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Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 
 


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


1. 1. ΓΕΝΙΚΑ 


1. 1. 1. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 


Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισµένα για την καλή 


ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν 


αναφέρεται ρητά στο τιµολόγιο, να προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, όπως 


συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρα 


πιστοποιητικά ποιότητας και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και δοκιµών.  


Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά γράµµα 


οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν δοθούν άλλες εντολές από την 


επιβλέπουσα Υπηρεσία.  


 


 


1. 1. 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 


Καµιά παραγγελία δεν θα δίνεται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγµα 


από την επιβλέπουσα υπηρεσία.  


Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόµιση δειγµάτων, θα γίνονται έγκαιρα. 


Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των 


απαιτούµενων ποσοτήτων. Τα υλικά που παραλαµβάνονται στην προσφορά και στη 


µελέτη εφαρµογής είναι δεσµευτικά για τον ανάδοχο.  


Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα 


αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη 


ή την επέµβαση της Επίβλεψης. 


 


 


1. 1. 3. ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 


Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών. 


Τόσο η διακίνηση όσο και η αποθήκευση, θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή και 


σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων.  
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Οι ποσότητες των προσκοµιζόµενων και αποθηκευόµενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να 


µην διακόπτεται ο ρυθµός των εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και 


των µεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριµένο έργο.  


Η αποθήκευση και η φύλαξη των υλικών θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα 


και δαπάνη του εργολάβου. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα 


γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα µε τη σειρά παραγωγής τους ή 


προσκόµισης και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή κρίνει 


απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις και ανατοποθετήσεις στους χώρους 


αποθήκευσης.  


 


 


1. 2. ΥΛΙΚΑ  


1. 2. 1. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ 


Το κηπευτικό χώµα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό στοιχείο 


για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. 


Μετά το πέρας της χάραξης του χώρου και της επίστρωσης των σκληρών δαπέδων, 


απαιτείται καθαρισµός από σκουπίδια, προϊόντα εκσκαφών, ξένες προσµίξεις κλπ., και 


πλήρωση των προς φύτευση χώρων µε φυτική γη και τελική στρώση κηπαίου χώµατος, 


ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. 


Λόγω της µεγάλης σηµασίας ως πρωταρχικό στοιχείο εκδήλωσης των βιολογικών 


λειτουργιών του φυτού, το κηπαίο χώµα πρέπει να έχει τις ακόλουθες φυσικοχηµικές 


ιδιότητες: 


α) Από άποψη µηχανικής σύστασης, το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στην 


κατηγορία των µέσων εδαφών µε περιεκτικότητα σε άργιλο όχι περισσότερο από 40% και 


άµµο όχι λιγότερο από 20%. 


β) Το  pH πρέπει να κυµαίνεται γύρω στο ουδέτερο σηµείο (pH=7). 


γ) Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (ECse x 103 σε 25oC) µετρούµενη σε mmhos/cm σε 25oC 


πρέπει να είναι <2. 


δ) Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (ESP) πρέπει να είναι µικρότερο από 10%. 


ε) Το έδαφος θα πρέπει να έχει συσσωµατώδη υφή, άριστη υδατοϊκανότητα και 


υδατοπερατότητα, κατά την κατεργασία του να λειοτρίβεται εύκολα, να µην συρρικνώνεται 


και να µην παρουσιάζει ρωγµές κατά τη θερινή περίοδο.  


Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να µην 


προέρχεται από τοµή µεγαλύτερη των 0,50µ., να είναι καλής γονιµότητας, απαλλαγµένο 


κατά το δυνατό από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώµατα ζιζανίων, τα οποία θα 


αποµακρυνθούν µε απόξεση της επιφάνειας. Επίσης, δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή 


λίθοι ή υπολείµµατα  καλλιέργειας άλλων φυτών. Η ποιότητα του εδαφικού υποστρώµατος 
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θα ελέγχεται µε δειγµατοληψία και ανάλυση του εδαφικού δείγµατος από τον Επιβλέποντα 


σε κρατικά εργαστήρια, και το κόστος θα βαρύνει τον ανάδοχο.  


 


1. 2. 2. ΤΥΡΦΗ 


 Η τύρφη πρέπει να είναι καλοσυντηρηµένη ως προς το χρώµα και τη µορφή της (ινώδης ή 


κοκκώδης), συσκευασµένη σε σφραγισµένους σάκους επώνυµου προµηθευτικού οίκου, 


τύπου TKF, όπου θα είναι εµφανής η σύσταση, η προέλευση και το pH της.  


 


1. 2. 3. ΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ 


Το είδος του χηµικού λιπάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να προσκοµίζεται σε 


σφραγισµένους σάκους επώνυµου προµηθευτικού οίκου. Εκεί θα αναγράφεται το είδος 


του λιπάσµατος και η ποσοστιαία αναλογία του, αν πρόκειται για µικτό λίπασµα. 


 


1. 3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


Η φυτική γη και το κηπευτικό χώµα θα διαστρωθούν σύµφωνα µε τη µελέτη ή/και τις 


οδηγίες της Υπηρεσίας σε µια στρώση µε πάχος 0,60 m για τα σηµεία εγκατάστασης νέων 


δέντρων, αλλά και τις µεταφυτεύσεις των θάµνων τούγιας. Η τοποθέτηση φυτικής γης σε 


πρανή θα γίνεται για κλίσεις µε λόγο ύψους (υ) προς βάση (β) υ:β ≤ 1:1 και θα 


συµπυκνώνεται ελαφρά. Η προσθήκη βελτιωτικών εδάφους (περλίτης, χούµος) θα 


πραγµατοποιηθεί σε όλη την έκταση όπου θα πραγµατοποιηθούν οι φυτοτεχνικές 


εργασίες, και ιδιαίτερα στα σηµεία όπου πρόκειται να φυτευτούν θάµνοι και ποώδη φυτά. 


Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω περιορισµοί στην κλίση του πρανούς 


θα γίνεται διόρθωση µε όποια µέτρα είναι αναγκαία και στη συνέχεια θα γίνεται επένδυση µε 


φυτικές γαίες. 


Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση προϊόντων καθαίρεσης υπάρχοντος 


ασφαλτοτάπητα και γενικότερα προϊόντων καθαίρεσης σκληρών δαπέδων για πλήρωση 


νησίδων. Τα προϊόντα αυτά θα τοποθετούνται σε χώρους απόθεσης και θα καλύπτονται 


τελικά µε πάχος εδαφικού υλικού τουλάχιστον 1m. 


Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα εφαρµόζει τις διατάξεις περί κακοτεχνίας που 


επηρεάζουν το συνολικό έργο (ευστάθεια έργου, προβλήµατα φύτευσης και συντήρησης 


φυτών, περιβαλλοντικά προβλήµατα κτλ.) 


 


 


2. ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 


 


2. 1. ΓΕΝΙΚΑ 


Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί στο έργο, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που 


λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1564/85. 
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Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του κανονικού τους είδους ή της ποικιλίας 


και να έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα, καθώς και υγιή 


ριζικά συστήµατα. Τα φυτά πρέπει να είναι σκληραγωγηµένα, απαλλαγµένα από 


αντιαισθητικούς κόµβους, εκδορές του φλοιού, κακώσεις από τον άνεµο και άλλες 


παραµορφώσεις. Η εµφάνισή τους πρέπει να είναι ενδεικτική καλής υγείας και 


σφριγηλότητας και να είναι εµφανές ότι τα κλαδέµατα και το ξεκαθάρισµα των ριζών έχουν 


γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για τα συγκεκριµένα είδη /ποικιλίες.  


 


Τα αντιπροσωπευτικά δείγµατα των δένδρων πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν 


κορµούς µε σωστή διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό 


κλάδο. Οι θάµνοι θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο αναπτυγµένοι σε πλαστικά σακίδια 


πολυαιθυλενίου ή φυτοδοχεία, και θα έχουν σχήµα καλά διαµορφωµένο. Τα δέντρα που 


έχουν επιλεγεί στη συγκεκριµένη µελέτη θα προµηθευτούν σε φυτοδοχεία ικανού όγκου για 


τη µπάλα χώµατος που αναφέρεται  αναλυτικά στον Πίνακα 1. Το ύψος των δένδρων που 


αναφέρεται στον ίδιο πίνακα, θα µετράται πάνω από το λαιµό της ρίζας. 


 


Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να υποδείξει το(τα) 


φυτώριο(α) από το(τα) οποίο(α) θα προέλθει το φυτικό υλικό, προκειµένου η Υπηρεσία να 


το ελέγξει (αν κρίνει σκόπιµο) παρουσία του Αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα 


προσκοµιστούν στο Έργο να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, αλλά και να 


ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για λεπτοµερή έλεγχο επί τόπου του Έργου. 


 


Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του Έργου, κατά είδος, αριθµό, 


µέγεθος, ηλικία και κατηγορία, θα είναι αυτό που περιγράφεται κατωτέρω και στα λοιπά 


συµβατικά τεύχη του Έργου. Σηµειώνεται ότι αν τα φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις 


προδιαγραφές, η Υπηρεσία κατά την απόλυτη κρίση της, µπορεί: 


Α. Να δώσει εντολή για αποµάκρυνση ελαττωµατικών φυτών ακόµη και µετά τη φύτευση 


και να ζητήσει από τον Ανάδοχο να προβεί στην επανεγκατάσταση του πρασίνου, 


σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 


Β. Να τα τιµολογήσει µε την τιµή της επόµενης κατηγορίας φυτών, εφόσον ο αριθµός των 


φυτών αυτών είναι σχετικά µικρός, είναι καλής ποιότητας και δεν υστερούν σηµαντικά από 


τις προδιαγραφές ύψους, διαµέτρου κορµού και διακλάδωσης. Σηµειώνεται ότι για τα φυτά 


της τελευταίας κατηγορίας φυτών (φυτά σπορείου) πιστοποιείται στον Ανάδοχο µόνο το 


80% της δαπάνης συντήρησης των φυτών αυτών.  


Στον Πίνακα 1 αναφέρονται αναλυτικά τα φυτικά είδη: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.   


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4
Ο
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ 


Ο.Τ. ∆ΕΛΦΩΝ – ΚΑΤΣΑΛΗ – ΓΑΡΕΦΗ – ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 


Α/Α Ονοµασία 
κοινή 


Ονοµασία λατινική Ποσότητα 
(τεµ) 


Μπάλα 
χώµατος (lt) 


Ύψος 
(m) 


Περιµ. 
κορµού 


1 Λιγούστρο 
(δέντρο) 


Ligustrum japonicum 9 120 3,00-3,50 14-16 


2 Γκίνγκο  Ginkgo biloba 19 50 1,50 -1,70 16-18 


 
 
 
 
2. 2.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


Στην εγκατάσταση των φυτών περιλαµβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: 


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


µέσα.  


- Ο πλήρης καθαρισµός από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου φύτευσης. 


- Η διάνοιξη του λάκκου και ειδικότερα: 


- Το άνοιγµα λάκκων µε εργαλεία χειρός 0,50 µ x 0,50 µ x 0,50 µ σε έδαφος 


γαιώδες ή ηµιβραχώδες για τη φύτευση των δέντρων  


- Στις εργασίες εγκατάστασης πρασίνου συµπεριλαµβάνεται και η µεταφύτευση 


των τριών υπαρχόντων θάµνων τούγιας σε σηµεία, κατόπιν οδηγιών της 


επίβλεψης. Η εργασία µεταφύτευσης περιλαµβάνει την προσεκτική 


προετοιµασία του φυτού µε εργασίες κλαδέµατος, διάνοιξης λάκκου και 


ριζοκοπής, τη διάνοιξη νέου λάκκου ικανού µεγέθους στο νέο χώρο φύτευσης 


και τον προσεκτικό χειρισµό του νέου φυτού κατά τη µεταφύτευση. 


 


 Η διαδικασία της φύτευσης δέντρων περιλαµβάνει:  


- Τη µεταφορά και την ενσωµάτωση στο λάκκο φύτευσης 100 g για τα δένδρα και 


θάµνους, λιπάσµατος τύπου NOVA (12-12-12) ή MAGNIFERT (14-7-14), ή άλλου 


βασικού λιπάσµατος, της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Τη µεταφορά του 


φυτού στο λάκκο φύτευσης, την εξαγωγή από το πλαστικό σακίδιο ή τα 


φυτοδοχεία, την αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, τη συγκέντρωση και 


αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά σακίδια, φυτοδοχεία, πέτρες, ξηροί 


κλώνοι κτλ.) σε θέσεις απόρριψης επιτρεπόµενες από την αρµόδια Υπηρεσία. Τη 


φύτευση κατακόρυφα µε την τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο µέχρι το λαιµό της 


ρίζας και σε στάθµη λίγο χαµηλότερα προς το έδαφος που το περιβάλλει, και  τη 


συµπίεση του χώµατος µέσα στο λάκκο φύτευσης. Κατά τη φύτευση 


χρησιµοποιείται πρώτα το έδαφος από την επιφάνεια του εδάφους (κοντά στη 
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ρίζα) και στη συνέχεια τοποθετείται το χώµα από τα βαθύτερα στρώµατα του 


εδάφους.  


- Το σχηµατισµό της λεκάνης άρδευσης η οποία θα έχει διάµετρο ίση µε τη διάµετρο 


του λάκκου φύτευσης.  Η πρώτη άρδευση θα γίνει κατά την εγκατάσταση του 


φυτού και θα  πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µε 20 lt νερό για τους θάµνους και 30 lt  


για τα δένδρα. 


- Την προσθήκη εύκαµπτου σωλήνα αποστράγγισης µε στόχο την καλύτερη 


αποστράγγιση της λεκάνης άρδευσης και την αποφυγή σχηµατισµού λιµνάζοντος 


νερού.  


- Τη στήριξη του νέου δέντρου µε τέσσερις πασσάλους καστανιάς, εµποτισµένους µε 


πίσσα 0,70µ, οι οποίοι θα προσδεθούν στο δέντρο µε δύο ή τρείς ελαστικές ζώνες. 


Η εργασία περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο τιµολογίου.  


Τα δέντρα θα εγκατασταθούν όχι σε νέες δενδροδόχους αλλά σε επίστρωση 


χωµάτινου δαπέδου (µε οικολογικό σταθεροποιητή). Οι αποστάσεις φύτευσης 


ποικίλουν ανάλογα µε το φυτικό είδος και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, και 


αναφέρονται ενδεικτικά στο σχέδιο φύτευσης.  


Η κατηγοριοποίηση των ειδών για τις φυτεύσεις γίνεται σύµφωνα µε το µέγεθος 


µπάλας χώµατος όπως αυτή παρουσιάζεται, επίσης στον Πίνακα 1. 


 


 


2. 3.   ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 


Οι εργασίες πρασίνου θα επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως εγκατεστηµένων και 


συντηρηµένων φυτών / δένδρων, ανά κατηγορία φυτικού υλικού που εµφανίζεται στο 


Τιµολόγιο. Η επιµέτρηση θα γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2.1 και 2.2 της 


παρούσας ΓΤΣΥ. 


 


 


4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 


 


4.1. ΓΕΝΙΚΑ 


1. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συντηρεί κατάλληλα το πράσινο επί όσο 


χρόνο φέρει την εκ της σύµβασης ευθύνη για υποχρεωτική συντήρηση των 


έργων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους ειδικούς όρους της σύµβασης ο 


χρόνος συντήρησης λήγει σύµφωνα και µε το άρθ. 74 του Ν3669/2008, σε ένα 


χρόνο µετά τη βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών.  
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2. Οι εργασίες συντήρησης θα γίνονται µε βάση το εγκεκριµένο πρόγραµµα 


εργασιών ή µετά από γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο 


ηµερολόγιο του Έργου, ανάλογα µε τις απαιτήσεις των φυτών. 


3. Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές 


συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του Έργου, κατά τη διάρκεια του 


χρόνου συντήρησης, µερικές από τις εργασίες αυτές µπορεί να αυξοµειωθούν 


(άρδευση, σχηµατισµός λεκάνης, λίπανση, σχηµατισµός κόµης κτλ.) ή και να 


παραλειφθούν τελείως (καταπολέµηση ασθενειών), µετά από εκτίµηση της 


Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί εγκαίρως την Υπηρεσία, για τον ακριβή 


χρόνο έναρξης και λήξης κάθε εγκεκριµένης εργασίας που πρόκειται να εκτελέσει. 


4. Εργασία που τυχόν εκτελεσθεί χωρίς να ειδοποιηθεί η Υπηρεσία ή που θα γίνει 


χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της, θα θεωρηθεί ως µη γενοµένη και δεν θα 


πιστοποιείται. 


5. Σε περίπτωση που η εκτέλεση οποιασδήποτε από τις παραπάνω εργασίες 


συντήρησης που προβλέπεται από το πρόγραµµα εργασιών, δεν 


πραγµατοποιηθεί από τον Ανάδοχο σ' όλα τα φυτά, ή σ' όλο το χώρο του Έργου, 


ή παρά τη γραπτή εντολή του επιβλέποντα της Υπηρεσίας στο ηµερολόγιο του 


Έργου, τότε δεν θα πιστοποιείται οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης που θα 


έχει γίνει σ' όλα τα φυτά και οι συνέπειες από την παράλειψη αυτή του Αναδόχου 


θα βαρύνουν τον ίδιο. 


6. Η συντήρηση του πρασίνου θα γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εκπληρώνεται 


ο προορισµός των φυτεύσεων. Κατά συνέπεια, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος 


να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην 


αναγκαία συντήρηση αυτών, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν, µε σκοπό τα 


φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την κατάλληλη 


εµφάνιση, εξασφαλίζοντας παράλληλα µε τη λειτουργικότητα, την αύξηση της 


αντοχής και ασφάλειας των κατασκευών, όπως επίσης και την αισθητική 


βελτίωση του χώρου. 


7. ∆εδοµένου ότι οι φυτεύσεις αναφέρονται σε «ζωντανούς οργανισµούς», για τους 


οποίους είναι δυνατό, λόγω αστοχιών φύτευσης, ασθενειών, βανδαλισµών κτλ. 


να παρουσιασθούν σταδιακά απώλειες των αρχικών φυτεύσεων, και εφόσον στη 


συγκεκριµένη µελέτη η περίοδος συντήρησης περιλαµβάνει, µετά την προθεσµία 


ολοκλήρωσης των εργασιών φυτεύσεων ένα έτος, ο Ανάδοχος θα είναι 


υποχρεωµένος κατά την ως άνω περίοδο συντήρησης, να εκτελεί νέες φυτεύσεις 


προς αντικατάσταση των απωλειών, µέχρι βαθµού που να ικανοποιήσει πλήρως 


την Υπηρεσία. Οι απαιτήσεις ελάχιστου µεγέθους φυτών που περιλαµβάνονται 
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στους όρους δηµοπράτησης για τις αρχικές φυτεύσεις θα έχουν εφαρµογή και 


σε κάθε νέα φύτευση που θα γίνεται κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 


 


 


4.2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 


 


Οι εργασίες συντήρησης για τη συγκεκριµένη µελέτη αφορούν στην άρδευση των 


νέων φυτεύσεων (και των φυτεύσεων που προέρχονται από µεταφύτευση) από 


παροχές.  


Οι προµετρήσεις των τευχών δηµοπράτησης του έργου έχουν υπολογιστεί µε βάση τις 


δέκα επαναλήψεις, λαµβάνοντας υπόψη ότι για τους καλοκαιρινούς µήνες οι αρδεύσεις 


θα πραγµατοποιούνται µε συχνότητα τριών επαναλήψεων ανά εβδοµάδα. Αναλυτικά η 


εργασία της άρδευσης από παροχές περιγράφεται στην ανάλυση του σχετικού 


άρθρου. 


 


 


4. 3.   ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 


Οι εργασίες συντήρησης πρασίνου θα επιµετρώνται σε τεµάχια πλήρως 


εγκατεστηµένων και συντηρηµένων φυτών / δένδρων, ανά κατηγορία φυτικού υλικού 


που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο.  


 


 
 


 
 
 


Η συντάξασα Η Προϊσταµένη του 


Τµήµατος Αρχιτεκτονικών 
Μελετών 


Ο Προϊστάµενος της 


∆ιεύθυνσης Μελετών 
Αρχιτεκτονικών Έργων 


Ανδρεοπούλου Κων/νιά 


Γεωπόνος  


 


Θεοδωρίδου Σµαρώ 


Αρχιτέκτων Μηχανικός  


Μπελιµπασάκης Κων/νος 


Αρχιτέκτων Μηχανικός 








 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 
 
 


Αντικείµενο της τεχνικής περιγραφής 


Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην εκτέλεση των εργασιών της οµάδας 


πρασίνου (φύτευση) για το έργο: «Προσθήκη τεσσάρων αιθουσών στο 4
ο
 


∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης στο Ο.Τ. ∆ελφών – Κατσάλη - Γαρέφη». 


Η τεχνική περιγραφή δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και αρχές για την εκπόνηση 


της µελέτης φύτευσης. Παράλληλα, αναλύει το σκεπτικό και τις αρχές επιλογής των 


φυτικών ειδών, περιγράφει και αναλύει τις εργασίες, τους τρόπους κατασκευής και τα 


υλικά κάθε στοιχείου που χρησιµοποιείται.  


 
 
 


ΦΥΤΕΥΣΗ 


 


1. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 


Η εγκατάσταση του φυτικού υλικού πραγµατοποιήθηκε µε είδη κατάλληλα για 


την τοποθεσία,  τη χρήση και την έκθεση. Γενικότερα στις φυτεύσεις προτιµήθηκαν 


είδη που:  


• Ανήκουν στην µεσογειακή βλάστηση και ειδικότερα φυτά που συναντώνται 


στην πόλη της Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα να είναι οικολογικά ενταγµένα στην 


περιοχή.  


• Έχουν µικρές υδατικές και θρεπτικές ανάγκες και αντοχή σε ξηρά κλίµατα. 


• Έχουν ελάχιστες εδαφολογικές απαιτήσεις. 


• Παρουσιάζουν αντοχή στα καυσαέρια της πόλης.  


• Συγκεντρώνουν ιδιαίτερες αισθητικές ιδιότητες όπως υφή, σχήµα, χρώµα και 


άρωµα.  


Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τους χώρους πρασίνου οι οποίοι περιβάλλουν 


τις υφιστάµενες και τις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι υφιστάµενες φυτεύσεις 


αποτελούνται από τεµάχια λιγούστρου περιµετρικά του αύλειου χώρου, µε τα 


περισσότερα να βρίσκονται στις οδούς Κατσάλη και Γαρέφη. Βαρύτητα δίνεται στη 


δηµιουργία και στην ενίσχυση φυτικών περιφράξεων, µε στόχο την καλύτερη 


αποµόνωση του κτιριακού συγκροτήµατος από την όχληση της οδού ∆ελφών και των 


παράπλευρων δρόµων. Στην περίµετρο του υπάρχοντος κτιρίου όπου ήδη υπάρχουν 


εγκατεστηµένα δέντρα λιγούστρα (Ligustrum japonicum) θα πραγµατοποιηθούν 


συµπληρώσεις στα κενά της περίφραξης µε το ίδιο φυτικό είδος για καλύτερη οπτική 


συνέχεια και κάλυψη. Στην περίµετρο του κτιρίου προσθήκης, η οποία χαρακτηρίζεται 


από την έλλειψη φωτός θα τοποθετηθούν φυλλοβόλα δέντρα µεσαίου µεγέθους 


προκειµένου να µην κλειστεί ο χώρος από ένα υψηλό φυτικό φράχτη, και να υπάρχει 


απρόσκοπτος αερισµός και διέλευση του ηλιακού φωτός το χειµώνα. Το δέντρο που 







έχει επιλεγεί για τοποθέτηση είναι το γκίνγκο (Gingko biloba), είδος µεσαίου 


µεγέθους, µε ορθόκλαδη κόµη και χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης. Κοντά στην είσοδο του 


αύλειου χώρου υπάρχουν τρεις πρόσφατα εγκατεστηµένοι θάµνοι τούγιας, οι οποίοι 


και θα µεταφυτευτούν λόγω της δηµιουργίας των νέων χώρων στάθµευσης, σε 


σηµεία που θα υποδειχθούν από την επιβλέπουσα υπηρεσία.   


Για όλες τις φυτεύσεις (νέες και τις µεταφυτεύσεις) έχουν προϋπολογιστεί και οι 


εργασίες άρδευσης από παροχές, για καλύτερη εγκατάσταση του νεοεισερχόµενου 


φυτικού δυναµικού, λόγω έλλειψης αυτόµατου αρδευτικού δικτύου. Η εργασία της 


άρδευσης έχει προµετρηθεί σε 10  επαναλήψεις, οι οποίες θα εκτελεστούν κατά τη 


διάρκεια ενός έτους.  


 


 


 


2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 


Οι  εργασίες εγκατάστασης φυτικού υλικού περιλαµβάνουν τα εξής:  


Αρχικά πραγµατοποιείται εκσκαφή και συµπλήρωση των προβλεπόµενων 


χώρων µε κηπαίο χώµα. Εκσκαφή σε επιπλέον βάθος 0,30 µ. από τα 0,35 µ. της 


γενικής εκσκαφής οικοδοµικών εργασιών πραγµατοποιείται στους χώρους φύτευσης 


νέων δέντρων, για καλύτερη εγκατάσταση και αερισµό των ριζών.  Για την πλήρωση 


των προβλεπόµενων χώρων δεν χρησιµοποιούνται προϊόντα καθαίρεσης. Το 


κηπευτικό χώµα θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας γιατί αποτελεί το βασικό 


στοιχείο για την εκδήλωση των βιολογικών λειτουργιών των φυτών. Ακολουθεί η 


µόρφωση της επιφάνειας του εδάφους.  


Η προσθήκη των βελτιωτικών υλικών εδάφους (περλίτης, χούµος), στις 


ποσότητες και µε τη µέθοδο που αναφέρεται στα υπόλοιπα στοιχεία της µελέτης, θα 


πραγµατοποιηθεί σε όλο το χώρο φύτευσης. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη 


σωστή αποθήκευση, εγκατάσταση και συντήρηση του φυτικού υλικού από την 


εξαγωγή µέχρι και τη φύτευσή του, το σωστό χειρισµό του κατά τη φύτευση και τέλος 


την υποστήριξη και τον εγκλιµατισµό του στο διάστηµα που ακολουθεί. Στα σηµεία 


φύτευσης νέων δέντρων πραγµατοποιούνται εργασίες υποστήριξης, σχηµατισµού 


λεκανών άρδευσης και αποστράγγισης µε τοποθέτηση ειδικού σωλήνα. Κατά την 


οριστική παραλαβή του έργου πραγµατοποιείται έλεγχος σωστής εγκατάστασης του 


φυτικού υλικού. 


 


 


Η συντάξασα 


 


 


 


Κωνσταντινιά Ανδρεοπούλου 


Γεωπόνος – Αρχ. Τοπίου 


 













∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Έργο:


ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 


ΠΡΑΣΙΝΟΥ


Α/Α


1 2 3 6 7


3. Οµάδα εργασιών πρασίνου


3.1. Χωµατουργικές εργασίες


1 Συµπλήρωση µε κηπαίο χώµα ΝΑΠΡΣ Θ\∆7


παρτέρια όπου θα εγκασταθεί το Γκίνγκο: 42 τα.µ. και 15,3 


τα.µ+ 15 τα.µ. ( κτίριο προθήκης µπροστά σε οδό ∆ελφών) = 72


σηµεία εγκατάστασης λιγούστρου: 9*1 τα.µ.= 9 81 *0,6=48,6 µ3 50,00


2 Εκσκαφή κηπευτικού χώµατος ΝΑΠΡΣ Θ\Α02.01


σε όλη την έκταση και σε βάθος 0,30 (επιπλέον από το βάθος 


0,35 µ. των γενικών εκσκαφών) 81 *0,3=24,3 µ3 25,00


3.2. Προετοιµασία χώρων εγκατάστασης πρασίνου


3
Γενική µόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση 


φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα
ΝΑΠΡΣ Γ01


σε όλη την έκταση : 42+15,3+15+9=81 τα.µ. 0,081 στρ. 0,10


4 Ενσωµάτωση βελτιωτικών εδάφους ΝΑΠΡΣ Γ02


προµέτρηση προµήθειας χώµατος *0,1= 50*0,4=5 5 µ3 5,00


5 Προµήθεια βελτιωτικών εδάφους ΝΑΠΡΣ Θ\ΣΧ6


όπως το προηγούµενο 5 µ3 5,00


3.3. Φυτικό υλικό


6


Προµήθεια δενδρώδους Λιγούστρου,  µπάλα χώµατος ή 


γλάστρα 120 λίτρα, στηθαία περίµετρος 14 έως 16 


εκατοστά, ύψος 3,00 έως 3,50µέτρα


ΝΑΠΡΣ Σ6


όπως φαίνονται στο σχέδιο φύτευσης 9 τεµ 9,00


7
Γκίνγκο Ginkgo biloba, γλάστρα 50 λίτρα, ύψος 2,5-3,00 


µέτρα, περίµετρος κορµού 16-18 εκατοστά
ΝΑΠΡΣ Θ\∆01.7.55.1


όπως φαίνονται στο σχέδιο φύτευσης 19 τεµ 19,00


3.4. Εγκατάσταση πρασίνου


8


Άνοιγµα λάκκων σε χαλαρά εδάφη µε εργαλεία χειρός, 


διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m
ΝΑΠΡΣ Ε01.2


σε όλα τα δέντρα: 9+19= 28 τεµ 30,00


9 Φύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 41 - 80 lt ΝΑΠΡΣ Ε09.8


όπως το προηγούµενο 28 τεµ 30,00


Είδος Εργασιών Κωδικός άρθρου
Μονάδα 


µέτρησης
Ποσότητα - Προµέτρηση


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ 4ο  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 


ΣΤΟ Ο.Τ. ∆ΕΛΦΩΝ - ΚΑΤΣΑΛΗ ΓΑΡΕΦΗ 


4


Σύνολο


5


Στρογγυλοποίηση







10


Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών, διαµέτρου από 


0,61 m και άνω
ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2


σε όλα τα δέντρα: 28 τεµ 30,00


11


Προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα 


αποστράγγισης
ΝΑΠΡΣ ΣΗΛ1


σε όλα τα δέντρα: 28 τεµ 30,00


12 Στήριξη µεγάλων δέντρων µε σύστηµα πασσάλων ΝΑΠΡΣ Θ\Ε11.1


σε όλα τα δέντρα: 28 τεµ 30,00


13 Άρδευση φυτών από παροχες ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.4


σε όλα τα δέντρα κ τους θάµνους που µεταφυτεύονται, 10 


επαναλήψεις: (28+3)*10= 310 τεµ 320,00


14


Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 έως 


150 λίτρα
ΝΑΠΡΣ Ε10.1


οι τούγιες που βρίσκονται κοντά στην είσοδο 3 τεµ 3,00


Η συντάξασα Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Αρχιτεκτονικών Μελετών


Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων


Κωνσταντινιά Ανδρεοπούλου Σµαρώ Θεοδωρίδου Κων/νος Μπλελιµπασάκης


Γεωπόνος - Αρχ. Τοπίου Αρχιτέκτων Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός


Ο Προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης 





