριο - αρχές Μαρτίου).
Καιρικές συνθήκες
Οι εργασίες φύτευσης σταματούν κάτω από πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές
(πάνω από 32°C) θερμοκρασίες ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεμοι.
Εδαφικές συνθήκες
Το έδαφος κατά τη φύτευση πρέπει να βρίσκεται στο “ρόγο” του, για να μην καταστραφεί η
δομή του. Δεν επιτρέπονται φυτεύσεις σε έδαφος παγωμένο ή σε κορεσμένο από υγρασία ή
ξηρό έδαφος. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να
προηγείται άρδευση, ώστε κατά τη φύτευση το έδαφος να βρίσκεται στο “ρόγο” του.
Συνθήκες του έργου
Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν πρέπει να
έχουν λάβει την οριστική διαμόρφωση, δηλαδή να έχουν γίνει όλες οι εργασίες αποψίλωσης,
απομάκρυνσης μπάζων και ακατάλληλων υλικών, η προσθήκη φυτικής γης ή κηπευτικού
χώματος, η οριστική διαμόρφωση του ανάγλυφου, όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις
(άρδευση, ηλεκτροφωτισμού, αποστράγγιση κ.λπ.) και να είναι έτοιμες όλες οι
εγκαταστάσεις, οι απαραίτητες για τη συντήρηση των φυτών.

3.2.2. Σχεδιασμός φύτευσης
Το σχέδιο φύτευσης της μελέτης πρέπει να τηρείται αυστηρά ως προς τις θέσεις, τα είδη, τις
ποικιλίες και τα μεγέθη των φυτών. Επιτρέπονται μόνον μικρές αλλαγές κατά τη διαδικασία
της φύτευσης, για την προσαρμογή σε τυχόν αλλαγές στους χώρους, εφόσον οι μεταβολές
αυτές δεν ανατρέπουν σχεδιαστικά δεδομένα και αρχές ή άλλες παράλληλες μελέτες π.χ.
άρδευσης, φωτισμού κλπ. Αλλαγές των θέσεων φύτευσης μπορεί να προκύψουν από
εγκαταστάσεις ή κατασκευές που δεν έχουν προβλεφθεί, βραχώδες υπέδαφος κλπ. και θα
γίνονται πάντα μετά από υπόδειξη της επίβλεψης.

3.2.3 Άνοιγμα λάκκων

α. Περιγραφή
Κατά το άνοιγμα του λάκκου η επιφανειακή στρώση χώματος και μέχρι 30 cm (ενεργό χώμα)
θα τοποθετείται σε άλλη θέση από το κατώτερο χώμα. Συγχρόνως θα συγκεντρώνονται οι
πέτρες και τα ακατάλληλα υλικά για απομάκρυνση.
Ο λάκκος θα ανοιχτεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει πλευρές με μια ελαφρά κλίση προς τα
μέσα και πυθμένα επίπεδο και ασυμπίεστο. Συγκεκριμένα το χώμα στον πυθμένα του
λάκκου, θα έχει αναμοχλευτεί σε επιπλέον βάθος 5-10 cm. Στην περίπτωση που για το
άνοιγμα του λάκκου φύτευσης έχει χρησιμοποιηθεί τρυπάνι ή παρόμοια μέθοδος που

καθιστά τα τοιχώματα του λάκκου λεία, αυτά πρέπει να αναμοχλευτούν για να αποκτήσουν
τραχειά επιφάνεια, που θα επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να εισχωρήσουν ευκολότερα στο
έδαφος.

β. Διαστάσεις
Οι λάκκοι ως προς τις διαστάσεις τυποποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες:
• Διαστάσεων 20 χ 20 cm και βάθους 30 cm.
• Διαστάσεων 30 χ 30 χ 30 cm.
• Διαστάσεων 50 χ 50 χ 50 cm.
• Διαστάσεων 70 χ 70 χ 70 cm.
• Διαστάσεων 100 χ 100 χ 100 cm.
• Διαστάσεων 120 χ 120 χ 120 cm.
• Λάκκοι με διαστάσεις μεγαλύτερες από 120 cm.
Η επιλογή των διαστάσεων του λάκκου κάθε φυτού γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:
•

Οι διαστάσεις των λάκκων θα είναι τουλάχιστον 70% μεγαλύτερες από τη διάμετρο
της μπάλας χώματος ή του φυτοδοχείου σε γαιώδη εδάφη, ή/και μέχρι 100% στα
βραχώδη εδάφη.

•

Για φύτευση γυμνόριζων φυτών σε γαιώδη και γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη, ο λάκκος
φύτευσης θα έχει τέτοιο μέγεθος ώστε να μπορεί να χωρέσει όλο το άνοιγμα των
ριζών και να μπορούν αυτές να απλώνονται φυσικά χωρίς να κόβονται, να λυγίζονται
ή να στριμώχνονται.

•

Σε περίπτωση φύτευσης μεγάλων φυτών με βάρος μεγαλύτερο από 250 Kg, η
διάμετρος του λάκκου πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσια από τη διάμετρο της
μπάλας και το βάθος ίσο με το ύψος αυτής, για να μείνει αδιατάρακτο το χώμα κάτω
από την μπάλα και να μην καθίσει.

•

Για φύτευση φυτών σε μπορντούρα, αντί λάκκων μπορεί να ανοιχτεί αυλακιά
πλάτους 20 cm και βάθους 30 cm.

Οι λάκκοι κατατάσσονται ανάλογα με τη φύση του εδάφους (σε εδάφη γαιώδη, γαιώδη
ημιβραχώδη, βραχώδη) και τον τρόπο ανοίγματος (με τσάπα, με τρυπάνι, με εκσκαφέα και
με εκρηκτικά).
3.2.4. Μεταφορά φυτών από το εργοτάξιο στον τόπο του
Τα φυτά μεταφέρονται στον τόπο του έργου την ίδια μέρα που πρόκειται να φυτευτούν,
σε μικρές ποσότητες, ιδίως όταν πρόκειται για πολλά διαφορετικά είδη ή για φύτευση
περισσότερων διακριτών χώρων, ώστε να μην παραμείνουν για πολύ χρόνο στο χώρο
φύτευσης εκτεθειμένα, να μην υπάρξει σύγχυση και για να μη μείνουν φυτά που θα
φυτευτούν την επόμενη μέρα.
3.2.5. Φύτευση
Τα φυτά θα μεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης με προσεκτικούς χειρισμούς και θα βγαίνουν
από το προστατευτικό μέσο (περιτυλίγματα ριζών, συσκευασία γυμνόριζων, πλαστικά
σακίδια, γλάστρες) ακριβώς πριν τη φύτευση.

Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόμενη από το σχέδιο θέση, στο κέντρο του λάκκου,
κατακόρυφα.
Αν προβλέπεται από τη μελέτη, προσθήκη βελτιωτικών ή λιπασμάτων ή συμπληρωματικού
χώματος, γίνεται η ανάμιξη τους με το χώμα του λάκκου, πριν τη φύτευση και εκτός του
λάκκου φύτευσης. Συγχρόνως, όπως και κατά την πλήρωση του λάκκου, γίνεται
συμπληρωματική διαλογή ανεπιθύμητων υλικών (πέτρες, ξύλα κλπ.) και ψιλοχωματισμός,
ώστε να μην υπάρχουν βώλοι, που μπορεί να δημιουργήσουν κενά ή να προκαλέσουν
τραυματισμούς στις ρίζες.
Η τελική επιλογή των φυτών και η απόρριψη των ακατάλληλων, γίνεται κατά την
προετοιμασία των φυτών ή ακόμη και κατά τη φύτευση, αν διαπιστωθεί ότι κατά τις διάφορες
φάσεις μεταφοράς, συντήρησης και φύτευσης έχουν υποστεί ζημιές (σπάσιμο μπάλας ή
κλαδιών, εκδορές κορμού ή κλάδων, αφυδάτωση, παθολογικά συμπτώματα κλπ.) σε βαθμό
που να μην ανταποκρίνονται πια στις προδιαγραφές. Η προετοιμασία των φυτών για
φύτευση, αφορά εργασίες όπως κλάδεμα της κόμης, κλάδεμα ριζών, ριζοτομές κλπ. που
γίνονται στη θέση φύτευσης, κατά τη φύτευση.
Το κλάδεμα εξισορρόπησης των υπέργειων βλαστών προς το ριζικό σύστημα, ανάλογα με το
είδος του φυτού, ώστε να μειωθεί η φυλλική επιφάνεια και συνεπώς και η διαπνοή, κατά τη
μεταφύτευση δε χρειάζεται, εάν έχουν προμηθευτεί ποιοτικά καλά φυτά και κατάλληλα
(είδος, μέγεθος) για τις δοσμένες συνθήκες.
Αντίθετα, οι δομικές ατέλειες του φυτού πρέπει να διορθωθούν, (αφαίρεση ανταγωνιστικών
“οδηγών” βλαστών, κακά διακλαδισμένων ή διαμορφωμένων, σπασμένων ή πληγωμένων
κλπ. κλάδων), ώστε το φυτό στην ανάπτυξη του, να αποκτήσει κανονικό, συμμετρικό και πιο
συμπαγές σχήμα.
Κατά την αφαίρεση των φυτοδοχείων, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε η μπάλα χώματος ή
το φυτό να μην υποστεί ζημιά. Η επιφάνεια της μπάλας χώματος χαλαρώνεται σε κάθε
περίπτωση.
Αν οι ρίζες έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγματοποιείται καμιά παραπέρα εργασία.
Αν υπάρχουν μπλεγμένες ρίζες στη βάση της μπάλας, αφαιρούνται ή αραιώνονται. Οι
ρίζες που περιτυλίσσονται γύρω από τη μπάλα, κόβονται με αρκετές κατακόρυφες τομές.
Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του λάκκου, προστίθεται χώμα ή μίγμα
χώματος μέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου και συμπιέζεται κατά στρώματα. Κατά τη
συμπίεση του χώματος στο λάκκο, χρειάζεται προσοχή για να μην σπάσει η μπάλα.
Συμπληρώνεται ο υπόλοιπος λάκκος με χώμα ή μίγμα χώματος.

Φύτευση κοντά σε τοίχους
Για φύτευση κοντά σε τοίχους (συνήθως φυτεύονται αναρριχώμενα ή μπορντούρες),
ο λάκκος ή η αυλακιά φύτευσης, ανοίγονται 20-25 cm μακριά από τον τοίχο.
Ο πυθμένας του λάκκου ή της αυλακιάς γίνεται με κλίση προς την αντίθετη πλευρά του τοίχου
και στα γυμνόρριζα οι ρίζες απλώνονται προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ στα φυτά με μπάλα
χώματος, η μπάλα φυτεύεται με κλίση προς τον τοίχο.

3.2.6. Εργασίες μετά τη φύτευση
Αρχικά σχηματίζεται η λεκάνη άρδευσης, σε σχήμα δακτυλίου, με εξωτερική διάμετρο
τουλάχιστον 20% μεγαλύτερη από τις διαστάσεις του λάκκου φύτευσης και βάθος τόσο,
ώστε η χωρητικότητα της να είναι διπλάσια της προβλεπόμενης δόσης άρδευσης.
Στη συνέχεια διαστρώνονται τυχόν πλεονάζοντα χώματα, καθαρίζεται ο χώρος φύτευσης και
απομακρύνονται τα διάφορα σκουπίδια (πέτρες, υλικά συσκευασίας, φυτοδοχεία, ξερά
κλαδιά, σύρματα κλπ.) σε θέσεις απόρριψης που επιτρέπεται από την Υπηρεσία.
Όσον αφορά στη λίπανση δε συνιστάται η προσθήκη λιπάσματος κατά τη φύτευση παρά
μόνο σε πολύ φτωχά εδάφη, όπως θα προκύπτει από την εδαφολογική εξέταση. Στην
περίπτωση εφαρμογής λίπανσης, η προβλεπόμενη από την ανάλυση ποσότητα και είδος
λιπάσματος σκορπίζεται στην επιφάνεια του λάκκου και ενσωματώνεται με ελαφρό
σκάλισμα.
Αμέσως μετά τις παραπάνω εργασίες γίνεται η πρώτη άρδευση, οπωσδήποτε με παροχές
(λάστιχο) μέχρι να γεμίσει η λεκάνη, για να «καθίσει» το χώμα, να κλείσουν τυχόν κενά, να
εξασφαλιστεί ο επιθυμητός βαθμός συμπύκνωσης του χώματος ή του μίγματος χώματος
και η καλύτερη συνάφεια του με τις ρίζες ή την μπάλα του φυτού.
3.2.7. Υποχρεωτική συντήρηση κατά την περίοδο εγκατάστασης των φυτών
Τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρμοστούν στις νέες τους θέσεις,
χρειάζονται αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, μετά από το οποίο θα φανεί και ο βαθμός
επιτυχίας της εγκατάστασης τους. Για να εξασφαλιστούν οι καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης
των φυτών, κατά τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης απαιτούνται οι
ακόλουθες εργασίες:
Άρδευση, έλεγχος των ζιζανίων, σχηματισμός λεκάνης, έλεγχος των ασθενειών και των
εντόμων, καθαριότητα, έλεγχος των πασσάλων και της πρόσδεσης, κλάδεμα ή κούρεμα,
λίπανση και κάθε άλλη έκτακτη αλλά απαραίτητη καλλιεργητική εργασία, για να
εξασφαλιστεί η καλή και υγιής εγκατάσταση και ανάπτυξη των φυτών.
Η συχνότητα και ο χρόνος εκτέλεσης των περισσότερων προαναφερόμενων εργασιών,
εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε έργου (χρονική περίοδος εκτέλεσης του έργου).
Οι εργασίες αυτές, αφανείς οι περισσότερες, θα παρακολουθούνται από την Υπηρεσία και
θα καταχωρούνται στο ημερολόγιο του έργου.
Επίσης θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο μηνιαία έκθεση για την κατάσταση και ανάπτυξη
των φυτών.
3.2.8. Κριτήρια αποδοχής περαιωμένης εργασίας
Για να γίνουν αποδεκτές οι φυτεύσεις πρέπει να καλύπτονται στο σύνολό τους οι ακόλουθες
απαιτήσεις:
α. Τα φυτά πρέπει να έχουν φυτευτεί στις προβλεπόμενες θέσεις.
β. Το μέγεθος των φυτών να είναι σε συμφωνία με τις προδιαγραφές των φυτών της
Φυτοτεχνικής Μελέτης.
γ. Τα φυτά πρέπει να εμφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• να είναι καλά σχηματισμένα, όρθια και φυτεμένα έτσι ώστε το ίχνος που φαίνεται
στο λαιμό του φυτού να βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους και χωρίς
εκτεθειμένες ρίζες.
• να εμφανίζουν νέα αναπτυγμένη βλάστηση.
• απώλεια παλαιών φύλλων να είναι μικρότερη από το 20% του συνολικού
φυλλώματος.
• η απώλεια νέας βλάστησης να είναι μικρότερη από το 20% της συνολικής νέας
βλάστησης, κατανεμημένη ομοιόμορφα σε όλο το φυτό.
• να εμφανίζουν λιγότερο από 5% τοπική νέκρωση ατομικών βλαστών.
• απουσία ασθενειών ή εντομολογικών προσβολών.
δ. Οι χώροι πρέπει να είναι καθαροί από ζιζάνια και από σκουπίδια.
ε. Οι λεκάνες άρδευσης να είναι καλά διαμορφωμένες.
στ. Η πασσάλωση των δέντρων πρέπει να είναι όπως προβλέπεται.
Σημειώνεται ότι, εάν τα φυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, εναπόκειται στην
απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας:
I. Να δώσει εντολή για απομάκρυνση αυτών 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 κατώτερης τιμολογιακά κατηγορίας φυτών, εφόσον ο
αριθμός των φυτών αυτών είναι σχετικά μικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν
σημαντικά από τις προδιαγραφές ύψους, διαμέτρου κορμού και διακλάδωσης.
4. ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ
Υποστύλωση θα γίνει σε όλα τα δένδρα. Για κάθε δένδρο θα χρησιμοποιηθούν δυο πάσσαλοι
καστανιάς.
O πάσσαλος τοποθετείται στο έδαφος μετά τη διάνοιξη του λάκκου και πριν από τη φύτευση
ή μεταφύτευση, σε βάθος 0,50 - 0,70 m ανάλογα με το μέγεθος του δένδρου, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι θα παραμείνει σε κατακόρυφη θέση. Η έμπηξη του πασσάλου γίνεται εκτός
της περιοχής της ριζόμπαλας του δένδρου και στην προσήνεμη πλευρά του δέντρου για να
αποφευχθούν γδαρσίματα στο φλοιό.
Μεταξύ της κορυφής του υποστυλώματος και του χαμηλότερου κλάδου του δέντρου
πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 30 cm.
Στη συνέχεια ακολουθεί η πρόσδεση του πασσάλου στο δένδρο με ελαστικό σύνδεσμο τύπου
αγκράφας ή σχοινιού. O ελαστικός σύνδεσμος δένεται στον πάσσαλο σε σχήμα 8 και
στερεώνεται σε αυτόν με γαλβανισμένο καρφί. Σε όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και
συντήρησης των φυτών, ο Aνάδοχος θα κάνει έλεγχο της σταθερότητας και καθετότητας των
πασσάλων και θα προβαίνει στην αποκατάσταση των υποστυλωμάτων που παρουσιάζουν
προβλήματα.

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

5.1. ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Ο έτοιμος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο τουλάχιστον έξι (6) με δέκα
(10) μήνες, αλλά όχι παραπάνω από 24 μήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός, με ζωηρό
σκούρο πράσινο χρώμα και απαλλαγμένος από μυκητολογικές και εντομολογικές προσβολές
καθώς και από ζιζάνια.
Τα τεμάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν το βάρος τους
χωρίς να σκίζονται και χωρίς να μεταβάλλεται το σχήμα και το μέγεθός τους όταν
ανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες του.
Πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η μεταφορά του θα
πρέπει να γίνεται με φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται σταθερή θερμοκρασία, έτσι
ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «ανάμματος» του μοσχεύματος του έτοιμου
χλοοτάπητα.
Δεν πρέπει να παραδίδονται μεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, απ’ ότι προβλέπεται να
εγκατασταθούν μέσα σε 24-36 ώρες.
Αν η εγκατάσταση δε γίνει άμεσα, τα τεμάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε σκιερό
μέρος και ποτίζονται συχνά για να μην αφυδατωθούν οι εκτεθειμένες ρίζες. Πριν την
τοποθέτηση κάθε κομμάτι χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται τυχόν ακατάστατα φυτά ή
ζιζάνια.

5.2. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Περίοδος εγκατάστασης
Η καλύτερη εποχή για την εγκατάσταση αυτής είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη. Επιτρέπεται η
εφαρμογή της μεθόδου και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου (χειμώνας, καλοκαίρι) μετά από
γραπτή άδεια της επίβλεψης και αφού θα έχουν συνεκτιμηθεί οι εδαφολογικές και
κλιματολογικές συνθήκες.
Καιρικέςσυνθήκες
Οι εργασίες σταματούν σε πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C)
θερμοκρασίες.

Εδαφικέςσυνθήκες
Η εγκατάσταση δεν πρέπει να διενεργείται όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή όταν υπάρχει
επιφανειακή κρούστα.
Το έδαφος κατά την τοποθέτηση και τις εργασίες προετοιμασίας πρέπει να βρίσκεται στο
“ρόγο” του, για να μην καταστραφεί η δομή του. Στην περίπτωση ξηρού εδάφους, εφόσον
υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προηγείται άρδευση, ώστε το έδαφος να βρίσκεται στο
“ρόγο” του.

5.3. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης χλοοτάπητα πρέπει να αρχίσει αρκετά πριν.
Για φθινοπωρινή εγκατάσταση, αν είναι αναγκαία η διαμόρφωση του εδάφους ή η

αποστράγγισή του ή αν υπάρχουν πολλά ζιζάνια, η προετοιμασία πρέπει να αρχίσει νωρίς το
καλοκαίρι. Για ανοιξιάτικη, η αποστράγγιση μπορεί να γίνει το φθινόπωρο αλλά η
διαμόρφωση του εδάφους μπορεί να γίνει λίγες βδομάδες πριν την εγκατάσταση.
Καθαρισμός του χώρου
Απομάκρυνση αδρανών υλικών (μπάζα, χαλίκια), πιθανών σωρών από υπέδαφος καθώς και
υπολειμμάτων δέντρων ή ριζών. Καταπολέμηση των ζιζανίων με εφαρμογή ζιζανιοκτόνων
ή με μηχανική κατεργασία (φρεζάρισμα, όργωμα).
Ισοπέδωση
Ισοπέδωση είναι η εξάλειψη των ανωμαλιών του εδάφους. Η τελική στάθμη θα οριστεί με
βάση τη μελέτη ή αν δεν υπάρχει σχετική μελέτη από τις γειτονικές στάθμες (μονοπατιών,
τοίχων κλπ). Δεν είναι απαραίτητη η απόλυτη οριζοντίωση του χώρου. Μια κλίση 1-1,5%
έχει το πλεονέκτημα ότι βοηθά στην αποστράγγιση του εδάφους. Δεν πρέπει να υπάρχουν
κοιλότητες που θα συγκρατούν νερό εντός του χώρου σποράς.
Τοποθέτηση χλοοτάπητα
Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με
κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό.
Ο χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισμένη επιφάνεια και η εργασία πρέπει να γίνεται άμεσα
μετά την παραλαβή του, ώστε να αποφευχθεί η αφυδάτωσή του.
Ακολουθεί η διάστρωση των τεμαχίων χλοοτάπητα από ένα σταθερό σημείο έναρξης (π.χ.
τοίχος) και γίνεται προσεκτικά η ένωση των διαδοχικών τεμαχίων, ώστε να εξασφαλίζεται η
άριστη συνένωσή τους (δηλ. να εφάπτονται καλά, χωρίς να αφήνονται κενά μεταξύ των
συνδέσεων αλλά και χωρίς να γίνεται επικάλυψή τους).
Πάνω από τις εκτεθειμένες άκρες του χλοοτάπητα στο τέλος της σειράς και μεταξύ των
«αρμών» απλώνεται αμμόχωμα, για να διατηρηθεί η υγρασία και το πλεόνασμα αυτού
απομακρύνεται.
Αγκύρωση: ΄Οπου υπάρχουν κλίσεις ο χλοοτάπητας απλώνεται παράλληλα με τις ισοϋψείς,
ξεκινώντας από τη βάση της πλαγιάς και προχωρώντας προς τα πάνω και αγκυρώνεται όταν
οι κλίσεις είναι μεγαλύτερες από 3:1. Πρέπει να χρησιμοποιούνται 2-5 αγκύρια ανά τ.μ. ή ανά
λωρίδα κάθε δεύτερη σειρά, εκτός εάν από τη μελέτη προκύπτει διαφορετικός αριθμός. Τα
αγκύρια τοποθετούνται έτσι ώστε να μην εξέχουν από την επιφάνεια του χλοοτάπητα.
Για να προφυλαχθεί η εγκατάσταση από τρίτους πρέπει να τοποθετηθούν προειδοποιητικές
πινακίδες και προσωρινή περίφραξη, που θα παραμείνουν μέχρι το πρώτο κούρεμα.
Κούρεμα χλοοτάπητα
Το κούρεμα και η συντήρηση του χλοοτάπητα θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Στο παρόν κεφάλαιο καθορίζονται οι απαιτήσεις υλικών και κατασκευής εγκατάστασης
αρδευτικού δικτύου.
Καθορίζονται τα τεχνικά στοιχεία όλων των υλικών, μηχανημάτων και συσκευών καθώς και
οι εργασίες εγκατάστασης των αρδευτικών δικτύων (διάνοιξη τάφρων, υδραυλικές και
ηλεκτρολογικές εργασίες, επαναπλήρωση τάφρων, έλεγχοι, ρυθμίσεις, δοκιμές).

1.2.ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
α) Μεσταγόνες: Η διανομή του νερού γίνεται τοπικά (τοπική άρδευση) σε τμήμα της
ριζόσφαιρας του φυτού, με τη χρήση σταλακοφόρου σωλήνα μέσω επιφανειακής ή
υπόγειας εγκατάστασης. Εφαρμόζεται για άρδευση δένδρων, θάμνων, ετήσιων φυτών,
φυτών εδαφοκάλυψης ή χλοοταπήτων σε ειδικές περιπτώσεις - δεν πρέπει να βρέχονται
γειτονικοί χώροι, υπάρχει έλλειψη νερού ή η ποιότητα αυτού είναι οριακή.
β) Με καταιονισμό: Το νερό διανέμεται με εκτοξευτήρες σε όλη την αρδευόμενη
επιφάνεια. Εφαρμόζεται κυρίως για την άρδευση χλοοταπήτων, εδαφοκαλύψεων με μικρά
ποώδη φυτά κλπ. Περιγράφονται τα συστήματα υπόγειας εγκατάστασης, με
αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες( Pοp-υp), οι οποίοι χρησιμοποιούνται κυρίως στην
κηποτεχνία.

1.3. ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟY
Πηγή τροφοδοσίας (νερού, πίεσης) — Υδροληψία
Κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ελέγχου νερού
Πρωτεύον Δίκτυο
Αγωγός από Κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ως τα φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ)
Εξοπλισμός ελέγχου και ασφάλειας υδραγωγείου
Δευτερεύον
Δίκτυο
Φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και αντίστοιχος εξοπλισμός (Κεφαλές ελέγχου
άρδευσης)
Εγκαταστάσεις
άρδευσης
Τριτεύον
Δίκτυο
Γραμμές
μεταφοράς

προγραμματισμού

και

ελέγχου

Αρδευτικές γραμμές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες κλπ.)
Εξοπλισμός (Φρεάτια βαλβίδων αερισμού, μειωτήρων πίεσης κλπ.).

2. ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Για την διευκόλυνση των ρυθμίσεων, της συντήρησης και των επισκευών, οι ομοειδείς
συσκευές θα είναι του αυτού τύπου και εργοστασίου, πράγμα που απλουστεύει τις
διαδικασίες αντικατάστασής τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και σε όλη
τη διάρκεια ζωής του δικτύου, εφόσον οι τύποι αυτοί των εξαρτημάτων συνεχίζουν να
διατίθενται στο εμπόριο.

2.1. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
α) Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ)
Οι σωλήνες ΡΕ που χρησιμοποιούνται στο Τριτεύον αρδευτικό Δίκτυο θα είναι
ονομαστικής πίεσης 6 Atm και κατασκευασμένοι από υλικό 2ης γενιάς, σύμφωνα με τα
πρότυπα ΕΝ13244-2:2002, ΕΝ 13244-1:2002. Για το Πρωτεύον Δίκτυο και για ονομαστική
πίεση λειτουργίας 10 Atm και άνω θα είναι κατασκευασμένοι από υλικό 3ης γενιάς, σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΝ12201-2:2003.
Ο σωλήνας θα αναγράφει σε κάθε μέτρο μήκους την ονομαστική διάμετρο, την πίεση
λειτουργίας του, τον κατασκευαστή και να φέρει γραμμική ανά μέτρο αρίθμηση του
μήκους από την αρχή της κουλούρας. Σε διελεύσεις σωλήνων - καλωδίων μπορεί να
χρησιμοποιούνται σωλήνες PVC 4 Atm.
β) Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι χωρίς ραφή (Τubο) κατά ΕΝ 10220:2002.

2.2. ΜΕΤΑΛΛIΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
α) Γαλβανισμένα εξαρτήματα σύνδεσης.
β) Ειδικά χυτοσιδηρά τεμάχια.
γ) Φλάντζες.
δ) Συλλέκτες από σιδηροσωλήνα.
Κατασκευάζονται από σιδηροσωλήνα χωρίς ραφή (Τυbο), κατά ΕΝ 10220:2002, φέρουν
σπείρωμα και έχουν κολλητά πώματα και τα αναγκαία στόμια εισόδου-εξόδου βαλβίδων
εξαερισμού κλπ. Το σύστημα μετά την κατασκευή του υπόκειται σε εμβάπτιση σε λουτρό
γαλβανισμού. Η διατομή του σώματος είναι η αμέσως μεγαλύτερη από τη διατομή του
στομίου εισόδου.
Οι συνδέσεις των εκτοξευτήρων και των σταλακτοφόρων σωλήνων θα πρέπει να γίνεται με
συνδέσμους lock.

2.3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- Σφαιρικοί κρουνοί κατασκευασμένοι, σύμφωνα με το UNI 8858 (Ιταλικό πρότυπο).Δικλείδες ελαστικής έμφραξης.

- Δικλείδες συρταρωτές ορειχάλκινες με σπείρωμα.
- Κινητικές βαλβίδες εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου).
- Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού τύπου).
- Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενεργείας, πλαστική ή μεταλλική (αποκλείονται σφαιρικού
τύπου).
- Βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης τύπου αιωρούμενου δίσκου.
- Βαλβίδες αντεπιστροφής κλαπέ ή με ελατήριο ή άλλο μηχανισμό.
- Μειωτές πίεσης.
- Μανόμετρα γλυκερίνης Φ63.

2.4. ΦΙΛΤΡΑ
α) Πλαστικά φίλτρα νερού (πλέγματος ή δίσκων)
Είναι κατασκευασμένα από πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες ύαλου ή ΑΒS. Η πίεση λειτουργίας
δεν υπερβαίνει τις 10 Atm ενώ φέρουν κατάλληλες υποδοχές για μανόμετρο στην είσοδο και
την έξοδο καθώς και δικλείδα καθαρισμού.
β) Μεταλλικά φίλτρα νερού (πλέγματος ή δίσκων)
Είναι οριζόντια ή γωνιακά, φλαντζωτά ή με σπείρωμα και με πίεση λειτουργίας 8 Atm.
Βάφονται με εποξειδική βαφή μετά από ειδική αντισκωριακή επεξεργασία
επιψευδαργύρωση (γαλβάνισμα) κατάλληλου πάχους. Πρέπει να φέρουν υποδοχές για
μανόμετρο στην είσοδο και την έξοδο για τον έλεγχο της καθαρότητας τους, καπάκι με
εύκολο άνοιγμα και βανάκι για τον καθαρισμό.
γ) Φίλτρα άμμου
Κάθετα ή οριζόντια, μεταλλικά με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, 8 Atm, απλού ή
διπλού θαλάμου, με συναρμολογημένο σύστημα καθαρισμού by-pass και χαλαζιακή άμμο.
ε) Φυγοκεντρικά φίλτρα νερού τύπου «κυκλώνα», μεταλλικά με εποξειδική βαφή ή
γαλβανισμένα, ονομαστικής πίεσης 8 Atm.

2.5. ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ
2.5.1. Σταλακτηφόροι
• Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε σταλάκτες µακράς διαδροµής
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, µε λαβύρινθο, µε
οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών µε πίεση λειτουργίας 1-3 atm.
•Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, περιλαµβάνοντας
λαβύρινθο και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης µε οµοιοµορφία στην
παροχή των σταλακτών µε εύρος πιέσεων αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm.
ΣταλακτηφόροςΦ16-20,µε αυτορυθµιζόµενουςσταλάκτεςκαιµηχανισµόαποτροπής απορροής
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε λαβύρινθο,

θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης και µε µηχανισµό αποτροπής απορροής του
νερού από το σωλήνα. Η οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών θα είναι µε εύρος
πιέσεων αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm.
•Σταλακτηφόρος Φ16-20, µε ριζοαπωθητικό, µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε λαβύρινθο και
θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης. Η οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών
θα έχει ένα εύρος πιέσεων αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm.
•Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε ριζοαπωθητικό, µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες και σύστηµα
αντιστράγγισης.
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε λαβύρινθο και
θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης. Θα υπάρχει οµοιοµορφία στην παροχή των
σταλακτών. Η πίεση λειτουργίας θα κυµαίνεται µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm. Θα είναι
κατάλληλος για υπόγεια τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής
της εισόδου των ριζών σε αυτόν µε ριζοαπωθητικό (ενσωµατωµένο ή ειδικό φίλτρο µε
ριζοαπωθητικό ή µε εξωτερικό εγχυτήρα ριζοαπωθητικού κλπ).
•Σταλακτηφόρος Φ16-20

µε

ριζοαπωθητικό, µε µη αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες.

Παρουσιάζει τα αυτά χαρακτηριστικά µε τον προηγούµενο, αλλά µε σταλάκτες µακράς
διαδροµής
µη
αυτορυθµιζόµενους.

2.5.2. Εκτοξευτήρες – Εξαρτήματα

α)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up), περιστροφικοί, γραναζωτού τύπου.
Είναι κατασκευασµένοι από υλικό ABS ή αντίστοιχο. Φέρουν ισχυρό χαλύβδινο,
ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο και δακτύλιο στεγανότητας που ενεργοποιείται µε την
πίεση. Έχουν εσωτερικό φίλτρο καθαρισµού κάτω από το σώµα ανύψωσης ή το ακροφύσιο.

β)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι(PopUp)στατικούτύπου.
Έχουν είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ BSP στο πλάι του
σώµατος για εκτοξευτήρες µε µήκος πάνω από 20 cm. Η πίεση λειτουργίας κυµαίνεται
µεταξύ 1,4-2,8 αtm. Τα ακροφύσια είναι ενσωµατωµένα ή πρόσθετα, σταθερού ή
ρυθµιζόµενου τοµέα ενώ περιέχεται αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain). Συγκεκριµένα:
i)Ακροφύσια σταθερού τοµέα
Πρέπει να διαθέτουν πλήρη σειρά µε συµβατά ακροφύσια µε τοµείς εκτόξευσης 90ο,
180ο, 270ο και 360ο (πρέπει άσχετα µε τον τοµέα εκτόξευσης να δίδουν το ίδιο ύψος
βροχής) και αν απαιτείται στο έργο και ακροφύσια ειδικών σχηµάτων (τετράγωνων,
διαδρόµων ES, CS, SS κλπ.) ή άλλη ποικιλία συµβατών ακροφυσίων µε διάφορες ακτίνεςκαι
τοµείς εκτόξευσης, µε χαρακτηριστικά χρώµατα, ώστε να καλύπτονται οι αντίστοιχες
ανάγκες.

ii)Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τοµέα.
Πρέπει να διατίθενται µε πλήρη σειρά συµβατών ακροφυσίων, που να καλύπτουν
αποστάσεις εκτόξευσης από 2 m τουλάχιστον ή και µικρότερες, αν απαιτείται από τη
µορφολογία των χώρων άρδευσης, µέχρι και τουλάχιστον 5 m. Ο τοµέας εκτόξευσης πρέπει
να µπορεί να ρυθµιστεί από 0ο µέχρι και 360ο, µε αναλογική ρύθµιση της παροχής,
ώστε το ύψος βροχής (ποσότητα νερού ανά µονάδα αρδευόµενης επιφάνειας)
να είναι σταθερό.
iii)Ακροφύσια ακτινωτής εκτόξευσης
Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής ακτίνας 4,5 – 9 m. Ο µηχανισµός
περιστροφής θα είναι τύπου τριβής και θα υπάρχει δυνατότητα µείωσης της ακτίνας κατά
25 %. Τυπικά χαρακτηριστικά: για ακτίνα εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις
180° θα είναι περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα εκτόξευσης 9 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις
180° θα είναι περίπου 450 LPH. Θα έχουν εσωτερικό φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου, µε
εύκολη πρόσβαση για τον καθαρισµό του. Θα διαθέτουν βίδα µείωσης της ακτίνας µέχρι
και τουλάχιστον 25 % µε ανάλογη µείωση της παροχής (αναλογική διαβροχή), ενώ θα έχουν
χρωµατικό κωδικό για εύκολη αναγνώρισή τους.

γ)Εκτοξευτήρεςαυτοανυψούµενοι(PopUp)γραναζωτοί,µικρώνκαιµεσαίων αποστάσεων.
- Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 5 - 9 m
- Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 7 14 m
- Ακτίνα 12-18 m, είσοδος 1‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 12 18 m
- Ακτίνα 15-22 m, είσοδος 1‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης 15 22 m
Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν µε αντιστραγγιστική βαλβίδα (αntidrain)
και µε καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη δυνατότητα «µνήµης» στον τοµέα
ρύθµισης. Το σώµα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm τουλάχιστον ή
και µεγαλύτερο, αν απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή
συνδυασµούς ακροφυσίων µε διαφορετικές παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρµογή
των παροχών στον τοµέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχεται οµοιόµορφη
διαβροχή.

δ)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) γραναζωτοί, µεγάλων αποστάσεων.
- Ακτίνα 18-28 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και
πρόσθετη είσοδο 1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας
εκτόξευσης 18-28 m και σώµα ανύψωσης 7,5 m και άνω.
- Ακτίνα 24-30 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και
πρόσθετη είσοδο 1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας
εκτόξευσης 24-30 m και σώµα ανύψωσης 10 m και άνω.
- Ακτίνα 28-33 m, είσοδος 1 1/2 ‘’ BSP: Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης
28-33 m. Είναι υδρολίπαντοι, µε ρυθμιζόμενο ή σταθερό τομέα εκτόξευσης, ενσωµατωµένη
ή µη ηλεκτροβαλβίδα και ρυθμιστή πίεσης. Περιέχουν τουλάχιστον 4
εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασμούς ακροφυσίων µε διαφορετικές παροχές,

ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρμογή των παροχών στον τοµέα και την ακτίνα
εκτόξευσης ώστε να παρέχουν ομοιόμορφη διαβροχή. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
µμελέτης µπορεί να φέρουν, ενσωματωμένα ή πρόσθετα, πλαστικό κάλυµµα ή καλύµµατα
από συνθετικό χλοοτάπητα ή κύπελλο για την ανάπτυξη φυσικού χλοοτάπητα.

ε)Εκτοξευτήρεςαυτοανυψούµενοι (PopUp) κρουστικοί,µεγάλωναποστάσεων
Το κέλυφος είναι κατασκευασµένο από υλικό ABS Cylolac ή αντίστοιχο. Το έµβολο
ανύψωσης µπορεί να είναι πλαστικό ή ορειχάλκινο. Φέρουν ισχυρό επανατακτικό ελατήριο
από ανοξείδωτο χάλυβα. Έχουν ρυθµιζόµενο τοµέα εκτόξευσης και ενσωµατωµένη ή µη
ηλεκτροβαλβίδα και ρυθµιστή πίεσης. Περιέχουν τουλάχιστον 4 εναλλακτικά ακροφύσια ή
συνδυασµούς ακροφυσίων µε διαφορετικές παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για
προσαρµογή των παροχών στον τοµέα και την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχουν
οµοιόµορφη διαβροχή. Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της µελέτης µπορεί να φέρουν,
ενσωµατωµένα ή πρόσθετα, πλαστικό κάλυµµα ή καλύµµατα από συνθετικό χλοοτάπητα ή
κύπελλο για την ανάπτυξη φυσικού χλοοτάπητα.
- Ακτίνας 14-22 m: Με είσοδο 1’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο 1
΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 14 m
µέχρι και 22 m
- Ακτίνας 18-30 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο
1 1/2΄΄BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από
18 m µέχρι και 30 m
- Ακτίνας 18-38 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο
1 1/2΄΄ BSP στο πλάι του σώµατος και ενσωµατωµένο ή µη αποκωδικοποιητή για
µονοκαλωδιακή σύνδεση. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από 18 m
µέχρι και 38 m
- Ακτίνας 30-45 m: Με είσοδο 11/2’’ BSP στη βάση του εκτοξευτήρα και πρόσθετη είσοδο
1 1/2΄΄BSP στο πλάι του σώµατος. Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας εκτόξευσης από
30 m µέχρι και 45 m
2.5.3 Εξαρτήµατα εκτοξευτών
Τριπλός αρθρωτός βραχίονας: Από PVC, 1’’ή 11/2΄΄ ονοµαστικής πίεσης 21 atm, µε
κινητά µέρη στεγανοποιούµενα από ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας. Χρησιµοποιείται για
τη σύνδεση εκτοξευτήρων µεγάλων αποστάσεων, για την προστασία της εγκατάστασης από
πιθανές πιέσεις στην επιφάνεια των εκτοξευτήρων και για την εύκολη ρύθµιση του ύψους και
της οριζοντιότητας.

2.6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
2.6.1. Ηλεκτροβαλβίδες (Ηλεκτροβάνες)
α) Ηλεκτροβαλβίδες κοινές
Είναι διαφραγματικού τύπου, γραμμικές ή γωνιακές ή και συνδυασμός τους. Έχουν σφαιρική
διαμόρφωση με ελάχιστα κινητά μέρη. Το σώμα και το καπάκι είναι κατασκευασμένα από
νάιλον ενισχυμένο με νήματα ύαλου. Τα ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από
ανοξείδωτο χάλυβα για την αποφυγή διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες
εσωτερικής εκτόνωσης, με ή χωρίς χειροκίνητο ρυθμιστή παροχής (flow control). Έχουν τη
δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού μηχανισμού χωρίς την εξάρμωση του σώματος από το

δίκτυο.
Η ονομαστική πίεση κυμαίνεται μεταξύ 10-13,5 Atm ανάλογα με τη μελέτη, με πιέσεις
λειτουργίας τουλάχιστον από 0,7 Atm μέχρι και 10 Atm και 0,7 Atm μέχρι και 13,5 Atm
αντίστοιχα (γραμμικές - γωνιακές).
Το «κλείσιμο» της είναι αργό, για αποφυγή υδραυλικού πλήγματος (αντιπληγματική
λειτουργία). Το διάφραγμα είναι από ελαστικό συνθετικού τύπου Βυna Ν, ενισχυμένο με
νάιλον. Για διατομές άνω των 2” πρέπει να διαθέτουν αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο.
Οι μέγιστες απώλειες πίεσης ανά διατομή δίνονται στον παρακάτω πίνακα 1:
Πίνακας 1
Παροχή
(m3/h)

Max απώλειες
(m)

3/4

5

0,40

1”

6

0,40

1 1/2

15

0.50

2”

30

0,40

2 1/2

40

0,40

3”

50

0,40

Διατομή
(in)

2.6.2. Σωληνοειδή ηλεκτροβαλβίδων
Είναι συμπαγή, κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό υλικό. Το έμβολο (συγκρατούμενο), τα
ελατήρια και όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, προς αποφυγή
διάβρωσης.
Τύποι πηνίων:
- Κοινά πηνία προγραμματιστών ρεύματος
Τάση λειτουργίας 24 V/AC, 50 Ηz και max ισχύς 5 VA.
- Πηνία συγκράτησης (Latching solenoid) για προγραμματιστές μπαταρίας
Τάση λειτουργίας 9-18 V/DC. Συμβατά με τους προγραμματιστές. Προσαρμόζονται στις
ηλεκτροβαλβίδες απευθείας ή με υποδοχέα.
2.6.3. Προγραμματιστές

α)Προγραµµατιστέςµπαταρίας
Οικιακοί προγραµµατιστές µπαταρίας µιας στάσης
Στεγανοί προγραµµατιστές, που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες, µιας
στάσης, µε ενσωµατωµένο ή µη πηνίο µανδάλωσης (latching) και ηλεκτροβαλβίδα
διαφραγµατικού τύπου, ¾΄΄ ή 1’’. Έχουν κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες
τουλάχιστον.
Προγραµµατιστές µπαταρίας απλού τύπου

Προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες και µπορούν να
ελέγχουν από 2 µέχρι 12 ή και περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης
(latching) σε απόσταση τουλάχιστον 20 m φέρουν καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε 3
τουλάχιστον εκκινήσεις ανά 24ωρο, κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον και
εκκίνηση αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve).
Προγραµµατιστές µπαταρίας φρεατίων
Στεγανοί προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες.
Τοποθετούνται µέσα στα φρεάτια των ηλεκτροβανών ή σε ιδιαίτερα φρεάτια. Ελέγχουν 1
µέχρι 6 ή και περισσότερες ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης (latching).
Προγραµµατίζονται µε φορητή µονάδα προγραµµατισµού. Πρέπει να διαθέτουν:
•
•
•
•
•
•
•

Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά 24ωρο.
Κύκλο ποτίσµατος από 1 µέχρι 7 ηµέρες τουλάχιστον.
∆ιάρκεια ποτίσµατος από1 min µέχρι και 12 ώρες τουλάχιστον.
∆υνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας χωρίς την κονσόλα.
Εκκίνηση αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve).
∆υνατότητα διατήρησης του προγράµµατος για 3 τουλάχιστον λεπτά κατά την
αλλαγή µπαταρίας.
Τρία τουλάχιστον προγράµµατα ή ανεξάρτητο πρόγραµµα για κάθε στάση.

Η φορητή µονάδα προγραµµατισµού (κονσόλα) έχει δυνατότητα προγραµµατισµού
απεριόριστου αριθµού βαλβίδων, από απόσταση 3 m τουλάχιστον, άσχετα µε τον τρόπο
επικοινωνίας, δυνατότητα επισκόπησης του προγράµµατος, ανεξάρτητα προγράµµατα για
κάθε βαλβίδα, 6 επαναλήψεις ανά ηµέρα και διάρκεια ποτίσµατος από 1 min µέχρι και 24
ώρες.
Προγραµµατιστές µπαταρίας αυξηµένων δυνατοτήτων
Προγραµµατιστές που λειτουργούν µε µία ή περισσότερες µπαταρίες και µπορούν να
ελέγχουν από 1 µέχρι 12 ηλεκτροβαλβίδες µέσω πηνίων µανδάλωσης, σε απόσταση
τουλάχιστον 400 m περιλαµβάνουν καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε τρία τουλάχιστον
προγράµµατα, 8 εκκινήσεις ανά πρόγραµµα ανά 24ωρο, κύκλο ποτίσµατος 1 µέχρι 30 ηµέρες
και εκκίνηση αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve) επιλεκτικά ανά πρόγραµµα.
Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε αισθητήρα και κύκλωµα υπερπήδησης των
βραχυκυκλωµένων πηνίων, ένδειξη για την κατάσταση της µπαταρίας και δυνατότητα
σύνδεσης µε ηλιακό συλλέκτη.

β) Προγραµµατιστές ρεύµατος
Ηλεκτρονικοί ή υβριδικοί προγραµµατιστές µε ηλεκτροµηχανικά χαρακτηριστικά
προγραµµατισµού, σε πλαστικό ή µεταλλικό στεγανό (υπαίθριας τοποθέτησης) κιβώτιο µε
κλειδαριά, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή και:
- Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό ή επιλογή ηµερών σε κύκλο ηµερών (skip days) από 1
µέχρι 15 τουλάχιστον ηµέρες
- Πλήκτρο “On – Off” για την αποµόνωση του προγραµµατιστή όταν αυτό απαιτηθεί.

- ∆υνατότητα χειροκίνητης έναρξης µιας στάσης (manual) ή του κύκλου άρδευσης (semiauto)
- ∆υνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve)
- Τερµατικό µε εύκολη σύνδεση των καλωδίων
- Είσοδος 230 V/AC (50 Hz) και έξοδος 24 V/AC

Οικιακοί προγραµµατιστές ρεύµατος
Πρέπει να διαθέτουν:
- Τρία τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες
- Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα
- Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,0 A συνολική έξοδο
- Κύκλωµα για επαναφορτιζόµενη µπαταρία 9 Volt για τη διατήρηση του προγράµµατος σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος και εφεδρικό πρόγραµµα SOS. Το εφεδρικό πρόγραµµα
λειτουργεί κάθε πρόγραµµα για 10 min ηµερησίως µετά την επαναφορά του ρεύµατος, σε
περίπτωση παρατεταµένης διακοπής του ρεύµατος και εξάντληση της µπαταρίας.

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος
Πρέπει να διαθέτουν:
- Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες
- Τέσσερις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα
- Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,2 A συνολική έξοδο
- Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα
- ∆υνατότητα % αυξοµείωσης των χρόνων λειτουργίας των προγραµµάτων
- Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος χωρίς µπαταρία)
- ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων
- ∆υνατότητα αναίρεσης της άρδευσης µέσω αισθητήρα

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος (16µέχρι42 στάσεων)
Πρέπει να διαθέτουν:
- Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες
- ∆ώδεκα τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα
- Έξοδο τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση και 1,5 A συνολική έξοδο
- Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα
- ∆υνατότητα ποσοστιαίας αυξοµείωσης των χρόνων των προγραµµάτων
- Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος χωρίς µπαταρία
- ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων

- ∆υνατότητα κυκλικών προγραµµάτων
- ∆υνατότητα εκκίνησης, παύσης ή αναίρεσης της άρδευσης µέσω κατάλληλου
αισθητήρα.

2.7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ
Στρογγυλά ή ορθογώνια (τύπου κόλουρου κώνου ή κόλουρης πυραμίδας) πλαστικά
φρεάτια για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών ή άλλων συσκευών και εύκολη πρόσβαση σ’
αυτές. Θα είναι κατασκευασμένα από αφρώδες πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ)
ή πολυπροπυλένιο και με πράσινο καπάκι.
Τα φρεάτια θα είναι τυποποιημένων διαστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στη μελέτη και
σύμφωνα με τους πίνακες των κατασκευαστών.

2.8. ΚΑΛΩΔΙΑ JIVV-U (ΠΡΩΗΝ ΝΥΥ)
Τα καλώδια μεταφοράς υλικών από τον προγραμματιστή προς τις ηλεκτροβαλβίδες θα
είναι τύπου JIVV-U (πρώην ΝΥΥ), άνθυγρα, τάσης δοκιμής 3 kV, ονομαστικής τάσης 0,6/1 kV
και βάσει των προδιαγραφών VDE 0271 και ΕΛΟΤ 843. Οι αγωγοί διέλευσης θα είναι χάλκινοι,
μονόκλωνοι ή πολύκλωνοι (ανάλογα με τη διατομή τους), και φέρουν μόνωση από
θερμοπλαστικό πολυβινυλο- χλωρίδιο (ΡVC). Η εσωτερική επένδυση του καλωδίου θα είναι
από ελαστικό ή ταινία PVC. Η εξωτερική επένδυση είναι επίσης από PVC. Η θερμοκρασία
λειτουργίας ορίζεται μεταξύ 70—90 oC και η μέγιστη θερμοκρασία βραχυκυκλώματος 160
o
C (επί 60 sec).
Γενικά ο αγωγός πρέπει επίσης να συνάδει με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE 0271
και ΕΛΟΤ 843.

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ — ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Ο ανάδοχος πρέπει να κατασκευάσει το 100%, πλήρους συστήματος άρδευσης, όπως
περιγράφεται στα εγκεκριμένα σχέδια άρδευσης που θα καταθέσει στην Υπηρεσία. Κατά
την κατασκευή πρέπει να φροντίσει οι διάφορες εγκαταστάσεις να βρίσκονται στις
προβλεπόμενες από τα σχέδια θέσεις και αποστάσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί μια
πλήρη σειρά σχεδίων και προγραμμάτων κατασκευής με όλες τις σχεδιαστικές
κατασκευαστικές αλλαγές ή τις ακριβείς συνθήκες του έργου. Με το πέρας της εργασίας
εγκατάστασης, σχέδια και προγράμματα θα παραδοθούν στην Υπηρεσία.

3.2. ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας για όλες τις
υπάρχουσες, προσκείμενες στο έργο, εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα:
- Επισημαίνονται όλες οι υπόγειες εγκαταστάσεις πριν το σκάψιμο ή την πασσάλωση.
- Λαμβάνονται μέτρα για να μην προκληθούν ζημιές ή καταστραφούν γειτονικές, υπόγειες ή
υπέργειες εγκαταστάσεις και κατασκευές.
- Διατηρούνται συνεχώς καθαροί και ελεύθεροι από μπάζα οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι
διάφοροι χώροι και ανοικτές οι αποχετεύσεις για την ελεύθερη απορροή νερού.
- Διατηρείται στενή επικοινωνία με τον επιβλέποντα κατά την κατασκευή, για επιτόπου
οδηγίες και ενημέρωση.

3.3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης ο Ανάδοχος πρέπει να επιθεωρήσει την περιοχή
του έργου, να ελέγξει προσεκτικά όλα τα επίπεδα και να επαληθεύσει όλες τις διαστάσεις και
τους παράγοντες που είναι σχετικοί με την εργασία εγκατάστασης, ώστε να εξασφαλισθεί ότι
οι εργασίες θα προχωρήσουν ομαλά και με ασφάλεια. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σχέδιο
για να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες γίνονται μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.
Επίσης προσδιορίζονται τα απαραίτητα μέτρα που θα ληφθούν, ώστε οι εργασίες να
προχωρήσουν χωρίς να διαταραχθούν άλλες δραστηριότητες και να προστατευθούν οι
υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο έργο και γύρω από αυτό.

3.4. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΔΕΜΑ (ΠΑΣΣΑΛΩΣΗ)
Πριν αρχίσει η κατασκευή σημαδεύεται η ακριβής θέση των διάφορων συσκευών (κεφαλών
- εκτοξευτών κλπ) με πασσάλους ή με ειδικές ενδεικτικές σημαίες θέσης, σύμφωνα με τα
σχέδια που θα καταθέσει προς έγκριση ο ανάδοχος.
Η θέση κάθε εκτοξευτήρα φαίνεται ακριβώς στα σχέδια και πρέπει να εγκατασταθεί ακριβώς
στη θέση που σημειώνεται με το κέντρο του αντίστοιχου σύμβολου. Οι καταιονιστήρες

τοποθετούνται ακριβώς στα όρια των επιφανειών με χλοοτάπητα (και όχι 15-20 εκατοστά
πιο μέσα) εκτός αν καταδεικνύεται τοποθέτησή τους σε κεντρικό σημείο του χλοοτάπητα.
Αντικαταστάσεις ή αλλαγές στα σχέδια μπορεί να προταθούν και να υποβληθούν για έγκριση
στο στάδιο αυτό, με σκοπό την προσαρμογή στις υπάρχουσες συνθήκες και την επιτυχία
πλήρους κάλυψης της αρδευόμενης περιοχής. Είναι αυτονόητο ότι είναι αναγκαίο να γίνουν
πλήρεις μετρήσεις και υπολογισμοί του συστήματος και ότι καμιά αντικατάσταση ή
αλλαγή στο σύστημα, όπως σχεδιάστηκε, δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη έγκριση
από την Υπηρεσία.

3.5. MΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ
Οι σωλήνες και τα άλλα υλικά πρέπει να μεταφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή και να μεταχειρίζονται στις διάφορες εργασίες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι
θα τοποθετηθούν χωρίς ζημιές, εκδορές κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε
οι σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ), να μην τσακίσουν όταν ξεδιπλώνονται. Οι σωλήνες από να
κατά τη μεταφορά τους πρέπει να προστατεύονται από κρούσεις και να αποθηκεύονται έτσι
ώστε να βρίσκονται σε επαφή σε όλο το μήκος τους, σε στρώσεις ύψους μέχρι 1,5 m και
προστατευμένοι από την ηλιακή ακτινοβολία.
Οι άκρες των σωλήνων πρέπει να είναι κλειστές με στεγανά πώματα ώστε το εσωτερικό τους
να είναι καθαρό από ξένα υλικά και να διατηρηθεί καθαρό σε όλη τη διάρκεια της
εγκατάστασης. Όταν οι εργασίες δε βρίσκονται σε εξέλιξη, τα ανοιχτά άκρα των σωλήνων ή
εξαρτημάτων ή συσκευών, πρέπει να είναι ερμητικά κλειστά, ώστε να μην μπορεί να μπει
μέσα νερό, χώματα, έντομα ή άλλα υλικά.
Πριν την εγκατάσταση οι σωλήνες θα ελέγχονται για τυχόν ατέλειες. Υλικά για τα οποία θα
διαπιστωθεί πριν, κατά ή και μετά την εγκατάσταση ότι είναι ελαττωματικά ή έχουν υποστεί
ζημιές θα αντικαθίστανται.
Οι τομές των σωλήνων πρέπει να είναι κάθετες, καθαρές και να γίνονται με τα κατάλληλα
εργαλεία με δεξιοτεχνία, χωρίς να προκαλούν ζημιές. Οι πλαστικοί σωλήνες κόβονται κάθετα
και τα γρέζια, τα ρινίσματα κλπ. θα καθαρίζονται και θα απομακρύνονται.

3.6. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Σιδηροσωλήνες: Οι συνδέσεις μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων και σιδηροσωλήνων
πρέπει να στεγανώνονται με πυκνό μίγμα γραφίτη και λαδιού, αδρανή παιπάλη και λάδι,
μίγμα γραφίτη ή καννάβι και τεφλόν, καννάβι και μίνιον ή καννάβι και γράσο.
Σωλήνες ΡVC: Οι συνδέσεις θα γίνονται ανάλογα με τον τύπο και σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
Σημ.: Συνδέσεις μεταξύ διάφορων τύπων σωλήνων και εξαρτημάτων θα γίνονται με ειδικά για
κάθε περίπτωση εξαρτήματα, κατόπιν αποδοχής τους από τον Κύριο του έργου.

3.7. ΠΗΓΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (ΝΕΡΟΥ, ΠΙΕΣΗΣ) - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ
Η πηγή τροφοδοσίας νερού μπορεί να είναι γεώτρηση, δεξαμενή, ανοικτός αγωγός ή ένα ήδη
υπάρχον κεντρικό δίκτυο με κλειστούς αγωγούς υπό πίεση. Η απαιτούμενη πίεση μπορεί να
εξασφαλίζεται είτε άμεσα από την ίδια πηγή νερού (γεωτρήσεις, κλειστά δίκτυα υπό πίεση),
είτε με βαρύτητα (περίπτωση υπερυψωμένων δεξαμενών) είτε με την εγκατάσταση
πιεστικών συγκροτημάτων στην πηγή νερού ή ενδιάμεσα στο δίκτυο μεταφοράς για αύξηση
της πίεσης, εφόσον αυτό απαιτείται.

