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ΜΕΡΟΣ Α  

1. Γενική περιγραφή του χώρου μελέτης 

1.1.Γενικά 

Η παρούσα οριστική φυτοτεχνική μελέτη εκπονείται στο πλαίσιο του έργου «Ανάπλαση πάρκου 

Πυρσινέλλα». Οι κατευθύνσεις για τον σχεδιασμό του χώρου αυτού δίνονται σε συμφωνία με 

την αρχιτεκτονική διαμόρφωση ενώ στις προτεινόμενες φυτοτεχνικές λύσεις και στην επιλογή 

των ειδών λαμβάνεται υπόψη η υπάρχουσα βλάστηση, οι ιδιαιτερότητες και οι χρήσεις των 

επιμέρους τμημάτων του υπό διαμόρφωση χώρου καθώς και οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές 

συνθήκες που επικρατούν. 

1.2.Θέση του έργου και σύντομη περιγραφή των προς μελέτη εργασιών 

1.2.1. Θέση του έργου 

Το Πάρκο Πυρσινέλλα διοικητικά υπάγεται στον Δήμο Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας 

Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. Βρίσκεται στο όριο των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννιτών 

και Ανατολής με το μεγαλύτερο τμήμα του να υπάγεται εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. 

Ιωαννιτών. 

Το ακίνητο του Πάρκου Πυρσινέλλα (Γιαννιώτικο Σαλόνι), αποτελούσε κληροδότημα του Δήμου 

Ιωαννιτών και τη διαχείρισή του είχε το αντίστοιχο τμήμα κληροδοτημάτων του Δήμου, μέχρι τη 

στιγμή που το διεκδίκησε το Ελληνικό Δημόσιο. Το Πάρκο Πυρσινέλλα παραχωρήθηκε στο Δήμο 

Ιωαννιτών με το Νόμο 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α’). Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει στο Δ. 

Ιωαννιτών το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί δύο (2) συνεχόμενων 

γεωτεμαχίων ευρισκόμενων στη θέση «Τοπ Αλτί» ή «Μπονίλα» της κτηματικής περιφέρειας του 

Δ. Ιωαννιτών, με την ειδικότερη ονομασία Πάρκο Πυρσινέλλα ή Γιαννιώτικο Σαλόνι και 

συγκεριμένα: α. ενός γεωτεμαχίου, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 

201195401019/0/0 με ολική έκταση 193.358 τ.μ. και β. ενός γεωτεμαχίου με Κωδικό Αριθμό 

Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 201195701011/0/0, το οποίο έχει ολική έκταση 80.409 τ.μ.. 

Το Πάρκο βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, εκτός ορίου οικισμού και εκτός των 

θεσμοθετημένων ορίων του Γ.Π.Σ. Ιωαννίνων, ενώ βρίσκεται εντός της Ζ.Ο.Ε. Ιωαννίνων. Το 

Πάρκο συνορεύει Βόρεια με το στρατόπεδο Βελισαρίου, Ανατολικά με δημοτική οδό, Νότια με 

ιδιοκτησίες και Δυτικά με Δημόσια, Ιδιωτική και Δημοτική Έκταση. 
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Θέση Πάρκου Πυρσινέλλα σε σχέση με τον Αστικό Ιστό 

Ακολούθως απεικονίζεται η θέση του Πάρκου Πυρσινέλλα σε σχέση με τον Ρυμοτομικό Σχέδιο 

Ανατολής, το Ρυμοτομικό Σχέδιο Ράχης Σάμη, καθώς και το Γ.Π.Σ. Ιωαννίνων: 

 
Θέση Πάρκου Πυρσινέλλα σε σχέση με το Ρ.Σ. Βρυσούλας & Ράχης Σάμη 

1.2.2. Ιδιοκτησιακή κατάσταση – διοικητική υπαγωγή 

Η εν λόγω έκταση υπάγεται διοικητικά στο Δήμο Ιωαννιτών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας 

Ηπείρου. 

Το ακίνητο του Πάρκου Πυρσινέλλα (Γιαννιώτικο Σαλόνι), αποτελούσε κληροδότημα του Δήμου 

Ιωαννιτών και τη διαχείρισή του είχε το αντίστοιχο τμήμα κληροδοτημάτων του Δήμου, μέχρι τη 

στιγμή που το διεκδίκησε το Ελληνικό Δημόσιο.  
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Το Πάρκο Πυρσινέλλα παραχωρήθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών με το Νόμο 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α’), 

σύμφωνα με τον οποίο «Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει στο Δ. Ιωαννιτών το δικαίωμα 

πλήρους κυριότητας, νομής και κατοχής επί δύο (2) συνεχόμενων γεωτεμαχίων ευρισκόμενων 

στη θέση «Τοπ Αλτί» ή «Μπονίλα» της κτηματικής περιφέρειας του Δ. Ιωαννιτών, με την 

ειδικότερη ονομασία Πάρκο Πυρσινέλλα ή Γιαννιώτικο Σαλόνι και συγκεριμένα: α. ενός 

γεωτεμαχίου, με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 201195401019/0/0 με ολική 

έκταση 193.358 τ.μ. και β. ενός γεωτεμαχίου με Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) 

201195701011/0/0, το οποίο έχει ολική έκταση 80.409 τ.μ.. Η διαχείριση των ως άνω 

γεωτεμαχίων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 998/1979. Η παρούσα 

διάταξη επέχει θέση τίτλου ιδιοκτησίας και το σχετικό ΦΕΚ καταχωρίζεται ατελώς στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων». Ακολούθως το ακίνητο μεταγράφηκε στο Κτηματολογικό 

Γραφείο του Δήμου Ιωαννιτών με αριθμ. Πρωτ. 922/04-05-2017 και πλέον η αρμοδιότητα για τη 

Διαχείριση του Πάρκου Πυρσινέλλα ανήκει στον Δήμο Ιωαννιτών, ως διαχειριστής του 

κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την επωνυμία «Κληροδότημα Βασ. Πυρσινέλλα». 

Επιπλέον βρίσκεται εντός περιοχής που προστατεύεται από το καθεστώς Natura:  

Κωδικός 
Τόπου 

Είδος 
Τόπου Ονομασία Τόπου Έκταση 

Τόπου (ha) 

GR2130012 ΖΕΠ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 22.459,67 

1.2.3. Ιστορικό περιοχής 

Η ιστορία του Πάρκου Πυρσινέλλα ξεκινά στα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η περιοχή 

αποκαλούνταν Τοπ Αλτί. Με τη συγκεκριμένη ονομασία περιγραφόταν μια περιοχή εντός της 

ακτίνας βολής των όπλων που είχαν τοποθετηθεί σε φρούριο. Αποτελούνταν από πέντε (5) 

αγρούς και εξουσιαζόταν από τον Μπεμπρή Βέη. Το έτος 1869, ο Μπεμπρής Βέης φέρεται να 

μεταβίβασε το δικαίωμα εξουσίασης (τεσσαρούφ) των αγρών προς καλλιέργεια στην Αμαλία 

Δαλέση, μετέπειτα Αμαλία Βεργωτή, με έγγραφο τίτλο, το λεγόμενο «ταπί», του οθωμανικού 

κτηματολογίου. Η έκταση των 350 τότε στρεμμάτων πέρασε από κληρονόμους σε κληρονόμους 

της οικογένειας Βεργωτή και τελικά έφτασε στα χέρια του Βασίλειου Πυρσινέλλα, που είχε 

διατελέσει δήμαρχος της πόλης τη δεκαετία του 1920 και ο οποίος είχε παντρευτεί τη Μαρία 

Βεργωτή. Το 1959 ο Πυρσινέλλας πεθαίνει και αφήνει την περιουσία του στον Δήμο Ιωαννιτών. 

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, από τα τριακόσια πενήντα (350) περίπου στρέμματα, τα 

53.744,60m2 απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για την ανέγερση κτηρίων και εγκαταστάσεων 
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στρατιωτικών μονάδων στο στρατόπεδο Βελισσαρίου, 18.560m2 διατίθενται για τις ανάγκες 

διάνοιξης της Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Άρτας και τα υπόλοιπα  μένουν στον Δήμο Ιωαννιτών.  

Τη δεκαετία του 1960 ο Δήμος βάζει τις βάσεις για τη διαμόρφωση ενός πάρκου στην έκταση 

των 200 στρεμμάτων, σε εκτέλεση της διαθήκης του Βασίλειου Πυρσινέλλα, η οποία όριζε ότι η 

εν λόγω έκταση κληροδοτείται στον Δήμο Ιωαννιτών με σκοπό τη δημιουργία Πάρκου της 

πόλεως των Ιωαννίνων. Έτσι στη βάση ενός τουριστικού σχεδιασμού οριοθετεί, περιφράσσει και 

δεντροφυτεύει τα γεωτεμάχια. Χαρακτηριστικά μόνο κατά το έτος 1968 έλαβε χώρα η φύτευση 

τουλάχιστον 3.000 δενδρυλλίων κυρίως από μαύρη και τραχεία πεύκη, για λόγους εξωραϊσμού 

και αναψυχής, καθώς και η κατασκευή του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ με τη 

συνδρομή του τότε Νομαρχιακού Ταμείου ξεκινά η κατασκευή ενός τουριστικού περιπτέρου ως 

χώρου εστίασης και αναψυχής, του μελλοντικού Γιαννιώτικου Σαλονιού. Όλοι οι δημοτικοί 

σύμβουλοι συμφωνούν «όπως η εκμίσθωσις του ρηθέντος περιπτέρου λάβει χώραν διά 

πλειοδοτικής δημοπρασίας διά πέντε έτη ως αναψυκτηρίου και εστιατόριον, η επίπλωσις να 

γίνει υπό του μισθωτού, τα έπιπλα θα είναι πολύ εμφανίσιμα και τουριστικού επιπέδου, να 

επιτρέπεται ορχήστρα και πιάνο ελαφράς μουσικής κατά την έγκρισιν του αρχιμουσικού της 

Φιλαρμονικής του Δήμου, ή ραδιοπικάπ. Ως πρώτη δε προσφορά να ορισθεί το ποσόν των 3.000 

δραχ. μηνιαίως», σύμφωνα με την απόφαση 72/1969. Επιπλέον ολοκληρώθηκε η κατοικία του 

φύλακα, τα έργα ηλεκτροδότησης του περιπτέρου και του περιβάλλοντος χώρου, τα έργα 

άρδευσης, η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και της οδού προσπέλασης.  Στις 

αρχές του επόμενου έτους, το Δημοτικό Συμβούλιο συζητά για την εκμίσθωση του κτηρίου. 

Ακολουθούν τέσσερις διαγωνισμοί, με κανέναν επιχειρηματία να μην ενδιαφέρεται. Το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να προβεί σε κάποια επιπρόσθετα έργα για να γίνει πιο 

ελκυστικό το κτήριο και παράλληλα να κατεβάσει το μίσθιο. Οι επιπρόσθετες εργασίες αφορούν 

τη δημιουργία δρόμου πρόσβασης από την είσοδο μέχρι το περίπτερο και χώρου πάρκινγκ, την 

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, την προμήθεια κουρτινών και στρωσιδίων, τη δημιουργία 

ανεμοφράκτη και γκαρνταρόμπας στην είσοδο του Πάρκου, την προμήθεια μιας μασίνας με δύο 

φούρνους κ.λπ. Το τουριστικό περίπτερο ξεκινά τελικά τη λειτουργία του το 1970.  

Επιπλέον κατά τη δεκαετία του 1970, ο Δήμος προέβη στην εκπόνηση χωροταξικής μελέτης για 

τη διαμόρφωση και αξιοποίηση των γεωτεμαχίων, ενώ κατά τη δεκαετία του 1980 προέβη στην 

κατασκευή τεχνητών λιμνών και στη διαμόρφωση του γύρω απ’ αυτές χώρου, στην τοποθέτηση 

ξύλινων κατασκευών, στη διάνοιξη και διαμόρφωση εσωτερικών δρόμων άθλησης, στην 
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ανέγερση του μικρού ναού του Αγίου Παντελεήμονως, στη διαμόρφωση χώρων παρτεριών και 

καλλωπιστικών φυτών. 

Η Δασική Υπηρεσία εκτέλεσε στο παρελθόν διάφορα έργα (και με αυτεπιστασία) σε συνεργασία 

με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών. Τέτοιο έργο ήταν η κατασκευή των λιμνών. Για 

την κατασκευή των λιμνών, εκπονήθηκε «Ειδική μελέτη κατασκευής της Λίμνης Λ1 στο Πάρκο 

Πυρσινέλλα» με την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ιωαννιτών. Η μελέτη 

προβλεπόταν στη Γενική Μελέτη «Διαμόρφωση Πάρκου Πυρσινέλλα», που είχε εγκριθεί με την 

υπ’ αριθμ. 2873/07-10-1986 απόφαση της Δ/νσης Δασών Νομού Ιωαννίνων. Η μελέτη για τη 

λίμνη Λ1, εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1733/31-07-1987 Απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Δήμος προέβη στη 

διαμόρφωση χώρου αθλοπαιδιών και γηπέδων αντισφαίρισης, ενώ παράλληλα όλο το 

προαναφερόμενο χρονικό διάστημα μεριμνούσε για τη φύλαξη και συντήρηση των οικημάτων 

του Πάρκου Πυρσινέλλα. Εκείνη την περίοδο, καταφτάνει από το Άκτιο και ένα στρατιωτικό 

αεροπλάνο που χρησιμοποιείται ως διακοσμητικό στοιχείο στον χώρο.  

Τέλος, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, εκπονήθηκε μελέτη από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του 

Δήμου Ιωαννιτών με θέμα «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Πάρκου Πυρσινέλλα σε Χώρο Αναψυχής 

και Πρασίνου του Δήμου». Η μελέτη προέβλεπε: 

1. Καθαιρέσεις και μεταφορές των παλαιών οργάνων παιδικής χαράς καθώς και του 
αεροπλάνου 

2. Προετοιμασία του εδάφους για την τοποθέτηση νέων οργάνων 

3. Τεγίδωση και επικεράμωση της εκκλησίας με ρωμαϊκά κεραμίδια 

4. Κατασκευή λίθινων τοίχων, πλακοστρώσεων στην παιδική χαρά και στον χώρο γύρω από την 
εκκλησία, καθώς και όπου κρίνεται αναγκαίο για την καλύτερη λειτουργία των χώρων. 

5. Κατασκευή πέτρινης βρύσης κοντά στην εκκλησία. 

6. Επιδιόρθωση περίφραξης. 

7. Τοποθέτηση δικτύου πυρασφάλειας. 

8. Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς. 

Τα χρόνια που ακολούθησαν έλαβαν χώρα εργασίες συντήρησης, καθαρισμού του Πάρκου, 

καθώς και εργασίες ηλεκτροφωτισμού. 
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1.2.4. Υφιστάμενη κατάσταση 

Το Πάρκο Πυρσινέλλα αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο του φυσικού αστικού περιβάλλοντος της 

πόλης των Ιωαννίνων με ιστορική σημασία. Ο λειτουργικός χώρος του Πάρκου Πυρσινέλλα 

αφορά στο γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ (ΚΑΕΚ) 201195401019/0/0 που βρίσκεται ανατολικά της Εθνικής 

Οδού. Η λειτουργία του ως χώρος αναψυχής, άθλησης, σωματικής άσκησης και την πνευματικής 

ανάτασης των επισκεπτών έχει ενσωματωθεί στις λειτουργίες της πόλης από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1960. Τα τελευταία έτη στο Πάρκο λειτουργούν μόνο τα γήπεδα αντισφαίρισης, 

λόγω της πολυετούς διαμάχης που προέκυψε μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Ελληνικού Δημοσίου 

και αφορούσε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του Πάρκου.  

Η βλάστηση της περιοχής είναι παραμελημένη, με αποτέλεσμα να φύονται ιστάμενα νεκρά 

δέντρα, και στα ζωντανά να υπάρχει μεγάλος αριθμός νεκρών κλάδων, για αρκετές δεκαετίες η 

μόνες επεμβάσεις ήταν η απομάκρυνση των δέντρων που έπεφταν από ανεμοριψίες και 

χιονοθλασίες και η πρόχειρη κοπή της παρεδαφιαίας  βλάστησης τους θερινούς μήνες κυρίως 

κατά μήκος των μονοπατιών, κάνοντας την περιοχή δυσπρόσιτη για τους επισκέπτες. 

2. Κλιματολογικές συνθήκες  

Γενικότερα στην Π.Ε. Ιωαννίνων κυριαρχεί κλίμα ηπειρωτικού τύπου. Πρόκειται για κλίμα 

μεταβατικό από το Μεσογειακό με τάση προς το Μεσευρωπαϊκό, διατηρώντας όμως τα 

χαρακτηριστικά του Μεσογειακού τύπου. Συναντάται στο εσωτερικό της Ηπείρου με εξαίρεση 

τους ορεινούς τόπους. Χαρακτηρίζεται από ψυχρό χειμώνα, πλούσιο σε βροχές και ζεστό 

καλοκαίρι με λίγες τοπικές βροχές. Οι χειμερινοί μήνες χαρακτηρίζονται από έντονες 

χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις. Ενδιαφέρον κλιματικό στοιχείο αποτελούν οι καταιγίδες που 

εμφανίζονται κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Το φθινόπωρο είναι περισσότερες από αυτές της 

άνοιξης, επειδή την εποχή αυτή επικρατεί έντονη ατμοσφαιρική δράση, ενώ την άνοιξη ο καιρός 

είναι πιο σταθερός. 

Η κλειστή λεκάνη των Ιωαννίνων χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλή υγρασία, με μέση τιμή το 

68,6%, η οποία οφείλεται στις άφθονες βροχές, στα επιφανειακά νερά, στους νότιους και 

νοτιοδυτικούς υγρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή και γενικότερα στη γεωγραφική της 

θέση και την τοπογραφική της διαμόρφωση. 

Η θερμοκρασία τη χειμερινή εποχή φθάνει σε χαμηλά επίπεδα και οι παγετοί είναι συνήθεις 

από το Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο. Ο Ιανουάριος είναι ο ψυχρότερος μήνας του χρόνου ενώ ο 

θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος. Ο χειμώνας είναι παρατεταμένος, η άνοιξη είναι συνήθως 
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βραχείας διάρκειας, το θέρος θερμό και το φθινόπωρο σχετικά παρατεταμένο. Η περιοχή 

χαρακτηρίζεται από πολλές και παρατεταμένες βροχές, κυρίως κατά τη διάρκεια της περιόδου 

Οκτωβρίου - Μαρτίου. 

Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί είναι 42,4°C και η χαμηλότερη -13°C. Το  

παρακάτω διάγραμμα αποτελεί το ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής μελέτης για τη 

χρονική περίοδο 1956 - 1997. 

 
Διάγραμμα 1: Ομβροθεριμό Διάγραμμα Μ.Σ. Ιωαννίνων 

 
Βάσει του ομβροθερμικού διαγράμματος παρατηρούμε ότι η περιοχή του Μ.Σ. Ιωαννίνων και 

κατ’ επέκταση η περιοχή μελέτης παρουσιάζει αρκετές βροχοπτώσεις ακόμα και την 

καλοκαιρινή περίοδο όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλότερες (από τις αρχές Ιουνίου έως τα 

τέλη Σεπτεμβρίου). 

Συμπερασματικά των παραπάνω, η περιοχή μελέτης υπάγεται σε βιοκλιματικό όροφο υγρό με 

ψυχρό χειμώνα, όπου η μέση ελάχιστη θερμοκρασία του ψυχρότερου μήνα (m) κυμαίνεται 

μεταξύ 0 oC και 3 oC (0 oC <m<3oC). 

Όσον αφορά τον χαρακτήρα του μεσογειακού βιοκλίματος, η περιοχή μελέτης φέρει χαρακτήρα 

έντονο μεσο-μεσογειακό, σύμφωνα με την απεικόνιση και του βιοκλιματικού χάρτη της Ελλάδας 

(Γ. Μαυρομάτης), όπου ο αριθμός των βιολογικά ξηρών ημερών κατά την θερμή και ξηρά 

περίοδο κυμαίνονται μεταξύ 75 και 100 ημερών.  

Ι. Θερμοκρασία και υγρασία αέρα: Η μέση ετήσια θερμοκρασία ανέρχεται στους 14,26 οC, η 

μέση μέγιστη θερμοκρασία σε 30,9 οC και η μέση ελάχιστη θερμοκρασία σε 0,2 οC. Η μέση 

σχετική υγρασία αέρα παρουσιάζει ένα εύρος που κυμαίνεται από 52,8% έως 80,9%. 

Ομβροθερμικό Διάγραμμα Μ.Σ. Ιωαννίνων
Περίοδος 1956-1997

0

20

40

60

80

100

120

ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΪ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ.

Υ
ετ

ός
 (m

m
)

0

10

20

30

40

50

60

Θ
ερ

μο
κρ

ασ
ία

 (o C
)

Υετός (mm) Θερμοκρασία οC



Φυτοτεχνική Μελέτη Σελίδα 11 
 

Μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται το χειμώνα (Δεκέμβριος) και μικρότερα το καλοκαίρι 

(Ιούλιος). Οι δε ακραίες τιμές θερμοκρασίας που επηρεάζουν την βλάστηση είναι η απολύτως 

μέγιστη θερμοκρασία που ανέρχεται στους 42,4 οC (Ιούλιος καύσωνας) και η απολύτως ελάχιστη 

θερμοκρασία σε -13 οC.  

ΙΙ. Ύψος βροχής – Ξηρά περίοδος: Το ετήσιο ύψος βροχής αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για 

την εξέλιξη της νεαρής αυτοφυούς βλάστησης. Το συνολικό ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται σε 

1.095 χλτ. Οι μέγιστες τιμές εμφανίζονται του μήνες Νοέμβριο (167,8χλτ), Δεκέμβριο (167,8χλτ) 

και Ιανουάριο (132,5χλτ). Οι ελάχιστες τιμές τους μήνες Ιούλιο (32,6χλτ) και Αύγουστο (39,0χλτ). 

Στην πράξη η βιολογικά ξηρή περίοδος περιλαμβάνεις του μήνες Ιούλιο-Αύγουστο- Σεπτέμβριο. 

ΙΙΙ. Χιόνι – Ομίχλη - Παγετοί: Οι ημέρες χιονιού είναι λίγες και αποτελούν εξαίρεση και ως εκ 

τούτου δεν αποτελούν περιοριστικούς παράγοντες. Αυτές περιορίζονται την περίοδο του 

χειμώνα (Δεκέμβριος- Μάρτιος). Η ομίχλη αποτελεί σύνηθες φαινόμενο για την περιοχή του 

λεκανοπεδίου και οι υψηλότερες τιμές σημειώνονται το χειμώνα. Ο παγετός επίσης δεν 

αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, αλλά τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια αύξηση των ημερών 

που επικρατεί παγετός.  

IV. Επικρατούντες άνεμοι : Η συχνότητα εμφάνισης ισχυρών ανέμων, εντάσεως μεγαλύτερης 

των 6Β είναι μικρή. Εμφανίζονται κυρίως την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου - Μαρτίου. Η 

διεύθυνση την μεγαλύτερη περίοδο του έτους είναι ΝΑ. Στη συνέχεια παραθέτουμε 

ανεμόγραμμα για την περιοχή των Ιωαννίνων στο οποίο παρουσιάζονται το μέγεθος και το είδος 

των επικρατούντων ανέμων ετήσια.  
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Διάγραμμα 2: Ανεμόγραμμα περιοχής Νομού Ιωαννίνων 

 

Επειδή τα ανωτέρω μετεωρολογικά στοιχεία αφορούν παλαιότερη χρονική περίοδο και για να 

παρουσιαστεί επιπλέον και μια πιο πρόσφατη ετήσια εικόνα του κλίματος της πόλης των 

Ιωαννίνων, επεξεργάστηκαν και παρουσιάζονται στη συνέχεια μετεωρολογικά στοιχεία που 

προέκυψαν από την ΕΜΥ και πιο συγκεκριμένα από το μετεωρολογικό σταθμό της Κρύας 

Ιωαννίνων για το έτος 2019.  

Ακολούθως παρουσιάζονται οι τιμές της θερμοκρασίας. 
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Πίνακας 1: Τιμές μέσης θερμοκρασίας έτους 2019 

 
 
 
 

 
Διάγραμμα 3: Διακύμανση μέσης θερμοκρασίας έτους 2019                           

 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι τιμές της υγρασίας. 

 
 
Πίνακας 2: Τιμές Υγρασίας έτους 2019 

 
 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Ελάχιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία

0,2 1,0 3,2 5,9 9,6 12,8 14,9 15,0 12,2 8,5 4,7 1,8

Μέση Μηνιαία 
Θερμοκρασία 4,7 6,1 8,8 12,4 17,4 21,9 24,8 24,3 20,1 14,9 9,7 5,9

Μέγιστη 
Μηνιαία 
Θερμοκρασία

10,1 11,5 14,4 17,7 23,0 27,6 30,8 30,9 26,7 21,2 15,5 11,1

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Μέση Μηνιαία 
Υγρασία 76,90 73,70 69,50 67,90 65,90 59,10 52,40 54,40 63,60 70,80 79,80 81,50

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Μέση Μηνιαία 
Βροχόπτωση 124,2 111,6 95,4 78,0 69,3 43,5 32,0 31,2 54,0 99,5 167,9 174,9

Συνολικές 
Μέρες Βροχής 13,3 12,4 12,8 12,6 11,0 6,9 4,8 4,8 6,5 9,7 13,7 15,2
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Διάγραμμα 4: Διακύμανση μέσης μηνιαίας υγρασίας έτους 2019 

 

Ακολουθούν τα ύψη βροχοπτώσεων για το έτος 2019. 

 

Πίνακας 1: Ύψη βροχοπτώσεων έτους 2019 

 
 

 
Διάγραμμα 5: Διακύμανση ύψους βροχοπτώσεων έτους 2019 

 

Στη συνέχεια δίνεται η διεύθυνση του ανέμου για το έτος 2019 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Μέση Μηνιαία 
Βροχόπτωση 124,2 111,6 95,4 78,0 69,3 43,5 32,0 31,2 54,0 99,5 167,9 174,9

Συνολικές 
Μέρες Βροχής 13,3 12,4 12,8 12,6 11,0 6,9 4,8 4,8 6,5 9,7 13,7 15,2
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Πίνακας 4: Διεύθυνση ανέμου έτους 2019 

 

 

 
Διάγραμμα 6: Διεύθυνση ανέμου έτους 2019 

3. Περιγραφή των τοπογραφικών συνθηκών 

3.1. Γενικά 

Η περιοχή μελέτης βρίσκεται εντός της πόλης των Ιωαννίνων, που ο πληθυσμός της ανέρχεται 

σε 167.432 το 2017 σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία. Βρίσκεται πλησίον της 

λίμνης Παμβώτιδος. Το υψόμετρό της είναι περίπου 475 m.  

3.2. Κλίσεις 

Η περιοχή έχει ήπιες κλίσεις, μικρότερες του 5%, και δεν αποτελεί εμπόδιο σε οποιοδήποτε 

φυτοτεχνικό σχεδιασμό. 

3.3. Ανάγλυφο 

Το ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται ως πεδινό με ήπιες κλίσεις. Το ανάγλυφο της την 

καθιστά τόσο κατ’ εξοχή γεωργικό παραγωγικό χώρο αλλά και χώρο κατάλληλο για την 

ανάπτυξη οποιασδήποτε παραγωγικής εγκατάστασης παρά το μεγάλο υψόμετρο. 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ
Μέση Μηνιαία 
Διεύθυνση 
Ανέμου

ΝΑ ΝΑ ΝΑ ΒΔ ΒΔ ΒΔ Δ ΒΔ Δ ΝΑ ΝΑ ΝΑ

Μέση Μηνιαία 
Ένταση 
Ανέμου

3,10 3,70 4,10 3,50 3,00 3,00 2,80 2,70 2,50 2,90 1,90 2,30
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4. Περιγραφή των γεωλογικών και εδαφολογικών συνθηκών  

4.1. Γενικά 

Οι εδαφολογικές και γεωλογικές συνθήκες είναι ίδιες σε όλη την ευρύτερη περιοχή της λίμνης 

Παμβώτιδας. 

4.2. Γεωλογία 

Η περιοχή της Λεκάνης απορροής της λίµνης Παµβώτιδας εµφανίζει εκτεταµένη ασβεστολιθική 

διάβρωση ως αποτέλεσµα της ασβεστολιθικής προέλευσης της Λίµνης. Επιπλέον τα ιζήµατα της 

Λίµνης περιλαμβάνουν, ιλύς, άµµο, χαλίκι και άργιλο. Σύµφωνα µε το σύστηµα Α του 

Παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας WFD, τρείς Γεωλογικοί τύποι διακρίνονται (ασβεστολιθικοί, 

πυριτικοί και οργανικοί). Η Λίµνη Παµβώτιδα ανήκει στην ασβεστολιθική κατηγορία. 

 

Απόσπασµα γεωλογικού χάρτης της ευρύτερης περιοχής από τη λίµνη Παµβώτιδα – Ιωάννινα. 

4.3 Εδαφολογία 

Τα πετρώµατα που περιβάλλουν τη λίµνη των Ιωαννίνων, και κατ’ επέκταση και την περιοχή 

μελέτης, ανήκουν γεωτεκτονικά στις γεωτεκτονικές Ζώνες Ιονίου και Γαβρόβου Τριπόλεως. Στη 

γεωλογική της δοµή συµµετέχουν κατά κύριο λόγο ανθρακικοί σχηµατισµοί της Ιονίου ζώνης, ο 

φλύσχης καθώς και οι Τεταρτογενείς αποθέσεις. 

Κατά το τέλος της Μειοκαίνου περιόδου εκδηλώθηκαν έντονα τεκτονικά φαινόµενα, µε 

αποτέλεσµα την εµφάνιση ρωγµών, επιµηκών και εγκάρσιων ρηγµάτων, καθώς και 

κατακρηµνίσεων. Ως συνέπεια της Αλπικής ορογένεσης παρουσιάστηκε χωρισµός της ενότητας 

σε τεµάχια, τη βύθιση ορισµένων σε σχέση µε τα γειτονικά τους και σε συνδυασµό µε τα 

καρστικά φαινόµενα τη δηµιουργία, ολγών, δολινών και άλλων καρστικών φαινοµένων. Όσες 
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από αυτές καλύφθηκαν µε αδιαπέρατα υλικά γέµισαν µε γλυκό νερό και δηµιούργησαν λίµνες. 

Η διάβρωση ασβεστολιθικών πετρωµάτων από το νερό της βροχής συνέβαλλε στη δηµιουργία 

ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη συγκέντρωση υδάτων της περιοχής και τη γένεση της λίµνης. 

Το έδαφος είναι ασβεστολιθικό. 

5. Προσδιορισμός της φυτοκοινωνιολογικής ζώνης 

5.1. Ζώνη βλάστησης 

Η ευρύτερη περιοχή υπάγεται στην παραμεσογειακή ζώνη βλαστήσεως Quercetalia pubescentis 

που αποτελεί μια ιδιόρρυθμη μεταβατική ζώνη βλάστησης από τα αείφυλλα στα ξηρόφυλλα 

φυλλοβόλα πλατύφυλλα (λοφώδης, υποορεινή). Στην ζώνη αυτή το κλίμα γίνεται πιο 

ηπειρωτικό με δριμύτερους χειμώνες, περισσότερες βροχοπτώσεις, αλλά και με χαρακτηριστική 

ξηρή περίοδο. Οι θερμοκρασίες το χειμώνα κατεβαίνουν συχνά κάτω από τους 0 οC και το χιόνι 

μπορεί να διαρκέσει και μερικές εβδομάδες. Η ζώνη αυτή γενικότερα αναπτύσσεται κυρίως σε 

υψόμετρο 400 έως 1.200m, αλλά σε γόνιμα εδάφη και υγρές θέσεις κατέρχεται σε χαμηλά 

υψόμετρα και συγκροτεί μικτές ζώνες με την Quercetalis ilicis. Πρόκειται όπως προαναφέρθηκε 

για μια μεταβατική ζώνη η οποία διαφοροποιείται από την προηγούμενη από το μεγαλύτερο 

ύψος βροχοπτώσεων και από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα. Οι απαντώμενες 

φυτοκοινωνίες έχουν υποστεί διαχρονικά έντονη υποβάθμιση και στο μεγαλύτερό τους 

ποσοστό  έχουν μετατραπεί σε πρινώνες με μικρό έως μέτριο βαθμό συγκόμωσης ή σε 

χορτολιβαδικές εκτάσεις. Τα είδη που κυριαρχούν στη ζώνη αυτή  είναι: Quercus aegilops, 

Quercus pubescens, Quercus sessiliflora, Quercus cerris, Quercus coccifera, Spartium junceum, 

Pistacia terebinthus, Rubus sp., Phlomis fruticose, Cistus sp., Ulmus campestris κ.α. 

Ο αυξητικός χώρος Coccifero Carpinetum, εμφανίζεται σε υψόμετρα 400-500m έως 600-800m 

παρουσιάζοντας ασαφή προς τα επάνω όρια, που ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. 

Η φυσική βλάστηση διασπάται από θαμνότοπους, λιβάδια, αναδασώσεις, καλλιέργειες, 

δρόμους και αντιπυρικές λωρίδες. Στον αυξητικό αυτό χώρο υπάρχουν διάσπαρτα άτομα από 

χνοώδη δρυ (Quercus pubescens), που δείχνουν ότι στο παρελθόν η περιοχή καλυπτόταν με 

δρυοδάση, αλλά οι εκχερσώσεις, οι παράνομες υλοτομίες, οι πυρκαγιές και η υπερβόσκηση 

συνετέλεσαν στην υποβάθμιση της περιοχής και την επικράτηση των πρινώνων. Ο αυξητικός 

χώρος συντίθεται κυρίως από Quercus coccifera. Τα κυριότερα ξυλώδη είδη του χώρου αυτού 

είναι τα Juniperus oxycedrus, Phillyrea latifolia, Quercus pubescens, Carpinus orientalis, Fraxinus 

ornus, Pistacia terebinthus, Crataegus monogyna, Cornus mas, Acer monspessulanum, Acer 



Φυτοτεχνική Μελέτη Σελίδα 18 
 

campestre, Lonicera caprifolium, Clematis vitalba, Cistus incanus, Asparagus acutifolius, Coronilla 

emerus. 

Ειδικότερα η περιοχή του Πάρκου Πυρσινέλλα ανήκει στην Α' υποζώνη του Ostryo Carpinion και 

στον αυξητικό χώρο του Coccifero Carpinetum.  

6. Καταγραφή υφιστάμενης βλάστησης 

Το Πάρκο Πυρσινέλλα όπως αναφέρεται και στα ιστορικά στοιχεία της περιοχής πριν περιέλθει 

στο Δήμο Ιωαννιτών αποτελούσε αγρό προς καλλιέργεια και η υφιστάμενη βλάστηση 

δημιουργήθηκε με τεχνικές φυτεύσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Γνωρίζουμε ότι το 

διάστημα αυτό φυτεύτηκαν χιλιάδες δέντρα όμως επιπλέον στοιχεία δεν υπάρχουν σχετικά με 

τον ακριβή αριθμό και το είδος των φυτών. Από την εικόνα που έχει η παρούσα κατάσταση 

αντιλαμβανόμαστε ότι το κύριο είδος των φυτεύσεων ήταν η μαύρη πεύκη, σε συνδυασμό με 

κάποια κυπαρίσσια κυρίως στα βορειοανατολικά όρια του πάρκου με πιθανή λειτουργία στο 

σχεδιασμό ως ανεμοφράκτη. Επίσης κρίνοντας από την ηλικία των δέντρων εγκαταστάθηκαν και 

κάποια ξενικά είδη όπως η Γκλιδίσχια και η καρυδιά Pecan όπως και κάποια είδη σφενδάμου, 

λεύκες και ακακίες. Στην πορεία βέβαια αναπτύχθηκαν και αρκετά αυτόχθονα είδη της ζώνης 

βλαστήσεως της περιοχής. Είναι γεγονός ότι παρόλη τη μακρόχρονη εγκατάλειψη του χώρου 

και την ελλιπή συντήρησή του ότι εξακολουθεί να αποτελεί ένα χώρο ιδιαίτερου φυσικού 

κάλους στα όρια της πόλης. 

Στην προσπάθεια αποτύπωσης της βλάστησης αλλά κυρίως για να γίνει η αναλυτική επιμέτρηση 

των εργασιών της φυτοτεχνικής μελέτης ακλουθώντας το πνεύμα της διαχειριστικής μελέτης 

του πάρκου,  η έκταση του τεμαχίου με (ΚΑΕΚ) 201195401019/0/0 συνολικού εμβαδού 193.358 

τ.μ., χωρίστηκε σε 11 τμήματα κυρίως με βάση τις κύριες περιπατητικές διαδρομές και έπειτα 

με γνώμονα τη λειτουργία τους. Σε κάθε μία απ’ αυτές έγινε λεπτομερής καταγραφή και 

αποτύπωση κυρίως όλων δέντρων και μόνο των θάμνων που εγκαταστάθηκαν με τεχνητή 

φύτευση, κατά τη σύνταξη της εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης, μιας και ήταν αδύνατη η 

αποτύπωση όλων των θάμνων που έχουν αναγεννηθεί φυσικά. Σχετικά αναφέρονται όλα τα 

είδη που απαντώνται. Τα υπάρχοντα είδη δέντρων αριθμούν 4.611 τεμάχια. 

Στο δυτικό τμήμα του πάρκου με ΚΑΕΚ 201195701011/0/0 έκτασης 80.409 τ.μ.,  το γεγονός ότι 

δεν έχουν γίνει εργασίες καθαρισμού του υπορόφου για πολλά έτη, το καθιστά απροσπέλαστο 

με αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η λεπτομερής καταγραφή και αποτύπωση των 

δέντρων όπως και στο ανατολικό τμήμα. Στους πίνακες της αναλυτικής επιμέτρησης που 

ακολουθούν το τμήμα αυτό αναφέρεται ως τμήμα 12.  
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Πίνακας 2: Υπάρχοντα δέντρα 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

Μαύρη Πεύκη  Pinus nigra 
Σφενδάμι νεγούνδιο Acer negundo 
Λιγούστρο Ligustrum vulgaris 
Προύνος  Prunus ceracifera 
Λαγκεστρέμια Lagerstroemia indiga 
Ιτιά λευκή Salix alba 
Κορομηλιά Prunus cocomilia 
Λεύκα καβάκι Populus nigra italica 
Λευκή λεύκα Populus alba 
Υβριδογενής ελάτη Abies borisii regis 
Ακακία Robinia pseudoacacia 
Φράξος Fraxinos excelsior 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 
Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 
Αχλαδιά Pyrus spp. 
Κέδρος Λιβάνου Cedrus livani 
Μανώλια Manolia grandiflora 
Αγριομηλιά Malus silvestris 
Γκλιδίσχια Gledischia triacanthos 
Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanum 
Κερλετέρια Koelreuteria paniculata 
Ακακία Κων/πόλεως Albizia julibrissin 
Καρυδιά Juglans regia 
Σφενδάμι obtusatum Acer obtusatum 
Τραχεία πεύκη Pinus brutia 
Πλατύφυλλη δρυς Quercus conferta 
Αείλανθος Ailanthus altissima 
Τίλιο  Tilia tomentosa 
Σφενδάμι πλατανοειδές Acer platanoides 
Αγριοκερασιά Prunus mahaleb 
Γκορτζιά Pyrus amygdaliformis 
Φουντουκιά Corylous colourna 
Κουφοξυλιά Sambucus racemos 
Γαύρος ο ανατολικός Carpinus orientalis 
Μουριά Morus nigra 
Δάφνη Laurus mobilis 
Σφενδάμι πεδινό Acer campestre 
Κέδρος του ΄Ατλαντα Cedrus atlantica glauca 
Κυπαρίσσι Αριζόνας Cupressus arizonica 
Καρυδιά Pecan Carya illinoinensis 

 
Πίνακας 6: Υφιστάμενα δέντρα πάρκου κατά σειρά συχνότητας εμφάνισής τους. (Τα δεδομένα που 
παρουσιάζονται αφορούν το ανατολικό τμήμα.) 

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 
Μαύρη πεύκη Pinus nigra 2716 
Ακακία Robinia pseudoacacia 548 
Σφενδάμι νεγούνδιο Acer negundo 338 
Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 176 
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Κορομηλιά Prunus cocomilia 172 
Καρυδιά Pecan Carya illinoinensis 154 
Γκλιδίσχια Gledischia triacanthos 102 
Λεύκη Populus spp. 91 
Γαύρος ο ανατολικός Carpinus orientalis 42 
Λεύκη καβάκι Populus nigra italica 38 
Υβριδογενής ελάτη Abies borisii regis 35 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 28 
Τίλιο Tilia tomentosa 28 
Λιγούστρο Ligustrum vulgaris 22 
Σφενδάμι obtusatum Acer obtusatum 13 
Προύνος Prunus ceracifera 12 
Καρυδιά Juglans regia 11 
Σφένδαμι πλατανόφυλλο Acer platanoides 8 
Κουφοξυλιά Sambucus racemos 8 
Λευκή ιτιά Salix alba 7 
Τραχεία πεύκη Pinus brutia 6 
Γκορτζιά Pyrus amygdaliformis 6 
Δάφνη Laurus mobilis 6 
Σφενδάμι πεδινό Acer campestre 5 
Κυπαρίσσι Αριζόνας Cupressus arizonica 5 
Αγριομηλιά Malus silvestris 5 
Κέδρος του Λιβάνου Cedrus Livani 3 
Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanum 3 
Πλατύφυλλη δρυς Quercus platyphyllos 3 
Αείλανθος Ailanthus altissima 3 
Τίλιο πλατύφυλλο Tilia platyphyllos 3 
Αγριοκερασιά Prunus mahaleb 3 
Φουντουκιά Corylous colourna 3 
Μουριά Morus nigra 2 
Φράξος Fraxinos excelsior 1 
Αχλαδιά Pyrus spp. 1 
 Prunus avium 1 
Κέδρος του ΄Ατλαντα Cedrus atlantica glauca 1 
Ακακία Κων/πόλεως  Albizia julibrissin 1 
Μανώλια Manolia grandiflora 1 
Λαγκεστρέμια Lagerstroemia indiga 1 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται πίνακας των υφιστάμενων κυρίως καλλωπιστικών θάμνων. Το 

μεγαλύτερο μέρος τους προέρχεται από τεχνητή φύτευση και δεν αποτελούν αυτοφυή είδη. Τα 

περισσότερα καλλωπιστικά είδη έχουν φυτευτεί κυρίως στο αστικό κομμάτι δίπλα στην κεντρική 

είσοδο τη δεκαετία του 1980 στα πλαίσια της ανάπλασης της έκτασης με την κατασκευή των 

λιμνών, της εκκλησίας και των διαδρομών. Χαρακτηριστική είναι η οριοθέτηση κάποιων 

διαδρομών με φυσικό όριο με το είδος λιγουστρίνι (Ligustrum ovalifolium) με σημαντικό αριθμό 

φυτών. Επισημαίνουμε ότι τα θαμνώδη είδη του υπορόφου δεν έχουν αποτυπωθεί στο σχέδιο 

και αναφέρονται ειδικότερα στην περιγραφή της βλάστησης του κάθε τμήματος χωριστά. 

Πίνακας 7: Υφιστάμενοι θάμνοι. (Περιλαμβάνονται κυρίως οι καλλωπιστικοί θάμνοι του ανατολικού 
τμήματος)  
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ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
Τούγια Thuya occidentalis 
Πικροδάφνη Nerium oleander 
Δάφνη Laurus nobilis 
Βιβούρνο Viburnum tinus 
Αγριοτριανταφυλλιά Rosa canina 
Τριανταφυλλιά Rosa spp. 
Τσιντόνια Chameomeles japonica 
Φορσύθια Forsythia 
Πυράκανθος Pyracantha coccinea 
Κυδωνίαστρο Cotoneaster lacteus 
Ευώνυμο Euonimus japonicus 
Φιλάδελφος Philadelphus brachybotris 
Κράταιγος Crataegus heldreichi 
Αγιόκλημα κίτρινο Jasminum nudiflora 
Αγγελική Pittosporum tobira 
Χαμοκυπάρισσο Chamaecyparis lausoniana 
Πουρνάρι Quercus coccifera 
Βερβερίδα Berberis thunberggi 
Λεβαντίνη Santolina O 
Βίνκα Vinca major 
Αγιόκλημα Lonicera japonica 
Φυλίκι Phillyrea latifolia 
Ροδιά Punica granatum 
Σπιρέα Spiraea x vanhouttei 
Λιγουστρίνι Ligustrum ovalifolium 
Αγριοσυκιά Ficus carina 
Βάτος Rubus spp. 
Κισσός Hedera helix 

 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται κάποια από τα απαντώμενα ποώδη φυτά στην έκταση 

κατά το χρονικό διάστημα της λήψης στοιχείων της μελέτης Φεβρουάριος-Απρίλιος. 

Πίνακας 8: Υφιστάμενα ποώδη φυτά 
Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

1 Urtica urens Τσουκνίδα 
2 Silene vulgaris Σιληνή η κοινή 
3 Ranunculus flemmula  
4 Geranium sylvaticum  
5 Erodium chium Ερωδιός ο πελαγόμορφος 
6 Malva silvestris Μαλαχή η αγρία 
7 Taraxacum officimale Πικραλίδα Ταράξακο 
8 Dactylis glomerata Δαχτυλίδα 
9 Bromus sterilis Βρώμος ο άγονος 

10 Silybum marianum Γαϊδουράγκαθο 
11 Cnidium silaifolium  
12 Campanula rotundifolia Καμπανούλα 
13 Shonchus arvensis Ζοχός 
14 Erigeron annuus  
15 Poa annua Κοινή πόα 
16 Gallium aparine Αγριορίζαρο, Κολλητσίδα 
17 Avena fatua Αβένα η εδώδιμη, Βρώμη 
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18 Vicia villosa Βίκος ο άγριος 
19 Anemone coronaria Ανεμώνη 

 

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η επιφάνεια του καθενός συνολικά, χωρίς να έχουν αφαιρεθεί 

οι εγκαταστάσεις που απαντώνται μέσα σ’ αυτά όπως κτίρια, γήπεδα διαδρομές κλπ. 

 

Πίνακας   9 . Τμήματα πρασίνου  

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m2) 
1 ΤΜΗΜΑ 1 7.613 
2 ΤΜΗΜΑ 2 2.197 
3 ΤΜΗΜΑ 3 4.973 
4 ΤΜΗΜΑ 4 4.517 
5 ΤΜΗΜΑ 5 32.293 
6 ΤΜΗΜΑ 6 17.953 
7 ΤΜΗΜΑ 7 24.538 
8 ΤΜΗΜΑ 8 8.893 
9 ΤΜΗΜΑ 9 11.273 

10 ΤΜΗΜΑ 10 8.980 
11 ΤΜΗΜΑ 11 55.360 
12 ΤΜΗΜΑ 12 80.470 

 

 

Απόσπασμα σχεδίου στο οποίο φαίνονται τα τμήματα στα οποία έχει χωριστεί η έκταση. 
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7. Οριοθέτηση των θέσεων στις οποίες απαιτείται διατήρηση, βελτίωση, ή 

απομάκρυνση της υφιστάμενης βλάστησης 

7.1. Γενικά 

Στο σύνολο της εκτάσεως είναι απαραίτητο να γίνουν επεμβάσεις. Γενικά η ήδη υπάρχουσα 

βλάστηση πρέπει να παραμείνει ως έχει και να ευνοηθεί με καλλιεργητικά μέσα (απομάκρυνση 

ξερών και άρρωστων δέντρων, κλαδέματα, καθαρισμοί υπορόφου) και νέες φυτεύσεις στις 

θέσεις που απαιτείται. Για το λόγο αυτό όσα δέντρα είναι σε κακή κατάσταση (κακόμορφα, 

νεκρά, προσβεβλημένα από έντομα και μύκητες) πρέπει να απομακρυνθούν και να 

αντικατασταθούν από υγιή δέντρα. Οι θάμνοι πρέπει να αραιωθούν και να απομακρυνθούν 

ούτως ώστε η περιοχή να γίνει προσβάσιμη για τους επισκέπτες όπου αυτό σήμερα είναι 

αδύνατο και για την υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης. Στο αστικό κομμάτι της έκτασης θα 

φυτευτεί μεγάλος αριθμός καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων τόσο για την αισθητική 

αναβάθμισή του όσο και για βιοκλιματικούς σκοπούς. 

Η βλάστηση πέριξ των λιμνών και εντός αυτών θα αποτελείται από υδρόφιλα είδη. Γενικά οι 

φυτοτεχνικές παρεμβάσεις μας θα γίνουν έτσι ώστε να μη διαταράξουμε την ήδη υπάρχουσα 

βιοκοινότητα, να αναδείξουμε την ποικιλότητα τοπίου εντός της εκτάσεως και να κρατήσουμε 

τις φυσικές δομές που εξυπηρετούν και τη φιλοξενία ξεχωριστής πανίδας εντός της έκτασης. 

8. Υδρολογικά στοιχεία 

8.1. Υδατικό διαμέρισμα 

Το υδατικό διαμέρισμα της Ηπείρου (ή υδατικό διαμέρισμα GR05 σύμφωνα με την κωδική του 

αρίθμηση) αποτελεί ένα από τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας. Περιλαμβάνει την 

Περιφέρεια Ηπείρου και πολύ μικρά τμήματα των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και 

Δυτικής Ελλάδας καθώς και τα νησιά Κέρκυρα, Οθωνοί, Ερεικούσα, Παξοί και Αντιπαξοί που 

ανήκουν στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Τα γεωγραφικά όρια του υδατικού διαμερίσματος 

Ηπείρου ορίζονται νότια από τον Αμβρακικό κόλπο, ανατολικά από τους ορεινούς όγκους 

Βάλτου, Αθαμανικών, οροσειράς βόρειας Πίνδου, Βόιου και Γράμμου, βόρεια από τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα και δυτικά από το Ιόνιο Πέλαγος. 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου έχει έκταση 9.980 km2 , από τα οποία τα 631 

Km2  ανήκουν στα νησιά  Κέρκυρα Οθωνοί, Ερεικούσα, Παξοί και Αντίπαξοι. 
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Μορφολογικός χάρτης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου 

• Λεκάνη απορροής  
Η υδρολογική λεκάνη Ιωαννίνων καταλαµβάνει έκταση 528 Km2 στο κεντρικό τµήµα της 

Ηπείρου. Το µέγιστο υψόµετρο της λεκάνης είναι τα 1.810 µ. (κορυφή του Μιτσικελίου) και το 

µικρότερο η στάθµη της λίµνης (µέση στάθµη 469 m) ή καλύτερα η έξοδος της λεκάνης δηλαδή 

το στόµιο της σήραγγας Λαψίστας (460 m). Είναι µια κλειστή λεκάνη (ενδοροϊκή) τα νερά της 

οποίας κατά κύριο λόγο συγκεντρώνει η Παµβώτιδα λίµνη και η τάφρος της Λαψίστας.  

Διαχωρίζεται σε δύο υπολεκάνες. Την υπολεκάνη της Παµβώτιδας λίµνης και την υπολεκάνη της 

τάφρου Λαψίστας. Η κατανοµή της επιφάνειας της υδρολογικής λεκάνης Ιωαννίνων (ΙΓΜΕ,2010) 

στις επιµέρους υπολεκάνες είναι :  

Α) Υπολεκάνη λίµνης : 326,0 km2  

Β) Υπολεκάνη Τάφρου Λαψίστας: 202,8 km2  

Συνολική επιφάνεια λεκάνης : 528,8 km2 
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9. Περαιτέρω οικολογικές ή άλλου είδους πληροφορίες που μπορεί να προκύψουν 

από την ανάλυση του χώρου 

9.1. Γενικά 

Γενικά, η περιοχή μελέτης μπορεί να αναδειχθεί σε έναν αστικό οικότοπο φιλοξενίας αστικής 

πανίδας. Δεδομένου ότι βασικός στόχος του έργου είναι η προσαρμογή του πάρκου στο γύρω 

τοπίο όχι διαταράσσοντας αλλά αφήνοντας το φυσικό τοπίο να διαδραματίσει τον πρωταρχικό 

ρολό, οι επεμβάσεις μας πρέπει να είναι φιλικές στο ήδη υπάρχον βιότοπο και να μην υπάρχουν 

πολλές διαταράξεις. Σε αυτό συντελεί η επιλογή δέντρων της ίδιας ζώνης βλάστησης, η 

διατήρηση υπάρχουσας βλάστησης, καθώς και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών 

ενδιαιτημάτων για τη φωλεοποίηση εντός της εκτάσεως άγριων ζώων.  

10. Περιορισμοί και άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία του έργου, που επηρεάζουν τη 

διαμόρφωση των προτάσεων και προτεινομένων λύσεων 

Δεν υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί για το έργο, δεδομένου ότι οι φυτοτεχνικές εργασίες θα 

γίνουν με σεβασμό στην ήδη υπάρχουσα βλάστηση και δε θα διαταράξουν το οικοσύστημα. 

12. Στοιχεία παλαιότερων μελετών που αφορούν το έργο ή την περιοχή 

Δεν υπάρχουν άλλες φυτοτεχνικές μελέτες στην ευρύτερη περιοχή για ανάπλαση παρόμοιας 

επιφάνειας με γνώμονα τη μη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής. Από 

παλαιότερες μελέτες που έχουν βρεθεί αποσπάσματα και αφορούν την έκταση οι αναφορές 

είναι μόνο στα είδη των καλλωπιστικών ειδών που χρησιμοποιήθηκαν στις φυτεύσεις, 

πληροφορία την οποία αποκτήσαμε και σήμερα από την καταγραφή της βλάστησης του πάρκου. 

13. Ο σκοπός της φυτοτεχνικής διαμόρφωσης 

Το πάρκο Πυρσινέλλα αποτελεί για την πόλη των Ιωαννίνων έναν από τους σημαντικότερους 

χώρους πρασίνου και αναψυχής και προσελκύει πολλούς δημότες που θέλουν να βρεθούν σε 

επαφή με τη φύση συνδυάζοντας και άλλες δραστηριότητες. Μια μεγάλη χορτολιβαδική έκταση 

έγινε με την πάροδο του χρόνου με φυτεύσεις και πολλές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις χώρος 

πολλών δραστηριοτήτων με περιόδους ακμής και παρακμής. Πολλά τα προβλήματα διαχείρισης 

χώρου όλα αυτά τα χρόνια με αποκορύφωμα το ιδιοκτησιακό ζήτημα που αποτέλεσε έναν 

επιπλέον λόγο έλλειψης συντήρησης και σοβαρού σχεδιασμού ανάπλασης της έκτασης. 
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Ο ρόλος λοιπόν της προτεινόμενης φυτοτεχνικής πρότασης εκτός από το όραμα της εξέλιξης του 

πάρκου όσον αφορά τις παροχές σε αναψυχή για τους κατοίκους της πόλης θα πρέπει επιπλέον 

να καλύψει και τις πληγές της έλλειψης σωστής συντήρησης για πολλά χρόνια και της 

οικολογικής αναβάθμισης των χώρων πρασίνου.  

Από την λεπτομερή αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της βλάστησης 

γίνεται αμέσως αντιληπτή η ανεπαρκής λήψη κατάλληλων καλλιεργητικών μέτρων που να 

συμβάλλουν στην εξέλιξή της στο πνεύμα της αειφορίας. Τα τελευταία χρόνια οι μόνες ενέργειες 

που έγιναν αφορούσαν την κοπή των χόρτων κατά μήκος των διαδρομών και στο χώρο της 

κεντρικής εισόδου του πάρκου και κάποιων ξερών και επικίνδυνων δέντρων πάλι στον ίδιο 

χώρο. Το δε δυτικό τμήμα εγκαταλείφθηκε τελείως εκτός από την κοπή κάποιων κλάδων που 

εγκυμονούσαν απειλή για τον αύλειο χώρο του παρακείμενου Οίκου Ευγηρίας.  

Κύρια χαρακτηριστικά της βλάστησης του πάρκου είναι η ύπαρξη ξεραμένων ιστάμενων κορμών 

καθώς και ξερών κλαδιών πάνω στα δέντρα. Η ύπαρξή τους εκτός από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, 

της ασφάλειας των επισκεπτών και το αρνητικό αισθητικό αποτέλεσμα αποτελούν και εστίες 

μόλυνσης των δέντρων από μύκητες και ξυλοφάγα έντομα, γεγονός που παρατηρήθηκε 

σποραδικά κατά θέσεις. Επιπλέον η έντονη ανάπτυξη του υπορόφου και η ανάπτυξη 

ανεπιθύμητης βλάστησης δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες για την ανάπτυξη της αναγέννησης, 

της ασφαλούς πρόσβασης από τους επισκέπτες της έκτασης και στην επιβάρυνση της αξίας του 

δασικού τοπίου. 

Επομένως συμπερασματικά καταλήγουμε στο δεδομένο ότι αν δεν γίνουν οι κατάλληλες 

ανθρωπογενείς παρεμβάσεις καλλιέργειας του δασικού τοπίου και επιμελούς συντήρησης των 

καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων του αστικού τμήματος δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η 

ουσιαστική ανάπλαση του πάρκου στο πνεύμα της αειφορίας για τα επόμενα έτη. 

Οι προτεινόμενες δράσεις όσον αφορά τη διαχείριση της βλάστησης του πάρκου στοχεύουν 

κυρίως: 

 Στο σεβασμό και στην προστασία του φυσικού τοπίου 

 Στη διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας 

 Στην υιοθέτηση των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

 Στην αισθητική αναβάθμιση του τοπίου και των παρεχόμενων δράσεων 

αναψυχής 
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 Στην ευαισθητοποίηση και ενεργό συμμετοχή των πολιτών μέσα από 

περιβαλλοντικές δράσεις και εκδηλώσεις 

14. Γενικές προτάσεις και λύσεις 

Ακολουθώντας τους παραπάνω στόχους οι προτεινόμενες δράσεις είναι οι ακόλουθες: 

 Κοπή και απομάκρυνση όλων των ξερών, γηραιών και άρρωστων δέντρων-Κλαδεύσεις-

Καθαρισμός υπορόφου. Υπάρχει μεγάλος αριθμός που πρέπει άμεσα να απομακρυνθεί κυρίως 

δέντρων μαύρης πεύκης που έχουν είναι προσβεβλημένα από φλοιοφάγα έντομα και στο 

δυτικό τμήμα έχουν ξεραθεί σε μεγάλους θύλακες. Υπάρχουν όμως διάσπαρτα σε όλη την 

έκταση πολλά ξερά, στρεβλά, δικόρυφα ή σπασμένα από χιονοθλασίες και ανεμοριψίες. 

Πρωταρχικός στόχος λοιπόν είναι να απομακρυνθούν όλα αυτά τα δέντρα όπως και οι ξεροί 

θάμνοι.  

Πολύ πιθανόν βέβαια στο τμήμα 12 να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός ξερών δέντρων μιας και 

ήταν αδύνατη η λεπτομερής αποτύπωση της βλάστησης σ΄αυτό λόγω του απροσπέλαστου της 

έκτασης. Μια αδρομερής εκτίμηση του αριθμού των ξερών δέντρων είναι περίπου στα 200. 

Επίσης εκτός αυτών στο πλαίσιο της αρνητικής επιλογής θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα 

άτομα που είναι άρρωστα ή ζημιώνουν και ενοχλούν την ανάπτυξη εύρωστων και αισθητικά 

καλύτερων στην ανάπτυξη του δασικού τοπίου. Καλλιεργητικές επεμβάσεις με αρνητική 

επιλογή θα γίνουν και στο τμήμα 9 στην πυκνοφυτεία με τις ακακίες για την ευνόηση των 

καλύτερων ατόμων που λόγω του ανταγωνισμού δεν μπορούν να κυριαρχήσουν. Επίσης μικρός 

αριθμός δέντρων θα απομακρυνθεί από τη διάνοιξη των διάδρομών για την εξασφάλιση του 

προτεινόμενου πλάτους. 

Στο πλαίσιο των προηγούμενων εργασιών θα είναι και η κλαδεύσεις τόσο των ξερών κλάδων 

όσο και περιποιητικές στα περισσότερα δέντρα του πάρκου με σκοπό τη διαμόρφωση της κόμης 

ή της διευκόλυνσης της διέλευσης από τους επισκέπτες ή το άνοιγμα θέας ή στο αίσθημα 

ασφάλειας κ.λ.π..  

Η συλλογή και η απομάκρυνση των προϊόντων κοπής (κλαδιά και ξύλα) καθώς και αποκομιδή 

των υφιστάμενων κατακειμένων δέντρων, θα  γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου 

εκτέλεσης των εργασιών, ο οποίος θα φροντίζει για τον καθαρισμό του περιβάλλοντα χώρου 

του πάρκου από τα ψιλά υπολείμματα της κοπής.  

Μέρος των προϊόντων που μπορούν να θρυμματιστούν από το ανάλογο μηχάνημα που θα 

προμηθευτεί το πάρκο θα οδηγηθούν στον κομποστοποιητή. Οι υπόλοιποι υλοτομημένοι 

κορμοί θα καταμετρηθούν από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία. Τα προϊόντα που θα προκύψουν 
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θα διατεθούν σε ευπαθείς ομάδες του δήμου μας, έπειτα από τη λήψη σχετικής απόφασης 

συλλογικού οργάνου του Δήμου Ιωαννιτών και για το λόγο αυτό θα συγκεντρωθούν σε ειδικό 

χώρο στο εργοτάξιο του δήμου. 

Επιπλέον πολύ ουσιαστική δράση είναι ο επιμελής καθαρισμός του υπορόφου με ευνόηση της 

αναγέννησης και απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης (ιδιαίτερα στο δυτικό τμήμα και 

στο χώρο του παλαιού ζωολογικού κήπου όπου η έκταση είναι απροσπέλαστη από τη χρόνια 

εγκατάλειψη και την ασφυκτική ανάπτυξη βάτων, ανταγωνιστικής ανεπιθύμητης βλάστησης 

κλπ.) 

Ο καθαρισμός υπορόφου από θαμνώδη βλάστηση με παράλληλη προστασία τόσο της 

υπάρχουσας αναγέννησης όσο και αυτόχθονων ειδών θάμνων σε όλες τις θέσεις θα γίνεται 

πάντα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα γεωτεχνικού μιας και αποτελεί ιδιαίτερα λεπτομερή 

εργασία για την προστασία όλων των επίλεκτων ειδών του πάρκου και την επιμελημένη 

ανατροφή αυτών τα επόμενα χρόνια της διαχείρισης. Ο βαθμός των επεμβάσεων ποικίλει από 

θέση σε θέση μέσα στο μελετώμενο πάρκο και εξαρτάται από την υφιστάμενη κατάσταση. 

Τέτοιου είδους επεμβάσεις συμβάλλουν άμεσα στην εξυγίανση του ενδογενούς δασικού 

περιβάλλοντος. Οι εργασίες κοπής, καθαρισμού του υπορόφου και κλαδεμάτων με σωστές 

καλλιεργητικές οδηγίες πρέπει να αποτελέσει πρωταρχική δράση και να επαναλαμβάνεται 

συστηματικά σε ετήσια βάση με στόχο την ανάπτυξη, την εξυγίανση και την επίτευξη της μορφής 

του δασικού τοπίου που θα ανταποκρίνεται πλήρως στον κύριο διαχειριστικό στόχο προσφοράς 

υψηλής δασικής αναψυχής. 

 Φύτευση νέων δέντρων και θάμνων. Η εγκατάσταση των νέων φυτικών ειδών 

προβλέπεται να προσδώσει ένα επιπλέον στοιχείο στο υφιστάμενο τοπίο. Ο σχεδιασμός και η 

χωροθέτηση των φυτεύσεων σχεδιάζεται με βάση τις εξής παραμέτρους: 

- Την αντικατάσταση όλων των δέντρων που θα απομακρυνθούν με αρνητική επιλογή 

καθώς και τυχόν διάκενων που θα προκύψουν έπειτα από τις καλλιεργητικές επεμβάσεις. 

Στόχος είναι όχι μόνο η διατήρηση αλλά η επαύξηση του αριθμού των δέντρων που θα κοπούν. 

- Την κατάλληλη χρήση του φυτικού υλικού για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, 

όπως ειδικές φυτεύσεις σε συστάδες με ομοιομορφία σχημάτων, όγκων και χρωμάτων στο χώρο 

και την εύκολη αισθητική συνύπαρξη με το χαρακτήρα του ευρύτερου φυσικού τοπίου. 

- Τη βελτίωση των βιοκλιματικών στοιχείων των προτεινόμενων δράσεων. 

- Τη χρήση τοπικών και ενδημικών ειδών και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 

επισκεπτών. 
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- Τις μηχανικής και φυσικοχημικές ιδιότητες του υφιστάμενου εδαφικού υποστρώματος 

και τα χαρακτηριστικά του μικροκλίματος του χώρου. 

- Τις ιδιαίτερες ανάγκες για ηχητική ή οπτική μόνωση καθώς και την προστασία από τον 

αέρα. 

- Γενικότερα την αισθητική αναβάθμιση του υφιστάμενου φυσικού τοπίου.  

Βασικός στόχος είναι η χρήση φυτικών ειδών  ανθεκτικών στις βιοκλιματικές συνθήκες, τα οποία 

να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές απαιτήσεις στο σύνολο και κατά ενότητα 

δραστηριοτήτων. Το φυτικό υλικό που επιλέγεται είναι κατά βάση ενδημικό και 

προσαρμοσμένο τόσο στο μικροτοπίο όσο και στον ευρύτερο χώρο που περιβάλλει το πάρκο. 

Επίσης λαμβάνεται υπόψη η αντοχή στην ατμοσφαιρική ρύπανση, στις ακραίες θερμοκρασίες 

και η δυνατότητα «φιλτραρίσματος». Το υλικό που επιλέγεται χαρακτηρίζεται από ανάγκες 

χαμηλής και όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένης συντήρησης.  

Προτείνονται να γίνουν νέες φυτεύσεις καλλωπιστικών δέντρων και θάμνων στο τμήμα 1, στο 

χώρο της παιδικής χαράς, στο χώρο της μεγάλης λίμνης, γύρω από το γήπεδο ελεύθερης 

άθλησης και στο χώρο του parking τόσο για τη βελτίωση των βιοκλιματικών συνθηκών όσο και 

για την ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση του φυσικού τοπίου. Πιο συγκεκριμένα στο χώρο 

του parking προτείνεται να φυτευτούν δύο είδη σφενδαμιών πλατανόφυλλων πράσινο και 

κόκκινο (Grimson King) για την εξασφάλιση σκιάς τους θερινούς μήνες αλλά και για την 

αισθητική αναβάθμιση του χώρου με χρώματα και υφές σύμφωνα με το αρχιτεκτονικό σχέδιο. 

΄Οσον αφορά τα μεγάλα πλατύφυλλα δέντρα που προτείνονται θα επιλεγούν κατά την 

υλοποίηση του έργου από την επίβλεψη μεταξύ των ειδών (λικιδάμβαρη, τίλιο, λυριόδενδρο, 

φράξος κλπ.). 

 Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση των καλλιεργητικών επεμβάσεων θα προκύψουν χώροι 

φύτευσης δέντρων ή θάμνων σε ομάδες ή μεμονωμένα άτομα. Αυτό θα διαπιστωθεί μετά τους 

προτεινόμενους δασοκομικούς χειρισμούς.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μειωθεί το 

ποσοστό βλάστησης εντός του μελετώμενου πάρκου, κάθε άλλο προτείνεται η αύξηση του 

ποσοστού βλάστησης με νέες φυτεύσεις. 

Τα περισσότερα από τα είδη που προτείνονται προς φύτευση θα είναι αείφυλλα ή φυλλοβόλα 

πλατύφυλλα και όχι κωνοφόρα. Τα κωνοφόρα αποτελούν κυρίαρχο είδος καλύπτοντας το 

μεγαλύτερο μέρος αυτού. 

Περιγραφή της πρότασης 
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Η μελέτη περιλαμβάνει την πρόταση συγκεκριμένων παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην 

περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση του χώρου. Στόχος είναι η διαμόρφωση του χώρου να 

ενισχύει την ταυτότητά του.  

 Έτσι μετά από τις δασοκομικές επεμβάσεις και την υλοποίηση των προτεινόμενων υποδομών 

στο χώρο η πρόταση θα περιλαμβάνει διαφορετικά φυτικά είδη ανά περίπτωση. Η επιλογή τους 

γίνεται για να τονιστούν και να αναδειχτούν οι διάδρομοι επικοινωνίας, στην οπτική και 

αισθητική καθοδήγηση του χρήστη και στη δημιουργία πράσινων ορόφων με οπτική όμως 

διαπερατότητα. Η δημιουργία ηχητικού και οπτικού φράγματος κατά θέσεις, το φιλτράρισμα 

των ανέμων της περιοχής μειώνοντας την έντασή τους, η σκίαση των χώρων κατά το θέρος. 

Η αποτελεσματικότητα της φύτευσης είναι συνάρτηση της απόστασης μεταξύ των φυτών και 

της πυκνότητας αυτών. Οι αποστάσεις εξαρτώνται από το φυτευτικό σύνδεσμο και το μέγεθος 

των φυτών. Προτείνονται αειθαλή φυτά για ανεμοπροστασία ή φυλλοβόλα για τη σκίαση και 

τον ηλιασμό των χώρων καλοκαίρι και χειμώνα. Θα φυτεύονται σε μεγαλύτερες αποστάσεις για 

ελεύθερη ανάπτυξη ή σε μικρότερες για τη δημιουργία συμπαγούς φυτοκόμης.  

Τα νέα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι διαφόρων ειδών. Θα έχουν σχετικά μεγάλο μέγεθος 

ώστε να υπάρχει άμεσο αισθητικό αποτέλεσμα. Γενικά προτείνονται δέντρα κατηγορίας Δ5 ή 

και μεγαλύτερα (Δ7 και Δ8) όταν αναφερόμαστε σε είδη πλατύφυλλα που θέλουμε σε μικρό 

χρονικό διάστημα εξασφάλιση συνθηκών σκίασης. Στα αστικά τμήματα και στο χώρο του 

parking προτείνονται ακόμη μεγαλύτερων διαστάσεων φυτά. Το φυτικό υλικό θα συνοδεύεται 

πάντα με το απαραίτητο φυτουγειονομικό διαβατήριο. Στις συστάδες της μαύρης πεύκης όπου 

θα δημιουργούνται κενά από απομάκρυνση ξερών ή ασθενικών δέντρων θα αντικαθίστανται 

για λόγους ομοιογένειας από το ίδιο είδος ακολουθώντας τον υφιστάμενο φυτευτικό σύνδεσμο. 

Θα γίνει όμως και μια προσπάθεια αντικατάστασης του είδους σε ορισμένες θέσεις από ελάτη 

όπως γίνεται και στα φυσικά δασικά περιβάλλοντα. Η μαύρη πεύκη ως ημισκιόφυτο είδος 

αποτελεί πρόδρομη κατάσταση για την τελική εγκατάσταση της ελάτης που είναι σκιόφυτο. 

Αναλόγως με την εξέλιξη αυτής της φυτοκομικής δράσης, αν δηλαδή αποδειχθεί επιτυχημένη 

μελλοντικά προτείνεται να συνεχιστεί και τα επόμενα έτη. Είναι γεγονός πάντως ότι τα δέντρα 

της μαύρης πεύκης είναι γερασμένα, μη εύρωστα και για το λόγω αυτό πολλά έχουν προσβληθεί 

από ασθένειες. Για το λόγο αυτό χρίζουν ανανέωσης.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας πίνακας με τα προτεινόμενα είδη δέντρων. Τα περισσότερα 

είναι δασικά είδη ενδημικά της περιοχής και όσα απαντώνται στο πάρκο παρουσιάζουν καλή 

ανάπτυξη. Στο τέλος ο πίνακας περιλαμβάνει και ορισμένα καλλωπιστικά είδη δέντρων που 

προτείνονται για τα αστικά τμήματα και το χώρο του parking για την εξασφάλιση του 
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επιδιωκόμενου αισθητικού αποτελέσματος με την παρουσίαση διαφορετικών χρωμάτων και 

υφών σε συνδυασμό με το χλοοτάπητα.     

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
Υβριδογενής ελάτη Abies borisii regis 
Μαύρη Πεύκη  Pinus nigra 
Κυπαρίσσι Cupressus sempervirens 
Κυπαρίσσι Αριζόνας Cupressus arizonica 
Κέδρος του ΄Ατλαντα Cedrus atlantica glauca 
Κουτσουπιά Cercis siliquastrum 
Πλατύφυλλη δρυς Quercus conferta 
Δρυς ποδισκοφόρα Quercus pedunculata 
Χνοώδης δρυς Quercus pubescens 
Σφενδάμι 
ψευδοπλάτανος 

Acer pseudoplatanus 

Σφενδάμι πλατανοειδές Acer platanoides 
Σφενδάμι πλατανοειδές 
κόκκινο 

Acer platanoides Grimson 
King 

Σφενδάμι του Χελδράιχ Acer heldreichii 
Σφενδάμι αμβλύ Acer obtusatum 
Σφενδάμι πεδινό Acer campestre 
Σφενδάμι 
μονσπεσουλανό 

Acer monspenssulanum 

Καρυδιά Juglans regia 
Τίλιο πιληματώδες Tilia tomentosa 
Τίλιο πλατύφυλλο Tilia platyphyllos 
Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanum 
Φτελιά Ulmus spp. 
Φράξος στενόφυλλος Fraxinus angustifolia 
Γαύρος ο ανατολικός Carpinus orientalis 
Oστρυά καρπινόφυλλη Ostrya carpinifolia 
Αγριολεπτοκαρυά Corylus colurna 
Δάφνη Laurus nobilis 
Λικιδάμβαρη Liquidambar styraciflua 
Λυριόδενδρο Liriodendron tulipifera 
Καλλωπιστική κερασιά Prunus serrulata Kanzan 
Καλλωπιστική μηλιά Malus floribunda 
Προύνος Prunus ceracifera 
Ακακία Κων/πόλεως Albizia julibrissin 
Καλλωπιστική μουριά Morus platanyfolia 
Λιγούστρο Lgustrum vulgare 

 

Θάμνοι θα φυτευτούν κυρίως στο αστικό τμήμα όπως τονίστηκε γιατί στις υπόλοιπες θέσεις 

υπάρχει έντονη ανάπτυξη αυτόχθονων θάμνων που με τις κατάλληλες επεμβάσεις θα 

αναδειχθούν. Οι μεγάλοι θάμνοι θα φυτευτούν σε απόσταση 1-2 μ. μεταξύ τους ενώ οι 
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μικρότεροι σε απόσταση 0,7-0,8 μ.. Στις μπορντούρες η απόσταση φύτευσης θα είναι 0,6-0,8 μ. 

ανά είδος.  

Στους χώρους φύτευσης των φυτών θα προστεθούν βελτιωτικά εδάφους που θα ανακατευτούν 

με κηπευτικό χώμα πριν τη φύτευση των φυτών.  

Οι μπορντούρες παλιές και νέες θα διαμορφωθούν σε χαμηλό ύψος (μέγιστο τα 60 εκ.) ώστε να 

οριοθετούν τους χώρους αλλά να μη δημιουργούν αίσθηση αποκλεισμού και οπτικής 

απομόνωσης των φιλοξενούμενων φυτικών ειδών. Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας με 

προτεινόμενους καλλωπιστικούς κυρίως θάμνους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

οριοθέτηση διαδρομών (juniperus), για δημιουργία διαφόρων εποχιακών χρωμάτων και ειδών, 

φυτά εδαφοκάλυψης, ανεμοπροστασίας και οπτικής μόνωσης (chamaecyparis), αναρριχόμενα 

κ.λ.π.. 

 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
Γιουνίπερος Juniperus chinensis pfizeriana 
Γιουνίπερος Juniperus communis 
Δεντρολίβανο έρπον Rosmarinus officinalis prostratus 
Δεντρολίβανο Rosmarinus officinalis 
Πασχαλιά Syringa spp. 
Λαγκεστρέμια Lagestroemia indica 
Τούγια Thuya occidentalis 
Πικροδάφνη Nerium oleander 
Δάφνη Laurus nobilis 
Βιβούρνο Viburnum tinus 
Τριανταφυλλιά Rosa spp. 
Τσιντόνια Chameomeles japonica 
Φορσύθια Forsythia 
Κυδωνίαστρο Cotoneaster lacteus 
Ευώνυμο Euonimus japonicus 
Φιλάδελφος Philadelphus brachybotris 
Αγιόκλημα κίτρινο Jasminum nudiflora 
Αγγελική Pittosporum tobira 
Χαμοκυπάρισσο Chamaecyparis lausoniana 
Σπιρέα Spiraea x vanhouttei 
Yπέρικο Hypericum inodorum 
Ρείκι Erica verticilata 
Bερβερίδα Berberis thunbergii 
Γλυτσίνι Glicine spp. 
Γιασεμί  Jasminum spp. 
Αγιόκλημα Lonicera spp. 
Ρυγχόσπερμα Rhychospermum jasminoides 
Αναρριχόμενες 
τριανταφυλλιές  

Rosa climbing spp. 
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Στο χώρο των βοτανικών κήπων προτείνεται η φύτευση ενδημικών αρωματικών θάμνων και 

ποών τόσο για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για τη δημιουργία διαφόρων περιβαλλοντικών 

δράσεων. Τα φυτά θα φυτευτούν σε 115 οκταγωνικά παρτέρια όπως φαίνεται στο εγκεκριμένο 

αρχιτεκτονικό σχέδιο όπου παρουσιάζονται οι προτεινόμενες φυτεύσεις, έκτασης 9,8 τ.μ. το 

καθένα. Θα είναι κατηγορίας Π2  θα τοποθετούνται περίπου 2 φυτά ανά τ.μ., δηλαδή 15 φυτά 

ανά παρτέρι. Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της δράσης οι κήποι μπορούν να 

εμπλουτιστούν με περισσότερα παρτέρια και είδη. Τα φυτά θα ποτίζονται με σταλακτοφόρο 

σωλήνα μέσω του δικτύου αυτόματου ποτίσματος. Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός 

πίνακας με κάποια προτεινόμενα είδη. 

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 
Μελισσόχορτο  Melissa officinalis 
Μέντα Mentha piperta 
Τσάι του βουνού Sideritis scarduca Griseb. 
Χαμομήλι Matricaria recutita 
Καλεντούλα Kalendula officinalis 
Λουλούδι του Δαρβίνου Primula veris 
Γαλατσίδα Euphorbia peplus 
Ξινάκι Rumex acetosa 
Δρακοντιά Dracunculus vulgaris 
Μοσχακίδι Salvia officinalis 
Δίκταμο Origanum dictamus 
Θυμάρι Thymus vulgaris 
Δυόσμος Mentha spicata 
Απήγανος Ruta graveoens 
Ρίγανη Origanum vulgare 
Μαντζουράνα Origanut majorana 
Εχινάτσεα Echinacea purpurea 
Λουΐζα  Aloysia citriodora 
Αψιθιά Artemisia absinthum 
Λεβαντίνι Chantolina chamaecyparissus 
Λεβάντα Lavandula spica 
Φασκόμηλο Salvia officcinalis 
Θρούμπι Satureja thymbra 
Δεντρολίβανο Rosmarinus officinalis 
Λεμονοθύμαρο Thymus citriodorus 
Αρμπαρόριζα Pelargonium odoratissimum 

 
Στο χώρο των λιμνών στο εδαφικό υπόστρωμα στη διαμόρφωση γύρω από τα βότσαλα στο 

περιφερειακό τους όριο προτείνεται η φύτευση υδροχαρών αγροστωδών φυτών του γένους 

Carex και Acorus με φυτά κατηγορίας Π2 ανά 0,5 μ. Στη μεγάλη λίμνη προτείνεται η καλλιέργεια 

με νούφαρο λευκό που είναι ενδημικό είδος της λίμνης Παμβώτιδας όπως και η κίτρινη ΄Ιριδα. 
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Μερικά από τα υδροχαρή είδη που μπορούν να επιλεγούν περιλαμβάνονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

 
ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

Νυμφαία η λευκή 
(Νούφαρο) 

Nymfhaea alba 

Κίτρινη ίριδα Iris peudacorus 
Μπλε ίριδα Iris sibirica 
Πιστία Pistia stratiotes 
Κάρεξ Carτοex spp. 
΄Ακορος Acorus spp. 
΄Αλισμα Alisma spp. 

 

Μέθοδος φυτεύσεων 

Τα φυτά θα φυτευτούν το ταχύτερο δυνατό από τη στιγμή που θα παραληφθούν από το 

φυτώριο προέλευσής τους. Αν μέχρι τη φύτευση μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα, αυτά 

θα φυλάσσονται σε σκιερό και απάνεμο μέρος που θα διατηρείται υγρό.  

Πριν τη φύτευση θα γίνεται καθαρισμός της επιφάνειας από αδρανή υλικά και χόρτα. Στη 

συνέχεια θα ανοίγονται οι λάκκοι. Ακολουθεί η μεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η 

εξαγωγή του από το πλαστικό σακίδιο ή φυτοδοχείο, η αφαίρεση τυχόν ξηρών μερών αυτού, η 

φύτευση κατακόρυφα και σε στάθμη ίδια με αυτή που είχε με το χώμα από το οποίο 

αφαιρέθηκε, η συμπίεση του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, ο σχηματισμός ανάλογης με 

την κόμη του λεκάνης άρδευσης, η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του 

φυτού, η συγκέντρωση και η απομάκρυνση των άχρηστων υλικών (φυτοδοχεία, πέτρες, ξεροί 

κλώνοι κ.ά.) Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα γίνει τουλάχστον με 15-20 λίτρα 

νερό για τα δέντρα, 8-10 λίτρα νερό για τους θάμνους και 2-4 λίτρα για τους μικρούς θάμνους 

(αρωματικά φυτά, υδροχαρή). 

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά τη φύτευση είναι η εξής: 

‘ Ανοιγμα λάκκου φύτευσης 

Ο λάκκος φύτευσης ανοίγεται με σκαπτικό εργαλείο ή με αντίστοιχο μηχάνημα. Οι διαστάσεις 

του του είναι ανάλογες με το μέγεθος του φυτού και κυρίως ανάλογες με το μέγεθος της μπάλας 

χώματος. Το βάθος του λάκκου θα πρέπει να εξασφαλίζει στο φυτό τον αναγκαίο χώρο για την 

πρώτη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Οι διαστάσεις των λάκκων φύτευσης θα είναι 1Χ1Χ1 

μ. για τα δέντρα των μεγαλύτερων κατηγοριών, 0,5Χ0,5Χ0,5 μ. για τα υπόλοιπα δέντρα και 

0,3Χ0,3Χ0,3 για τους θάμνους και τα αρωματικά φυτά. 

Προετοιμασία του φυτού 
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Κατά την προετοιμασία για φύτευση των βωλοφύτων που είναι φυτά αναπτυγμένα σε πλαστικό 

φυτοδοχείο με μπάλα χώματος, αφαιρείται προσεκτικά το φυτοδοχεί ή το σακουλάκι που 

προστατεύει τη μπάλα χώματος με προσοχή ώστε αυτή να μην σπάσει.  

Τοποθέτηση του φυτού 

Η τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο γίνεται με προσοχή ώστε να μην χαλάσει η μπάλα χώματος. 

Τοποθετούμε το φυτό σε όρθια θέση, κρατώντας το με το ένα χέρι από το τμήμα μεταξύ των 

ριζών και του φυλλώματος (λαιμός) και με το άλλο κρατάμε τη βάση της μπάλας χώματος. 

Προηγουμένως έχει τοποθετηθεί στη βάση του λάκκου μια στρώση χαλαρού εδαφικού υλικού 

(φυτική γη με κηπευτικό χώμα) πάχους έως 10 εκ.. Η στρώση αυτή βοηθά στην ανάπτυξη των 

ριζών κατά το πρώτο στάδιο προσαρμογής του φυτού. 

Προσθήκη εδαφικού υλικού και διαμόρφωση λεκάνης άρδευσης 

Μετά την τοποθέτηση του φυτού καλύπτουμε με χώμα τα κενά του λάκκου. Το προστιθέμενο 

εδαφικό υλικό πρέπει να φτάνει χαμηλότερα από τη γραμμή του φυσικού εδάφους ώστε να 

διαμορφωθεί λάκκος ποτίσματος. Το χώμα που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να είναι το ίδιο με 

αυτό που αφαιρέθηκε για το άνοιγμα του λάκκου αν είναι καλής ποιότητας και αφού έχουν 

αφαιρεθεί οι πέτρες, διαφορετικά θα τοποθετηθεί φυτική γη με μικρή ανάμειξη κηπευτικού 

χώματος σε αναλογία 90% με 10% αντίστοιχα ακολουθώντας όσα αναφέρονται στα 

περιγραφικά τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ και στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-10-05-02-01.  

Γύρω από κάθε φυτό διαμορφώνεται λεκάνη για την άρδευση ανάλογης διαμέτρου με το 

μέγεθος αυτού. 

Συντήρηση νέων φυτεύσεων 

Η συντήρηση των νέων φυτεύσεων αφορά ορισμένες εργασίες που θα γίνουν για δύο (2) χρόνια 

και είναι οι ακόλουθες: 

Λίπανση 

Λίπανση απαιτείται όπου τα εδάφη είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Στην περίπτωσή μας το 

έδαφος δεν κρίνεται φτωχό, θεωρούμε όμως ότι ο εμπλουτισμός του τον πρώτο χρόνο θα 

βοηθήσει αποτελεσματικά στην επιτυχή εγκατάσταση των νέων φυτεύσεων. Λιπάσματα που 

χρησιμοποιούνται συνήθως είναι εκείνα που περιλαμβάνουν ίσες ποσότητες αζώτου (Ν), 

φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ). Προτείνεται να γίνει μία φορά κάθε χρόνο πριν την έναρξη της 

βλαστητικής περιόδου (αρχές της άνοιξης). 

Οι εργασίες περιγράφονται στα αναλυτικά τιμολόγια του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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 Κατασκευή υπογειοποιημένου - αυτόματου αρδευτικού δικτύου. Για τη συντήρηση και 

την εξασφάλιση των αναγκών των φυτών και του προτεινόμενου χλοοτάπητα σε νερό, στoυς 

βοτανικούς κήπους, σε παρτέρια και στα πρανή στο αστικό τμήμα και στο τμήμα της μεγάλης 

λίμνης και στις φυτεύσεις της παιδικής χαράς. Για τις υπόλοιπες φυτεύσεις δέντρων και θάμνων 

στην υπόλοιπη έκταση προτείνεται το πότισμά τους με βυτίο τους θερινούς μήνες τα δύο πρώτα 

έτη μέχρι την επιτυχή εγκατάστασή τους. Τα φυτά θα ποτίζονται την ξηρή περίοδο (μέσα Μαΐου 

έως μέσα Οκτωβρίου) τουλάχιστον τρεις (3) φορές μέσα σε ένα μήνα. Αυτός ο αριθμός μπορεί 

να αυξομειωθεί ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.  

Για την εξοικονόμηση του νερού για την άρδευση των νέων φυτεύσεων και του χλοοτάπητα 

αλλά και για την ορθή κατανομή αυτού απαιτείται η κατασκευή αυτοματοποιημένου 

αρδευτικού δικτύου του πάρκου. Στο αστικό τμήμα είχε κατασκευαστεί και παλαιότερα στη 

δεκαετία του 1980 αλλά λόγω ελλιπούς συντήρησης και τελικά εγκατάλειψης πλέον δεν υπάρχει 

τίποτα λειτουργικό και χρειάζεται η κατασκευή του εκ νέου. 

Λόγοι επιλογής συστήματος άρδευσης. 

Τόσο για την άρδευση του χλοοτάπητα στο τμήμα 1 και 11 δίπλα στα γήπεδα τένις, όσο και στο 

parking, στο χώρο της μεγάλης λίμνης και γύρω από το γήπεδο, επιλέχθηκε η επιφανειακή 

άρδευση με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) με αυτοανυψούμενους εκτοξευτήρες (pop up). Για την 

άρδευση των φυτών της παιδικής χαράς, των νέων δέντρων στο χώρο του προτεινόμενου 

parking, των θάμνων στο τμήμα 1 όπως και των φυτών στο τμήμα 9 συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών των βοτανικών, η στάγδην άρδευση με σταλακτοφόρο σωλήνα. Για τις απαραίτητες 

ποσότητες νερού ανά είδος φυτού αναφερθήκαμε στα προηγούμενα. 

Για την επιλογή του συστήματος άρδευσης ελήφθησαν υπόψη τα εξής: 

 Το σύστημα να ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες των φυτών με όσο το 

δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού, 

 Να είναι εύκολα προσβάσιμο στον άνθρωπο ώστε να μπορεί γρήγορα να 

γίνεται οποιαδήποτε αποκατάσταση ζημιάς, 

 Να έχει περιθώρια προσαρμογής και επέκτασης στο μέλλον αν αλλάξει η 

φύτευση στους υπάρχοντες χώρους ή αν επεκταθεί και σε άλλους, 

 Να μην προκληθούν ζημιές στο ριζικό σύστημα των υφιστάμενων 

δέντρων και θάμνων από την εγκατάσταση του νέου συστήματος, 

 Να λαμβάνει υπόψη το εδαφικό προφίλ της περιοχής έτσι ώστε να μη 

δημιουργεί απορροές. 

Πλεονεκτήματα αυτοματοποιημένου συστήματος άρδευσης. 
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Τα αυτοματοποιημένα δίκτυα επιφανειακού συστήματος άρδευσης με pop up ή στάγδην 

άρδευσης προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα. Πιο συγκεκριμένα: 

 Παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης άρδευσης μεγάλης επιφάνειας 

λόγω της εδαφικής κάλυψης νερού ανά μονάδα. 

 Μεγάλη οικονομία νερού, η οποία επιτυγχάνεται εξαιτίας της μείωσης 

των απωλειών από εξάτμιση και απορροή κατά την εφαρμογή του νερού στο 

έδαφος. 

 Μείωση των ζιζανίων γιατί με το σύστημα διαβρέχεται μικρή έκταση της 

όλης εδαφικής επιφάνειας. 

 Οικονομία εργατικών αφού για την άρδευση δεν θα ασχολείται εργατικό 

προσωπικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιείται σε άλλες εργασίες φροντίδας 

των φυτών. 

 Παρέχει δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών ταυτόχρονα με την άρδευση. 

 Είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό σύστημα για την ανάπτυξη των φυτών γιατί τους 

παρέχει άμεσα, την απαιτούμενη ποσότητα νερού και εκεί που χρειάζεται. 

 Ανεξαρτητοποιεί την άρδευση από τον άνεμο και το ανάγλυφο του 

εδάφους και έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ακόμα εξοικονόμηση νερού. 

 Μειώνει την πιθανότητα προσβολής των φυτών από μυκητολογικές 

ασθένειες. 

Όπως αναφέρθηκε στο πάρκο υπάρχει δίκτυο ύδρευσης του χώρου από το δίκτυο της ΔΕΥΑΙ 

καθώς και χώρος αντλιοστασίου νότια των γηπέδων του τένις ο οποίος πλέον δεν είναι σε 

λειτουργία. Για την κατασκευή του νέου αρδευτικού δικτύου προτείνεται η κεφαλή άρδευσης 

να τοποθετηθεί σε κεντρικό φρεάτιο στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης πλησίον του 

παλαιού αντλιοστασίου. Επίσης εντός του κεντρικού φρεατίου θα τοποθετηθεί φίλτρο σίτας για 

την προστασία του συστήματος από φερτά υλικά, άλατα κ.λ.π.. Το δευτερεύον δίκτυο θα 

αποτελείται από σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ32/6atm που θα προωθεί το νερό σε κάθε 

αρδευόμενη περιοχή. Οι σωλήνες Φ32 θα τοποθετούνται μέσα σε σπιράλ μεγαλύτερης 

διατομής  υπόγεια και σε βάθος 20 εκ. για λόγους προστασίας και συντήρησης αυτών σε 

περίπτωση διαρροών. Το τριτεύον δίκτυο θα αποτελείται από σωλήνα Φ25 στον οποίο θα 

τοποθετούνται οι ανάλογοι γραναζωτοί εκτοξευτήρες στην περίπτωση άρδευσης του 

χλοοτάπητα με ακτίνα αντίστοιχη για να αλληλεπικαλυφθεί όλη η αρδευόμενη επιφάνεια, ενώ 

στην περίπτωση της άρδευσης δέντρων και θάμνων θα συνδεθεί με σταλλακτηφόρο σωλήνα ΡΕ 

Φ16. 
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Πάνω  στο πρωτεύον δίκτυο θα υπάρχουν σε επιλεγμένα σημεία φρεάτια στα οποία θα 

τοποθετηθούν οι απαιτούμενες ηλεκτροβάνες με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης. Οι ηλεκτροβάνες 

θα συνδέονται με καλώδιο τύπου J1VV-U κατάλληλης διατομής με κεντρικό προγραμματιστή 

ρεύματος από τον οποίο θα ξεκινά το δευτερεύον δίκτυο. Ο προγραμματιστής θα τοποθετηθεί 

μέσα σε στεγανό μεταλλικό πίλαρ ή και στο ηλεκτρολογικό πίλαρ και θα καθορίζει τα 

προγράμματα ποτίσματος μέσω των ηλεκτροβανών ανάλογα με τις υδατικές ανάγκες των 

επιμέρους χώρων. 

Όλα τα αρδευτικά εξαρτήματα θα τοποθετηθούν σε φρεάτια για να προστατευτούν. Επίσης σε 

όλες τις διακλαδώσεις θα τοποθετηθούν φρεάτια για την εύκολη επισκευή των βλαβών, 

καθαρισμούς κ.λ.π.. Για την προστασία του καλωδίου των Η/Β θα διέρχεται μέσα σε 

προστατευτικό σωλήνα. Όλη η εγκατάσταση θα αποτυπωθεί σε λεπτομερές σχέδιο άρδευσης 

το οποίο θα πρέπει να υποβάλει ο ανάδοχος στην Υπηρεσία προς έγκριση. Τα υλικά θα 

ακολουθούν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 Κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων. Η  δράση συνίσταται στην κομποστοποίηση 

των υπολειμμάτων που θα προκύπτουν από τη συντήρηση του χώρου (κλάδεμα δέντρων και 

θάμνων, κούρεμα χλοοτάπητα) με την τοποθέτηση κάδων κομποστοποίησης και την προμήθεια 

θρυμματιστή οργανικών υπολειμμάτων. Στόχος είναι αειφόρος διαχείριση των οργανικών 

υπολειμμάτων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και η δημιουργία κομπόστ 

για τις ανάγκες του πάρκου. 

Η δράση συνίσταται στην προμήθεια 20 κάδων κομποστοποίησης χωρητικότητας τουλάχιστον 

600 λίτρα ανά τεμάχιο για τη δημιουργία κομπόστ. Οι κάδοι θα είναι κατάλληλοι για την 

αερόβια κομποστοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και φυτικών απορριμμάτων κήπου και για 

χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Οι κομποστοποιητές θα είναι ταχείας και θερμής 

κομποστοποίησης με τοιχώματα που θα δίνουν τη δυνατότητα αερισμού αλλά ταυτόχρονα θα 

αποτρέπουν την είσοδο εντόμων και τρωκτικών. Θα διαθέτουν ρυθμιζόμενους αεραγωγούς 

ώστε να μεταβάλλεται η παροχή αέρα ανάλογα με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, ώστε να 

εξασφαλίζονται οι ιδανικές συνθήκες αερισμού και υγρασίας στους κάδους κατά τη διαδικασία 

κομποστοποίησης. 

Οι κομποστοποιητές μπορεί να τοποθετηθούν στο τμήμα 1, 11 και 9 καθώς και κοντά στο χώρο 

του γηπέδου για την εναπόθεση του υλικού από τη συντήρηση του ανατολικού χώρου του 

πάρκου. 

Επικουρικά για τη δημιουργία επιπλέον υλικού για τη δημιουργία οργανικού φυτικού κομπόστ 

προτείνεται η προμήθεια αυτοκινούμενου θρυμματιστή κλαδιών και κορμών. Ο θρυμματιστής 
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θα έχει χοάνη εισαγωγής ξύλων κατάλληλα διαμορφωμένη, ώστε να προστατεύεται ο χειριστής 

του, σύστημα σωλήνων για την έξοδο των προϊόντων θρυμματισμού, περιστρεφόμενο, ώστε η 

απόθεση των προϊόντων να γίνεται στην επιθυμητή θέση. 

 Δράσεις προσέλκυσης άγριας ζωής.  Η ορνιθοπανίδα του πάρκου δεν έχει μελετηθεί 

λεπτομερώς. Η παρουσία της όμως στο πάρκο επιβεβαιώνεται από τους επισκέπτες 

καταδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο του πάρκου στη φιλοξενία των πουλιών.  

Γενικότερα το αστικό πράσινο παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της βιοποικιλότητας μέσα 

στο περιβάλλον της πόλης.  Σε πολλές αστικές περιοχές τα πάρκα, οι δεντροστοιχίες κ.λ.π. 

αποτελούν ενδιαίτημα πολλών ειδών της  πανίδας  της περιοχής (McPherson, 1999). Πολλά 

φυτά προσφέρουν τροφή σε πολλά πουλιά και μικρά ζώα και αποτελούν καταφύγιο για σχεδόν 

όλα τα πουλιά. Τα μεγάλα δέντρα αποτελούν καταφύγιο για μεγάλο αριθμό πουλιών όπου 

χτίζουν εκεί τις φωλιές τους, ενώ μικροί θάμνοι αποτελούν καταφύγιο για μικρά ζώα που 

βρίσκουν τροφή. Οι πράσινοι χώροι αποτελούν ενδιάμεσους σταθμούς (stepping stones) για την 

άγρια ζωή, λειτουργώντας ως τμήματα οικολογικών διαδρομών και εγκαθιστώντας διόδους 

επικοινωνίας ανάμεσα στην ύπαιθρο και στην πόλη (Gaitlih, 1999).  

Προτείνεται η προμήθεια και τοποθέτηση 200 ξύλινων φωλεών σε δέντρα διάσπαρτα μέσα σε 

όλη την έκταση, για την προσέλκυση της άγριας ορνιθοπανίδας. 

 Εγκατάσταση φυσικού χλοοτάπητα με σπορά στο χώρο του ανοιχτού γηπέδου. 

Συνοπτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

• Αφαίρεση του επιφανειακού χώματος 

• Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3-0,8%). 

• Κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου 

• Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων 

• Προμήθεια και διάστρωση φυτικής γης σε ανάμειξη με άμμου ποταμού και κατάλληλα 

εδαφοβελτιωτικά  σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές  για τη δημιουργία 

χλοοτάπητα με σπορά 

• Κατασκευή συστήματος άρδευσης 

• Εγκατάσταση υπέργειας πλαστικής δεξαμενής 

• Δημιουργία χλοοτάπητα με σπορά. 

Αναλυτικότερα οι εργασίες έχουν ως εξής: 

Α. Γενικές Εκσκαφές 

 Θα γίνει εκσκαφή της επιφάνειας του γηπέδου με μηχανικά μέσα. Το βάθος της 

εκσκαφής της θα είναι τέτοιο ώστε μετά την μόρφωση και συμπύκνωση της σκάφης και τη 
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διάστρωση των υλικών υπόβασης του χλοοτάπητα (σκύρα - γαρμπίλι - εδαφικό υπόστρωμα) 

συνολικού πάχους 53 εκ., η επιφάνεια του χλοοτάπητα να έχει τις επιθυμητές στάθμες. Τα κάθε 

είδους προϊόντα εκσκαφών θα απομακρυνθούν από το γήπεδο. 

Β. Αποστραγγιστικό δίκτυο – Κατασκευή υπόβασης 

Μετά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών και την μόρφωση της σκάφης στην επιφάνεια 

της κονίστρας θα κατασκευαστεί το αποστραγγιστικό δίκτυο ως ακολούθως: 

Κατά μήκος του μεγάλου άξονα της κονίστρας (αγωνιστικού χώρου) θα διανοιγεί η κεντρική 

συλλεκτήρια αποστραγγιστική τάφρος πλάτους 0,60μ. και ελαχίστου βάθους 0,50μ στην οποία 

θα απολήγουν με γωνία 45ο και σε αποστάσεις μεταξύ των ανά 10,0μ. περίπου οι 

δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι κανάλια πλάτους 0,40μ. και ελαχίστου βάθους 0,30μ. 

Οι δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι θα έχουν ως αρχή τα εσωτερικά όρια του γηπέδου. 

Η κλίση του πυθμένα των δευτερευόντων αποστραγγιστικών τάφρων θα είναι τουλάχιστο 5‰ 

ενώ της κυρίας αποστραγγιστικής τάφρου θα είναι 6‰. 

Στον πυθμένα της κύριας αποστραγγιστικής τάφρου και της δευτερευούσης αποστραγγιστικής 

τάφρου θα τοποθετηθεί γεωύφασμα στραγγιστηρίων.  

Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών καναλιών με διαβαθμισμένο θραυστό 

υλικό. Στη συνέχεια θα διαστρωθούν σε όλη την επιφάνεια που προβλέπεται η κατασκευή 

χλοοτάπητα τα υλικά υπόβασης με την ακόλουθη σειρά στρώσεων. 

α) Στρώση υλικού της ΠΤΠ 0180 μεταβλητού πάχους (20 εκ.) 

β) Στρώση σκύρων σκυροδέματος σταθερού πάχους 5 εκ. 

γ) Γαρμπίλι σταθερού πάχους 3 εκ. 

Ενδεικτικά οι λεπτομέρειες του αποστραγγιστικού δικτύου καθώς και η στρώση των υλικών 

υπόβασης της κονίστρας φαίνονται στο ακόλουθο σχέδιο. 
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Εικόνα 1: Αποστραγγιστικό δίκτυο 

Γ. Εργασίες τοποθέτησης εδαφικού υποστρώματος 

Το εδαφικό μίγμα φυτικής γης με άμμο ποταμού και εδαφοβελτιωτικά (τύρφη) με τις 

κατάλληλες φυσικοχημικές ιδιότητες, θα μεταφερθεί από το χώρο ανάμιξης στη κονίστρα και 

θα διαστρωθεί πάνω από τη στρώση γαρμπιλιού σε σταθερό πάχος μετά από συμπύκνωση 

0,27μ..   

Μετά την ομοιόμορφη διάστρωση και “συμπύκνωση” του εδαφικού μίγματος θα γίνει 

κατεργασία με ειδικό άροτρο (εδαφοσχίστη) και απομάκρυνση κάθε χαλικιού με διάσταση 

μεγαλύτερη του 1 εκ., λίθου, ρίζας ή ριζώματος και κάθε άλλου ακατάλληλου υλικού. Θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη κατεργασία του εδάφους με τον εδαφοσχίστη, έτσι ώστε να 

καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώματος μέχρι τη στρώση των σκύρων. Θα 

ακολουθήσει αναμόχλευση με ειδική φρέζα σταυρωτά μέχρι αρίστου ψιλοχωματισμού.  

Για τη δημιουργία του χλοοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί μίγμα σπόρων από τα εξής είδη φυτών : 

AGROSTIS TENUIS, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, FESTUCA RUBRA, STOLONIFERA, FESTUCA 

OVINA και CYNOSURUS CRISTATUS. 

Η ποσότητα σπόρου θα είναι 45 γρ. περίπου για κάθε τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. Πριν τη 

σπορά η επιφάνεια του εδαφικού υποστρώματος θα ισοπεδωθεί με ειδική σβάρνα (σανιδωτή), 

έτσι ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία. Η σπορά θα γίνει με ειδικό μηχάνημα σπορέα και κατά 

τη διάρκεια της δε πρέπει να φυσάει αέρας. Ο σπόρος θα καλυφθεί σε βάθος 1-2 εκ. με 
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επιφανειακό στρώμα εδαφικού μίγματος με το μηχάνημα σποράς. Θα ακολουθήσει 

κυλίνδρισμα με κατάλληλο κύλινδρο.  

Μετά το τέλος της σποράς επακολουθεί το τελευταίο στάδιο, η παρακολούθηση και συντήρηση 

του χλοοτάπητα που σπάρθηκε. Οι σπουδαιότερες εργασίες που περιλαμβάνονται σ’ αυτό το 

στάδιο είναι : 

α) Άρδευση: Μετά τη σπορά γίνεται κανονική άρδευση μέχρι κορεσμού και στη συνέχεια το 

εδαφικό υπόστρωμα διατηρείται στο “ρώγο” του με τακτικές αρδεύσεις. Το νερό πρέπει να 

πέφτει σε μικρή ποσότητα, με μεγάλο διαμελισμό σταγονιδίων, χωρίς να λιμνάζει και να κάνει 

αυλάκια οπότε παρασύρει το σπόρο. Μετά το φύτρωμα, η ποσότητα του νερού και η συχνότητα 

των αρδεύσεων είναι συνάρτηση των κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν και της 

αποθηκευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό.  

β) Λίπανση: Θα γίνουν λιπάνσεις ανάλογα με την ανάπτυξη του χλοοτάπητα.  

γ) Κούρεμα: Το πρώτο κούρεμα θα πραγματοποιηθεί όταν η χλόη αποκτήσει ύψος πάνω από 8 εκ. Το 

ύψος του κουρέματος θα είναι 4 εκ. Πριν γίνει το κούρεμα θα γίνει ελαφρό κυλίνδρισμα, θα 

ακολουθήσουν και άλλα κουρέματα ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης του φυτού.  

Δ )Βοτάνισμα: Αυτά αφορούν την εκρίζωση και απομάκρυνση ξένων ανεπιθύμητων φυτικών οργανισμών 

(ζιζάνια) μόλις εμφανισθούν. 

ε) Συμπληρωματική σπορά: Αμέσως μόλις φυτρώσει ο σπόρος των φυτών χλοοτάπητα θα γίνει μία καλή 

έρευνα σε όλη την έκταση του γηπέδου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σημεία χωρίς χλοοτάπητα. Σε 

περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί αμέσως επανασπορά για να 

μπορέσουν τα νέα φυτά να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη των υπόλοιπων που έχουν φυτρώσει. 

στ) Καταπολέμηση ασθενειών: Κατά την ανάπτυξη των φυτών είναι δυνατόν να έχουμε εμφάνιση 

ασθενειών, η ένταση των οποίων εξαρτάται από την εποχή σποράς. Για την καταπολέμησή τους θα 

πρέπει άμεσα να γίνουν κατάλληλοι ψεκασμοί με τα εγκεκριμένα γι΄αυτές φυτοφάρμακα. 

Δ. Δίκτυο άρδευσης χλοοτάπητα 

Η άρδευση του χλοοτάπητα όπως προαναφέρθηκε θα γίνεται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή). Το 

αρδευτικό δίκτυο περιλαμβάνει τη τοποθέτηση αυτοανυψούμενων εκτοξευτήρων (POP - UP) σε 

σταθερές θέσεις, οι οποίοι τροφοδοτούνται μέσο πλαστικών σωλήνων (στη συνέχεια παρατίθεται 

ενδεικτικό σχέδιο αρδευτικού δικτύου) από υδατοδεξαμενή η οποία προτείνεται να τοποθετηθεί και η 

λειτουργία τους θα ελέγχεται από προγραμματιστή μέσω ηλεκτροβαννών. 

 Εκτοξευτήρες - Ηλεκτροβάννες 
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Οι εκτοξευτήρες θα είναι γραναζωτού ή κρουστικού τύπου. Οι εκτοξευτήρες που θα τοποθετηθούν εντός 

του αγωνιστικού χώρου (στο μεγάλο άξονα του γηπέδου) θα φέρουν στη κεφαλή τους κύπελλο ελαστικό 

από μαλακό θερμοπλαστικό υλικό καταλλήλων διαστάσεων, εντός του οποίου θα υπάρχει εδαφικό 

υπόστρωμα και θα αναπτύσσεται κανονικά χλοοτάπητας. 

Οι εκτοξευτήρες θα ενεργοποιούνται από το προγραμματιστή μέσω ηλεκτροβαννών σύμφωνα με το 

σχέδιο άρδευσης που γίνει μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής έκθεσης κατασκευής του γηπέδου. 

Οι ηλεκτροβάννες θα είναι τοποθετημένες εντός ειδικών φρεατίων τα οποία θα βρίσκονται εσωτερικά 

και πλησίον του του περιμετρικού καναλιού αποστράγγισης και όχι επί της κεφαλής των εκτοξευτήρων. 

Στη κεφαλή του δικτύου μετά την αντλία θα τοποθετηθούν κατά σειρά βαλβίδα αντεπιστροφής, βάνα 

σφαιρική 3’’, φίλτρο υδροκυκλωνικό, και κεντρική ηλεκτροβάννα (Master Valve). 

 Προγραμματιστής 

Για τον αυτοματισμό της άρδευσης θα χρησιμοποιηθεί ένας προγραμματιστές κατάλληλων στάσεων. Οι 

προγραμματιστές θα τοποθετηθούν σε χώρο στεγασμένο (πιθανόν στο χώρου του παλαιού 

αντλιοστασίου πλησίον του γηπέδου) και σε σημείο προστατευμένο από την υγρασία και τη σκόνη εντός 

πίλαρ. Ο προγραμματιστής θα συνδέεται με τις ηλεκτροβάννες ενεργοποίησης των εκτοξευτήρων μέσω 

καλωδίων τύπου ΝΥΥ. Τα καλώδια από το αντλιοστάσιο μέχρι την είσοδο στο γήπεδο θα τοποθετηθούν 

μέσα σε πλαστικό σωλήνα PVC Φ75 - 4 ΑΤΜ και ανά 20 μ. θα υπάρχουν φρεάτια ελέγχου. 

 Σωληνώσεις 

Όλες οι σωληνώσεις θα τοποθετηθούν σε χαντάκι βάθους 0,50 μ., πάνω σε στρώμα άμμου και θα 

πακτωθούν σε τρία έως τέσσερα σημεία ανά έξι μέτρα μήκους σωλήνα, στα τέρματα των σωληνώσεων 

και στα σημεία αλλαγής κατεύθυνσης αυτών. 

Ε. Δεξαμενή-αντλιοστάσιο. 

Επειδή η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και για να 

εξασφαλίζεται η απαραίτητη ποσότητα νερού σε περιπτώσεις διακοπών ή πτώσεων της πίεσης αυτού, 

προτείνεται η τοποθέτηση πλαστικής δεξαμενής από πολυαιθυλένιο, μαύρη, κυλινδρική, κατακόρυφη, 

για εξωτερική χρήση, χωρητικότητας γύρω στα 20 κ.μ. Θα περιλαμβάνει δύο καπάκια, το ένα επισκέψεως 

και το δεύτερο μικρότερο και δύο παροχές στη βάση Φ75. Η δεξαμενή θα εδράζεται σε στρώμα άμμου 

και σε θέση που δεν θα είναι άμεσα ορατή από τους επισκέπτες του πάρκου. Θα μπορούσε περιφερειακά 

να καλύπτεται από βλάστηση με κατάλληλες φυτεύσεις ή να τοποθετηθεί σε θέση πίσω από υπάρχουσα 

βλάστηση. Για τη σύνδεση και λειτουργία της με το αρδευτικό σύστημα του γηπέδου είναι απαραίτητη 

η προμήθεια ηλεκτραντλίας 15 Hp τριφασικής, επιφανείας, φυγοκεντρική με παροχή τουλάχιστον 20 κ.μ. 

στις 7 atm και ηλεκτρικός πίνακας τριφασικού ρεύματος. Η ηλεκτραντλία και ο ηλεκτρικός πίνακας θα 

μπορούσε να τοποθετηθεί στο μικρό κτίριο του παλαιού αντλιοστασίου πλησίον του γηπέδου αφού 
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επισκευαστεί ή μέσα σε κατάλληλο μεταλλικό πίλαρ διαστάσεων 80Χ50Χ20 εκ. στεγανό, πλήρως 

τοποθετημένο και στηριζόμενο σε βάση. Το σύστημα θα είναι πλήρως γειωμένο.   

Από την υπάρχουσα δεξαμενή αποθήκευσης και μέσω του αντλητικού συγκροτήματος, το νερό θα 

οδηγείται στους αγωγούς άρδευσης (ανάλογα με τα προγράμματα) και θα τροφοδοτείται το αρδευτικό 

δίκτυο σε παροχή και πίεση ικανές για την αποδοτική λειτουργία των εκτοξευτήρων. 

Το αντλητικό συγκρότημα θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο σημείο στο αντλιοστάσιο ή σε μεταλλικό 

πίλαρ από όπου θα αναχωρεί ο αγωγός κατάθλιψης εφοδιασμένος με κατάλληλες βάνες, αντεπίστροφα 

κ.λ.π. και αφού παρεμβληθούν ο λιπασματοδιανομέας και το φίλτρο θα αναχωρεί για το φρεάτιο 

σύνδεσης με τον κεντρικό αγωγό του αρδευτικού δικτύου. Ο διακόπτης του πίνακα των αντλιών του 

αντλιοστασίου θα είναι συνδεδεμένος, μέσω ηλεκτρονόμου, με φλοτεροδιακόπτη τοποθετημένο στο 

ανώτερο σημείο της δεξαμενής για τον έλεγχο της στάθμης της δεξαμενής. Από τον φλοτεροδιακόπτη, 

μέσω καλωδίου ΝΥΥ3Χ2,5 τχ., θα ενεργοποιείται και θα απενεργοποιείται η αντλία, σύμφωνα με την 

εντολή του προγραμματιστή. 

Μετά το τέλος της εγκατάστασης του συστήματος θα συνδεθεί ο προγραμματιστής με την αντλία έτσι 

ώστε όταν ο προγραμματιστής εκκινήσει το πρόγραμμα άρδευσης να δίδεται εντολή για την εκκίνηση 

της αντλίας και ταυτόχρονα να ανοίγει η κεντρική ηλεκτροβάνα για να αρχίσει η άρδευση. 

Η πλήρωση της δεξαμενής αποθήκευσης νερού όπως προαναφέρθηκε θα γίνεται μέσω γαλβανισμένου 

σιδηροσωλήνα 2 ΄΄ από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης με ευθύνη του Δήμου. Το νερό θα πληροί την 

δεξαμενή και θα παρεμβάλλεται κατάλληλος αυτοματισμός με φλοτεροδιακόπτη, που θα εκκινεί ή θα 

σταματά την αντλία μέσω κατάλληλου ηλεκτρονόμου. 

Σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά στα υλικά και στον τρόπο εφαρμογής τους εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 

ισχύουσες ΕΤΕΠ και ΠΕΤΕΠ, καθώς και τα τεχνικά φυλλάδια με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά σχέδια άρδευσης και αποστραγγιστικού δικτύου ποδοσφαίρου με 

φυσικό χλοοτάπητα από τη γενική γραμματεία αθλητισμού.  
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Εικόνα 2: Ενδεικτικά σχέδια άρδευσης και αποστραγγιστικού δικτύου ποδοσφαίρου με φυσικό 
χλοοτάπητα (Πηγή: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) 
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14.1. Προετοιμασία του χώρου 

Στο σύνολο της έκτασης θα γίνει μια εκτίμηση της συνολικής δασικής υγιεινής και η τελική 

αξιολόγηση των φυτικών ειδών που θα απομακρυνθούν θα γίνει με την παρουσία του 

επιβλέποντα γεωτεχνικού (δασολόγου ή γεωπόνου) του Δήμου. Κάθε υφιστάμενο δέντρο θα 

μελετηθεί ατομικά, και θα προσημανθεί ανάλογα με τη μεταχείριση που θα έχει (διατήρηση, 

κλάδεμα, απομάκρυνση). Κρίνεται σκόπιμο τα δέντρα που θα απομακρυνθούν να 

αντικατασταθούν με παρόμοιας μορφολογίας φυτικά είδη. Τα δέντρα καθότι αποτελούν 

φυσικούς οργανισμούς, υφίστανται μεταβολές από ποικίλους παράγοντες οι οποίοι δεν 

μπορούν προβλεφθούν εκ των προτέρων. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση των φυτικών ειδών 

θα λάβει χώρα τη δεδομένη στιγμή της υλοποίησης της παρούσας μελέτης. 

15. Εκτιμώμενα προβλήματα κατά την υλοποίηση 

Δεν προβλέπεται να υπάρξει κάποιο πρόβλημα κατά την υλοποίηση αν τηρηθεί κατά γράμμα το 

χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα και δεν αντιμετωπιστούν προβλήματα εύρεσης 

κατάλληλων ποικιλιών για τη φύτευση. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
Α.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

Περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των υλικών υποδομής (κηπευτικό χώμα, 

πάσσαλοι υποστύλωσης δέντρων κ.λπ.), των φυτών κατά κατηγορίες και είδη και των 

διαφόρων εργασιών (εκσκαφές, 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 
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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. 

Κηπευτικό χώμα ορίζεται η υψηλής ποιότητας φυτική γη, περιεκτικότητας σε άμμο έως 

55%, άργιλο 5 - 10%, οργανικά συστατικά και ουδέτερο pΗ, που είναι κατάλληλη για την 

ανάπτυξη καλλωπιστικών φυτών. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από 

σβώλους πηλού, αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm σε 

οποιαδήποτε διάσταση και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτικών 

οργανισμών. Κατά τα άλλα ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο για 

τη φυτική γη. 

Λιπάσματα  (οργανικά,  χημικά):  Λίπασμα ονομάζεται οποιοδήποτε υλικό περιέχει 

τουλάχιστον ένα από τα βασικά θρεπτικά στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη των 

φυτών. Τα λιπάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι εμπορικά παρασκευάσματα  και  

θα  εφαρμόζονται σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  παρασκευαστή. Συνιστάται η λήψη όλων 

των αναγκαίων προληπτικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρμογή τους. 

Η εφαρμογή χημικών λιπασμάτων θα γίνεται μετά από έλεγχο της αναγκαιότητάς της 

(ανάλυση εδάφους ή φυλλοδιαγνωστική), ώστε να μη γίνεται υπερβολική, ανεξέλεγκτη και 

συχνά άσκοπη χρήση λιπασμάτων (κυρίως αζωτούχων) καθώς συμβάλλουν σε μεγάλο 

βαθμό στη μόλυνση του περιβάλλοντος. Η σύνθεση, η μορφή, η συσκευασία, ή διακίνηση, 

η αποθήκευση η διάθεση κ.λπ. των λιπασμάτων, θα είναι σύμφωνη με τη σχετική 

νομοθεσία για τα λιπάσματα όπως έχει τροποποιηθεί, αντικατασταθεί, συμπληρωθεί και 

ισχύει κάθε φορά. 

• Ν.1565/85 (ΦΕΚ 164 Α126-9-85 “Λιπάσματα”) 
• Ν 2326/95 (ΦΕΚ 153 Α/ 27-7-95) “Τροποποίηση του Ν. 1565/85” 
• Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 

συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τα λιπάσματα 
• ΥΑ 394200/5925 και 
• ΥΑ 39419915224 (ΦΕΚ 1939 Β/ 27-1 0-99) 
• Η οδηγία 91/67/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων ‘για την 

προστασία των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης’ (ΦΕΚ 51 
9Β/25-5-97) 
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• ΥΑ 125347/568 (ΦΕΚ 142 Β/29-1-2004 “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής” 
όπως αυτοί εγκρίθηκαν με την υπ αριθ. Ε(2003)31 39/22-8-2003 απόφαση της 
Ευρωπαικής Επιτροπής. 

Τα  λιπάσματα  του  εμπορίου  πρέπει να  είναι κοκκώδους  τύπου  ή  υδατοδιαλυτά,  με 

ομοιογενή σύσταση, χωρίς βώλους-συσσωματώματα, χωρίς να έχουν απορροφήσει 

υγρασία και με αναλλοίωτη την αρχική τους υφή. 

Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσμίξεις σε ποσότητες 

επιζήμιες για τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα. 

Τύρφη:   Η τύρφη πρέπει να είναι προϊόν συσκευασμένο, με προσδιορισμένη προέλευση, 

τύπου  υλικού,  όγκου  και  υπεύθυνη χημική  ανάλυση από  τον  κατασκευαστή  και  θα 

μεταφέρεται στο χώρο του εργοταξίου σε σφραγισμένη συσκευασία. Η τύρφη που θα 

χρησιμοποιηθεί θα είναι ινώδους υφής, θα προέρχεται από ‘sphagnum’ και θα έχει 

τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

• Τέφρα < 4% 
• Φαινόμενο ειδικό βάρος < 0,15 g cm3 
• pΗ 4-5 
• Ηλεκτρική αγωγιμότητα < 250μS cm-1 

• Εναλλακτική ικανότητα > 80 meq/100g 
• Αναλογία χονδρόκοκκου (>2mm) / λεπτόκοκκο υλικό (<2mm) 40-60 / 60-40 
• Να μην έχει υποστεί λίπανση 

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. 
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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 
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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: 
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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 

1501-10-09-01-00:2009. 

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 
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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 . 

2.7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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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 
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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 
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“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 
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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. 
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-  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. 



Φυτοτεχνική Μελέτη Σελίδα 59 
 

Το πάχος της στρώσης θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,40 cm, και σύμφωνα με τη μελέτη κατά 

περίπτωση. Εάν προβλέπεται η προσθήκη κηπευτικού χώματος (δημιουργία νέων χώρων 

με χλοοτάπητα), 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. 

- 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 
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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 
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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 
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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.  
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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 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 
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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. 

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 
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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 χρησιμοποιηθεί ένας ή 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. Έτοιμος χλοοτάπητας 

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. 
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Πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή κατάσταση. Η μεταφορά του 

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. Μέθοδος εκτέλεσης 

Περίοδος εγκατάστασης 

Η καλύτερη εποχή για την εφαρμογή της μεθόδου 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. 

Καιρικές  συνθήκες 

Οι εργασίες σταματούν σε πολύ χαμηλές (κάτω από 5°C) ή υψηλές (πάνω από 32°C) 

θερμοκρασίες. 

Εδαφικές   συνθήκες 

Η σπορά δεν πρέπει να διενεργείται όταν το έδαφος είναι παγωμένο ή όταν υπάρχει 

επιφανειακή κρούστα. Το έδαφος κατά τη σπορά 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. Προετοιμασία του χώρου 

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 τη σπορά. 

Καθαρισμός του χώρου 

Απομάκρυνση αδρανών υλικών (μπάζα, χαλίκια), πιθανών σωρών από υπέδαφος καθώς  
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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. 

Ισοπέδωση  μεγάλων                ανωμαλιών 

Αφαιρείται όλο το επιφανειακό ενεργό χώμα και συσσωρεύεται σε ξεχωριστή θέση, ώστε 

μετά την ισοπέδωση του υπεδάφους να τοποθετηθεί ξανά στη θέση του, εμφανίζοντας το 

υπέδαφος. Καλύπτονται οι υφιστάμενες κοιλότητες με υπέδαφος που μεταφέρεται 

από  τα ψηλότερα σημεία και επανατοποθετείται το επιφανειακό έδαφος. Οι μικρότερες 

ανωμαλίες μπορούν να διορθωθούν με προσθήκη επιφανειακού χώματος. 

Ισοπέδωση     απότομων    κλίσεων  

Αφαιρείται όλο το επιφανειακό έδαφος και μεταφέρεται υπέδαφος από τα ψηλότερα 

σημεία στα χαμηλότερα. Το υπέδαφος ισοπεδώνεται, συμπιέζεται και στη συνέχεια 

επανατοποθετείται το επιφανειακό έδαφος. 

Οριζοντίωση 

Γίνεται κυρίως σε  ειδικές διακοσμητικές περιοχές και σε χώρους παιχνιδιού  και 

απαιτεί λεπτομερή εργασία. Οι κατώτερες κλίσεις ορίζονται με ένα ζευγάρι πασσάλων και 

προστίθεται ή αφαιρείται έδαφος μεταξύ του ψηλότερου και του χαμηλότερου 

πασσάλου, έτσι ώστε να έλθει μέχρι το επίπεδο του νήματος. Πρέπει να συμπιεστεί καλά 

όλη η επιφάνεια του εδάφους. Στη συνέχεια περνάει μία φορά η τσουγκράνα για να 

απομακρυνθούν οι πέτρες και το έδαφος συμπιέζεται ξανά. 

Κατεργασία εδάφους 

Η αρχική προετοιμασία του εδάφους περιλαμβάνει την κατεργασία του εδάφους 

(όργωμα) σε βάθος περίπου 20-30 cm για βελτίωση του αερισμού και της αποστράγγισης. 

Θα δίνεται προσοχή ώστε να αποκτάται αυτό το βάθος με την πρώτη  άροση.  Το  

μηχάνημα  που θα  χρησιμοποιηθεί πρέπει να  έχει μηχανισμό ελέγχου του βάθους 

διείσδυσης στο έδαφος.Στις περιοχές με κλίση πρέπει η προετοιμασία του εδάφους και 

η άροση να γίνεται σε ισοϋψείς.Στην περίπτωση που έχει χαθεί το γόνιμο επιφανειακό 
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έδαφος πρέπει να γίνει προσθήκη γόνιμου επιφανειακού χώματος. Το ιδανικό βάθος 

αυτού είναι 20 cm, γίνεται όμως αποδεκτό και βάθος 15 cm. Σε περίπτωση που 

προστίθεται χώμα μικρότερου βάθους (8-10 cm) θα πρέπει ένα ποσοστό αυτού να 

ανακατεύεται με το παλιό και ύστερα να διαστρώνεται το υπόλοιπο στην επιφάνεια. Με 

αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται  ο  κίνδυνος  να  σταματήσει  η  ροή  του  νερού  στο  

επίπεδο  που συναντάται το παλιό με το νέο χώμα και κατά συνέπεια να μην αναπτυχθεί 

το ριζικό σύστημα στο βάθος των δυνατοτήτων του.Σε σημεία που δεν μπορούν να 

οργωθούν (πχ. γωνίες, επιφάνειες δίπλα σε τοιχία κλπ) γίνεται σκάψιμο, με σκοπό τη 

βελτίωση της δομής του εδάφους. Θέσεις που έχουν εγκαταλειφθεί από οικοδομικές 

εργασίες (κτίστες κ.λ.π.) πρέπει να σκαφτούν πιο βαθιά, γιατί η συμπίεση του εδάφους 

ποικίλει σε αυτά τα σημεία. 

pΗ εδάφους 

Για τα περισσότερα είδη χλοοτάπητα το pΗ του εδάφους πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 

6,0και 7,0. 

Αν το έδαφος είναι πολύ όξινο (pΗ κάτω από 5) πρέπει να προστεθεί ανθρακικό ασβέστιο 

ή κιμωλία ή σκόνη ασβεστόλιθου. Η απαιτούμενη ποσότητα είναι περίπου 60g ανά m2  

στα αμμώδη εδάφη και η διπλάσια στα αργιλώδη. Η οξύτητα του εδάφους πρέπει να 

εξεταστεί ξανά μετά από δύο χρόνια. Δεν επιτρέπεται η επιπλέον προσθήκη ασβεστίου. 

Η διόρθωση του pΗ σε αλκαλικά εδάφη γίνεται με προσθήκη θείου μετά από 

εργαστηριακό προσδιορισμό  της  ποσότητάς  του  για  ένα  διάστημα  δύο  χρόνων 

περίπου, που ενεργεί μέσω της δραστηριότητας θειοβακτηρίων. Σε κάθε περίπτωση 

μπορούμε να έχουμε υπόψη ότι η προσθήκη θείου επιπάσεων (σκόνη) σε δόση 25g ανά 

m2 σε βάθος 10 cm σε ελαφρά αμμώδη εδάφη ή 100g σε βαριά αργιλώδη εδάφη, ρίχνει 

το pΗ κατά μία μονάδα. Τις τιμές του pΗ μειώνουν και η τύρφη (ένα κυβικό μέτρο τύρφης 

έχει το ίδιο αποτέλεσμα με 600g θείου), ο θειικός σίδηρος (προσωρινά)  που  μπορεί  να  

μειώσει  τη  διαθεσιμότητα  του  Ρ  και  τα  θειικά λιπάσματα. 

Σε πολύ αλκαλικά εδάφη η ενσωμάτωση όξινων υλικών (τύρφη κλπ.) θα ωφελήσει την 

πρώιμη βλάστηση σπόρων χλόης αλλά δε θα επηρεάσει σημαντικά την οξύτητα του 

εδάφους. 

Μηχανική σύσταση του εδάφους 

Το έδαφος ανάλογα με την κοκκομετρική σύστασή του χωρίζεται σε κατηγορίες Αμμώδες, 

Αργιλώδες, Πηλώδες, Αμμοαργιλώδες κ.λ.π. Βελτίωση της μηχανικής σύστασης του 
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εδάφους επιδιώκεται στα συνεκτικά εδάφη (αργιλώδη, πηλώδη) για να επιτευχθεί 

καλύτερη αποστράγγιση. Η εργασία αυτή γίνεται με την προσθήκη ποταμίσιας άμμου ή 

περλίτη στο επιφανειακό χώμα. 

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος είναι να γίνεται η ανάμιξη του επιφανειακού χώματος και της 

άμμου σε σωρούς και κατόπιν το μίγμα να διαστρώνεται στην οριστική θέση. Άλλος τρόπος 

είναι να γίνεται διάστρωση της άμμου στην επιφάνεια του εδάφους και κατόπιν με 

φρέζα να γίνεται η ενσωμάτωσή της στο έδαφος. 

Για σπορά χλοοτάπητα είναι απαραίτητο να υπάρχει ελάχιστο βάθος χώματος 0,4 m. 

Τελικές ετοιμασίες 

Τελική  επιδίωξη  της   προετοιμασίας του εδάφους είναι η δημιουργία μιας λεπτόκοκκης, 

αλλά όχι κονιορτοποιημένης επιφάνειας. Για φθινοπωρινή σπορά η τελική επεξεργασία 

πρέπει να αρχίσει από το καλοκαίρι. 

Στην ανοιξιάτικη σπορά υπάρχει το πλεονέκτημα της ετοιμασίας του εδάφους λίγες 

βδομάδες πριν τη σπορά. Σε περίπτωση που προβλέπονται βροχές η σπορά πρέπει να γίνει 

αμέσως μετά την ετοιμασία του εδάφους. Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ 

προετοιμασίας εδάφους και σποράς χρειάζονται κυρίως τα αργιλοπηλώδη (βαρύτερα) 

εδάφη. 

Σβώλοι ή συσσωματώματα που έρχονται στην επιφάνεια του εδάφους λόγω της άροσης 

και έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 7 cm πρέπει να σπάζουν. Ο  θρυμματισμός  των  

σβώλων  γίνεται  με  περιστροφικό  καλλιεργητή  (φρέζα) ρυθμισμένο σε μικρό βάθος 

διείσδυσης (7,5 -10 cm) και δύο φορές σταυρωτά. Επιπλέον φρεζαρίσματα πρέπει να 

αποφεύγονται επειδή καταστρέφουν τη δομή του εδάφους. Το σπάσιμο των σβώλων 

πρέπει να γίνεται όταν το έδαφος είναι αρκετά ξηρό, ώστε να μη συμπιεστεί. Για τη 

βελτίωση της δομής και της γονιμότητας του εδάφους προστίθενται εδαφοβελτιωτικά 

υλικά και η ενσωμάτωσή τους γίνεται με φρεζάρισμα. 

Αν η περιοχή που θα σπαρθεί είχε λιπανθεί τις προηγούμενες χρονιές, δεν είναι 

απαραίτητο  να  ξαναγίνει  λίπανση.  Σε  περίπτωση  που  η  λίπανση  θεωρηθεί απαραίτητη 

(μετά την ανάλυση εδάφους) προστίθεται 7-10 ημέρες πριν τη σπορά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η συμπίεση του εδάφους. Γίνεται με ελαφρύ κύλινδρο. Ο 

κύλινδρος δεν πρέπει να ζυγίζει πάνω από 150 Κg ανά μέτρο πλάτους. Σημαντικό είναι 

να ασκείται ομοιόμορφη πίεση σε όλη την επιφάνεια και να μη γίνεται αυτή η εργασία 

όταν το έδαφος είναι υγρό. Κατά τη διάρκεια κυλινδρίσματος συμπληρώνονται  με   
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επιπλέον  επιφανειακό   χώμα   τυχόν   καθιζήσεις   που   θα προκληθούν και θα 

επαναληφθεί η διαδικασία όσες φορές χρειαστεί ώστε να παρουσιάζεται στο τέλος μια 

ομαλή επιφάνεια. 

Μετά τη συμπίεση ακολουθεί προσεκτικό τσουγκράνισμα για να απομακρυνθούν όλες 

οι πέτρες. Αν υπάρχουν ακόμα κοιλότητες η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να 

γίνει ομοιόμορφη η επιφάνεια. Δε συνιστάται επιπλέον συμπίεση γιατί θα μειωθεί η 

υδατοπερατότητα του εδάφους. 

Πρέπει να γίνει επιθεώρηση των έτοιμων προς χρήση επιφανειών. Σε περίπτωση που 

διαπιστωθούν μη ικανοποιητικές συνθήκες οι εργασίες εγκατάστασης δεν πρέπει να 

ξεκινήσουν πριν γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις. Εάν το έδαφος είναι ξηρό πρέπει να 

γίνει πότισμα σε βάθος 2,5 cm. 

5.4.  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: Όπου 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.  
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6.  ΚΟΥΡΕΜΑ   ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

6.1. Γενικά 

Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούμενων υλικών και της 

μεθοδολογίας του κουρέματος χλοοτάπητα, ώστε το φύλλωμα που απομένει να 

τροφοδοτείται επαρκώς από το ριζικό σύστημα και ταυτοχρόνως ο χλοοτάπητας να έχει 

ελκυστική εμφάνιση και να εξυπηρετεί σωστά τη λειτουργία, για την οποία 

κατασκευάστηκε. 

Το σύνολο των εργασιών κουρέματος του χλοοτάπητα προϋποθέτει την ύπαρξη σωστού 

και πλούσιου εξοπλισμού δηλαδή μια σειρά μηχανημάτων και εργαλείων, ανάλογα με την 

έκταση που καταλαμβάνει αλλά και του επιπέδου εμφάνισης που επιζητείται. 

Σε  περίπτωση  μικρών  επιφανειών απαιτούνται λίγα  και  απλά  εργαλεία ενώ  σε 

αντίστοιχες μεγάλες επιφάνειες απαιτείται μια ολόκληρη σειρά μηχανημάτων. 

Μικρές επιφάνειες 

Απλή  χλοοκοπτική  μηχανή  με  χορτοσυλλέκτη και  σύστημα  κοπής 

Είναι συνήθως κυλινδρικού τύπου για τις μικρές επιφάνειες ή περιστροφικού τύπου για 

τις μεγαλύτερες επιφάνειες. Η μηχανή μπορεί να λειτουργεί απλά με την ώθηση του 

χειριστή (χειροδηγούμενη) ή να είναι ηλεκτρική μικρής ισχύος (1000-1500 Watt) ή 

βενζινοκίνητη πλάτους κοπής μέχρι 45 cm και ιπποδύναμης 3,5 ΗΡ. Συνήθως η κυρίως 

χρησιμοποιούμενη χλοοκοπτική μηχανή είναι η περιστροφικού τύπου και είναι πιο 

κατάλληλη για κουρέματα μεγαλύτερου ύψους και για χλοοτάπητες με αδρή υφή. Η 

λειτουργία του βασίζεται σε κοπτικό εργαλείο που περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα, 

παράλληλα προς το έδαφος, προσαρμοσμένο σε ένα κάθετο άξονα. Το κοπτικό μπορεί 

να είναι ένας άξονας με οξείες ακμές ή ένας δίσκος με δύο έως πέντε μικρές λεπίδες, 

μόνιμες ή αρθρωτές. Οι μηχανές περιστροφικού τύπου μπορεί να είναι ηλεκτροκίνητες ή 

βενζινοκίνητες. 

Όλοι οι χειρισμοί κατά το κούρεμα απαιτούν τη λήψη προσεκτικών μέτρων, ώστε ο 

χλοοτάπητας να υποστεί το μικρότερο δυνατό κλονισμό. Το κούρεμα συγκρατεί το 

χλοοτάπητα σε ένα ομοιόμορφο ύψος και ευνοεί το αδέλφωμα (παραβλάσταρα), που 

αυξάνει την πυκνότητά του και αποτρέπει την εμφάνιση ζιζανίων. 

Η κοπή σε πάρα πολύ χαμηλό ύψος αποδυναμώνει το χλοοτάπητα, αναγκάζοντάς τον 

να αραιώσει, βοηθάει την εισβολή ζιζανίων και βρύων και τον καθιστά πιο ευαίσθητο στα 

παράσιτα και ενδεχομένως οδηγεί σταδιακά στην καταστροφή του. Επίσης, εκτίθεται 
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περισσότερο το ριζικό σύστημα στις ακραίες θερμοκρασίες και απαιτεί περισσότερες 

αρδεύσεις το θέρος. 

Η κοπή σε πάρα πολύ μεγάλο ύψος παράγει έναν μη ελκυστικό χλοοτάπητα και συντελεί 

στη συγκράτηση σκουπιδιών, καθώς και τη δημιουργία παχύτερου επιφανειακού 

οργανικού στρώματος (thatch). Τέλος τα ζωηρά, ισχυρά φυτά θα επικρατήσουν των 

λεπτότερων. 

Thatch: διεθνής όρος που δηλώνει το χαλαρό μικτό οργανικό στρώμα από νεκρά ή ζωντανά 

στελέχη και ρίζες, που εμφανίζεται και αναπτύσσεται μεταξύ της πράσινης ζώνης του 

χλοοτάπητα και της επιφάνειας του εδάφους. Το στρώμα αυτό, που βρίσκεται σε στάδιο 

βραδείας αποσύνθεσης, είναι πλούσιο σε λιγνίνη και το πάχος του μπορεί να ξεπεράσει 

τα 1-2 cm, προκαλεί πολλά δυσάρεστα προβλήματα στο χλοοτάπητα. (Σημείωση: για τον 

όρο thatch δεν υπάρχει προς το παρόν δόκιμη μετάφραση στα ελληνικά. Έχουν 

προταθεί οι όροι σπογγώδες στρώμα ή πλέγμα ή απλώς στρώμα ή πέλος). 

6.2.  Χρονική περίοδος 

Η κοπή του χλοοτάπητα πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, με κάποιες 

διαφοροποιήσεις. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ερευνήσει την επιφάνεια που θα γίνει 

κούρεμα και να απομακρύνει τυχόν σκουπίδια που υπάρχουν. Οποιαδήποτε ζημιά γίνει σε 

εγκαταστάσεις ή φυτά κατά τη διάρκεια της εργασίας κοπής, θα αποκατασταθεί αμέσως 

από τον Ανάδοχο με δικές του δαπάνες. 

6.3. Προγραμματισμός κουρέματος 

Ύψος     κουρέματος 

Ως ύψος κουρέματος προσδιορίζεται η απόσταση των κορυφών της χλόης από το έδαφος 

αμέσως μετά την κοπή. Βασικά κριτήρια προσδιορισμού του αποτελούν τα: 

α) Είδος και φυσική κατάσταση του χλοοτάπητα 

Το βοτανικό είδος ή είδη που αποτελούν το χλοοτάπητα αποτελούν καθοριστικό 

παράγοντα προσδιορισμού του ύψους κοπής. Το συνιστώμενο ύψος κοπής για τη Festuca  

arundinacea που  θα  χρησιμοποιηθεί  για  τη  δημιουργία  χλοοτάπητα κυμαίνεται από 

5,0 -7,5cm που σημαίνει ότι το κούρεμα θα γίνει το αργότερο όταν το ύψος φθάσει στα 

7,5 -10,0cm. Το βέλτιστο ύψος κοπής καθορίζεται από τη αυξητική δύναμη του κάθε 

χλοοτάπητα και από τη σύσταση των φύλλων του (δηλ. το μήκος και το πλάτος των 

φύλλων). Μέσα στα βέλτιστα όρια κοπής, όσο μεγαλύτερο είναι το ύψος κοπής, τόσο 

υγιέστερος και με βαθύτερο σύστημα ρίζας είναι ο χλοοτάπητας. Επίσης, μέσα στα 
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συνιστώμενα όρια κοπής, ένας χλοοτάπητας με μεγαλύτερο ύψος κοπής είναι πιο 

ανεκτικός στην ξηρασία, στη θερμότητα, την κυκλοφορία, τη σκίαση, τις ασθένειες και τα 

παράσιτα από έναν χλοοτάπητα που κόβεται χαμηλότερα. 

β) Εποχή του έτους 

Τα θερμόφιλα είδη αντέχουν χαμηλό ύψος κουρέματος το καλοκαίρι, με την προϋπόθεση 

ότι θα καλύπτονται οι μεγαλύτερες ανάγκες άρδευσης που δημιουργούνται.   Στο   τέλος   

φθινοπώρου   συνιστάται   η   αύξηση   του   ύψους κουρέματος κατά μικρό ποσοστό. 

Τα ψυχρόφιλα μπορεί να έχουν χαμηλό ύψος την άνοιξη και το φθινόπωρο (δηλ. όταν έχει 

περάσει πλέον η περίοδος των παγετών, των ισχυρών βορείων ανέμων και των χαμηλών 

θερμοκρασιών) και μέχρι να αρχίσουν οι υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 25°C του 

καλοκαιριού) αλλά επιβάλλεται να έχουν μεγάλο ύψος το χειμώνα και το καλοκαίρι. Εάν 

ο καιρός είναι ξηρός και δεν έχει εξασφαλιστεί κανονικό πότισμα, τα προαναφερόμενα 

ύψη πρέπει να αυξηθούν λίγο. Επίσης από το φθινόπωρο μέχρι τις αρχές της άνοιξης, όταν 

η ανάπτυξη είναι βραδεία, το ύψος κοπής πρέπει να αυξηθεί κατά 5 mm για να μπορέσει 

ο χλοοτάπητας να ανταγωνιστεί τα βρύα και τα ζιζάνια. 

6.4. Συχνότητα κουρέματος 

Η συχνότητα είναι τόσο σημαντική όσο και το ύψος κουρέματος στη διατήρηση ενός 

υγιούς, ομοιόμορφου και πυκνού χλοοτάπητα. 

Βασικά κριτήρια προσδιορισμού της συχνότητας αποτελούν τα: α) το επιθυμητό ύψος του 

χλοοτάπητα, β) η εποχή του έτους γ) το είδος του χλοοτάπητα 

α) Το επιθυμητό ύψος 

Μετά τον καθορισμό του ύψους, ο χλοοτάπητας κουρεύεται με την απαιτούμενη 

συχνότητα, ώστε να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο επιθυμητό ύψος και 

στην επιθυμητή εμφάνισή του. 

Ως γενική οδηγία πρέπει να ακολουθείται ο «κανόνας του 1/3», δηλ. η κοπή να γίνεται 

τόσο συχνά, ώστε να μην απομακρύνεται πάνω από το 1/3 του μήκους των φύλλων σε 

κάθε κοπή (π.χ. αν το επιθυμητό είναι να διατηρηθεί το ύψος του χλοοτάπητα στα 5 cm, η 

κοπή πρέπει να γίνει όταν φτάσει στα 7,5 cm). 

β) Εποχή έτους 

Η συχνότητα κουρέματος αυξάνεται ή μειώνεται ανάλογα με το ρυθμό ανάπτυξης του 

χλοοτάπητα, ο οποίος με τη  σειρά του διαφέρει από εποχή σε εποχή και εξαρτάται 

από τις κλιματολογικές συνθήκες, το πρόγραμμα συντήρησης (θρέψη, ποτίσματα), τις 
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ποικιλίες και τη γενική υγεία της χλόης. 

γ) Είδος χλοοτάπητα 

Τα θερμόφιλα είδη κουρεύονται συχνότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν 

αναπτύσσονται και μηδενίζουν τις ανάγκες κουρέματος από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι 

αρχές  Απριλίου.  Τα  ψυχρόφιλα  είδη  (όπως  η  Festuca arundinacea) απαιτούν 

συχνότερο κούρεμα την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Με το τακτικό κούρεμα αφαιρείται μικρή ποσότητα φυτικής ύλης και ο χλοοτάπητας 

κουρεύεται ευκολότερα και γρηγορότερα, παρά με σποραδικά κουρέματα. Σε καμία 

περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη μείωση του ύψους ή κοπή σε πολύ χαμηλό 

ύψος ενός χλοοτάπητα, ο οποίος είχε αφεθεί χωρίς κούρεμα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. 

Κούρεμα ενός χλοοτάπητα σκιάς (δηλ. χλοοτάπητα που μεγαλώνει κάτω από βαθιά 

σκιά): το ύψος του κουρέματος πρέπει να αυξηθεί κατά 6-12 mm πάνω από το 

προβλεπόμενο σε κανονικές συνθήκες. 

Κούρεμα χλοοτάπητα που αναπτύσσεται σε βαριά (αργιλικά) ή συμπιεσμένα εδάφη: 

Πρέπει να αποφεύγεται το μικρό ύψος και η μεγάλη συχνότητα κουρεμάτων. 

Πριν την έναρξη των εργασιών κουρέματος ελέγχονται οι κλιματολογικές συνθήκες. 

Δεν πρέπει να διενεργείται κούρεμα όταν επικρατεί καύσωνας ή φυσά ισχυρός 

βόρειος άνεμος ή υπάρχει παγετός (συνθήκες έντονης εξατμισοδιαπνοής). Επίσης 

δεν επιτρέπεται η κοπή υγρού χλοοτάπητα. Τα υγρά υπολείμματα θα βαρύνουν τη 

χλοοκοπτική και θα αυξήσουν το χρόνο κοπής. 

Β.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  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) Με σταγόνες: Η διανομή του νερού γίνεται τοπικά (τοπική άρδευση) σε τμήμα της 

ριζόσφαιρας του φυτού, με τη χρήση σταλακοφόρου σωλήνα μέσω επιφανειακής ή 
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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 προγραμματισμού και ελέγχου άρδευσης 
 

Τριτεύον Δίκτυο 
Γραμμές μεταφοράς 
 

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. 
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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. 
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 υάλου 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. 
2.5.2. Εκτοξευτήρες – Εξαρτήματα 
α)Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up), περιστροφικοί, γραναζωτού τύπου. 
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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 (Pop Up) γραναζωτοί, µικρών και µεσαίων 
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. 
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 
 

Διατομή 
(in) 

Παροχή 
(m3/h) 

Max απώλειες 
 

(m) 
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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 

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 
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 (semi- 
auto) 
- ∆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 
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- 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 (16   µέχρι  42  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 70-90oC και η μέγιστη θερμοκρασία 
βραχυκυκλώματος 160oC (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 
θα 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. 
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- 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 της μελέτης. 
Τα σχέδια των αρδευτικών συστημάτων είναι διαγραμματικά και δεν είναι εμφανής σε 
πολλές  περιπτώσεις  η  ακριβής  θέση  υπαρχόντων  ή  προς  εγκατάσταση  σωλήνων, 
βαλβίδων, προγραμματιστών κλπ. Οι σωλήνες των αρδευτικών δικτύων και τα καλώδια, 
όπως και τα διάφορα φρεάτια, δεν τοποθετούνται ποτέ κατά μήκος κάτω από δρόμους 
πεζοδρόμια, διαδρόμους, πλακοστρώσεις και λοιπές κατασκευές, σε πάρκα πλατείες κλπ 
αλλά δίπλα στις κατασκευές αυτές και κάτω από χώμα. Οι νέες εγκαταστάσεις 
τοποθετούνται κοντά σε κράσπεδα, τοίχους, φράκτες ή άκρες πεζοδρομίων. Οι σωλήνες 
που φαίνονται παράλληλες στα σχέδια, μπορούν να τοποθετηθούν στην ίδια αυλακιά, στο 
ίδιο βάθος αλλά σε αποστάσεις με κενό τουλάχιστον 5 cm μεταξύ τους. 
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. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 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. 
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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 μίνιο ή καννάβι και γράσο. 
Σωλήνες ΡVC: Οι συνδέσεις θα γίνονται ανάλογα με τον τύπο και σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή Σωλήνες ΡΕ. 
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. 
4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
Τα υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, τη μελέτη, τα συμβατικά τεύχη 
και τις ανάγκες του έργου. 

Υποβάλλεται κατάλογος προμηθευτών, πλήρης κατάλογος υλικών και προδιαγραφών 
τους για έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
Οι προδιαγραφές αφορούν σε εργοστασιακά τεχνικά φυλλάδια και πλήρη περιγραφική 
βιβλιογραφία. 
Εφόδια και υλικά, τα οποία προμηθεύονται ή εγκαθίστανται χωρίς προηγούμενη έγκριση 
από  την  Υπηρεσία  απορρίπτονται και  απομακρύνονται ώστε  να  αντικατασταθούν  με 
εγκεκριμένα υλικά. 
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