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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Τ.Π. 1  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 1 
Π.Τ.Π. Χ1 & προδιαγραφές του άρθρου Ο∆Ο Α-2 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε 
πλέγµα κανάβου ανά 10µ, δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,5 
εκ. από το θεωρητικό µοντέλο.  
 
Τ.Π. 2  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 2 
Π.Τ.Π. Ο 180 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε 
πλέγµα κανάβου ανά 10µ, δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,2 
εκ. από το θεωρητικό µοντέλο.  
 
Τ.Π. 3 
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 3 
Π.Τ.Π. Ο 150 & προδιαγραφές του άρθρου Ο∆Ο Γ-1.2 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε 
πλέγµα κανάβου ανά 5 µ, δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,0 
εκ. από το θεωρητικό µοντέλο.  
 
Τ.Π. 4  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 4 
Π.Τ.Π. Ο 180 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε 
πλέγµα κανάβου ανά 10µ, δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 1,0 
εκ. από το θεωρητικό µοντέλο.  
 
Τ.Π. 5  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 5 
Α) Εδαφικό υπόστρωµα - Φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώµατος 
α. Από άποψη µηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στην κατηγο-
ρία των ελαφρών εδαφών (αµµώδες η πηλοαµµώδες). 
β. Το ΡΗ πρέπει να είναι γύρω στο ουδέτερο σηµείο. 
γ. Ελεύθερο Ca CO3 καλό είναι να µην υπάρχει αλλά αν υπάρχει να είναι σε χαµηλό ποσο-
στό. 
δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (EXC103 se 25ο C) µετρούµενη σε MILLIMHOS/CM  σε 
25ο πρέπει να είναι µικρότερη από 3. 
ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης, ESP  πρέπει να είναι µικρό-
τερη από 10%). 
Β) Εδαφικό υπόστρωµα - Προέλευση εδαφικού υποστρώµατος 
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει αν προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να είναι καλής 
γονιµότητας, απαλλαγµένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώ-
µατα ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείµµατα καλλιέργειας 
άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται µόνο από το επιφανειακό στρώµα και µέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 
0,70µ. 
Ο ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην υπη-
ρεσία τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώµατος και να πάρει δείγµατα εδάφους µαζί µε τον επι-
βλέποντα, τα οποία θα αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση. Αν τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 
τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (Α), θα χρησιµοποιηθεί το έδαφος αυτούσιο. 
Όταν όµως το έδαφος έχει µηχανική σύσταση διαφορετική από τα οριζόµενα ανωτέρω θα γίνει 
βελτίωση µε προσθήκη άµµου ποταµού. 
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Η λύση της βελτίωσης µε άµµο θα εφαρµοσθεί όταν εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξεύρεσης αυτού-
σιου εδαφικού υποστρώµατος. 
Η ανάµιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Το προϊόν της 
ανάµιξης το ονοµάζουµε εδαφικό µίγµα. 
Γ) Εδαφικό υπόστρωµα - ∆ιάστρωση - συµπύκνωση του εδαφικού µίγµατος 
Το εδαφικό µίγµα θα µεταφερθεί από τον χώρο ανάµιξης στην κονίστρα και θα διαστρωθεί πάνω 
από τη στρώση γαρµπιλιού σε σταθερό πάχος µετά από συµπύκνωση 0,25µ. 
Με τον όρο «συµπύκνωση» εννοούµε τη συµπίεση που θα δεχθεί το εδαφικό µίγµα από τη χρήση 
των µηχανηµάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα µηχανήµατα συντήρησης του χλοοτάπητα, 
έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυµητές στάθµες. 
Η χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων για τη µεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού µίγµα-
τος έχει σαν αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη συµπύκνωση του. 
Μακροπρόθεσµα µε τις βροχές και τις αρδεύσεις θα καταστραφεί η οµοιοµορφία της επιφά-
νειας.   Για   πρόληψη   του   πιο   πάνω   ανεπιθύµητου   αποτελέσµατος   θα   γίνουν παρατετα-
µένες αρδεύσεις και οι τυχόν «λακκούβες» που θα δηµιουργηθούν θα καλυφθούν µε εδαφικό µίγµα. 
Εξυπακούεται ότι αν µεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύ-
σεις περιττές. 
∆) Εδαφικό υπόστρωµα - Προετοιµασία εδαφικού υποστρώµατος για επίστρωση έτοιµου χλοοτάπη-
τα 
Μετά την οµοιόµορφη διάστρωση και «συµπύκνωση» του εδαφικού µίγµατος θα γίνει κατερ-
γασία 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 στην κατεργασία του εδάφους µε τον εδαφοσχίστη, έτσι 
ώστε να καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώµατος µέχρι την στρώση των σκύρων. 
Θα ακολουθήσει αναµόχλευση µε ειδική φρέζα σταυρωτά µέχρι αρίστου ψιλοψωµατισµού και 
πλήρη ανάµειξη του κηπευτικού χώµατος - άµµου στην περίπτωση που χρησιµοποιηθεί άµµος.
  
Στην ψιλοχωµατισµένη επιφάνεια θα γίνει διάστρωση της οργανικής ύλης, διασπορά του χηµι-
κού λιπάσµατος και του εντοµοκτόνου εδάφους. 
Ακολουθεί ενσωµάτωση των παραπάνω µε φρεζάρισµα σε βάθος 5-10 εκ. 
Σαν οργανική ύλη θα χρησιµοποιηθεί τύρφη. Αντί της τύρφης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και οργα-
νοχηµικό παρασκεύασµα που να έχει σαν βάση παρασκευής την τύρφη ή  άλλο µεταπλαστικό 
εδάφους κατά την κρίση του επιβλέποντα γεωπόνου. 
Σαν χηµικό λίπασµα θα χρησιµοποιηθεί ένα βασικό λίπασµα ελεγχόµενης βραδείας αποδέσµευσης µε 
υψηλή περιεκτικότητα σε φώσφορο (π.χ. 17-24-8 µε ιχνοστοιχεία, 16-25-12 κλπ) µε διάρκεια απο-
δέσµευσης 2-3 µήνες. Σαν εντοµοκτόνο εδάφους θα χρησιµοποιηθεί σκεύασµα κοκκώδες ή σε 
σκόνη επίπασης σε ποσότητα 400γρ. δραστικής ουσίας, ανά στρέµµα και µε διασπορά σε όλη 
την επιφάνεια. 
Ε) Επιλογή έτοιµου χλοοτάπητα - Επίστρωση 
Η επιλογή του έτοιµου χλοοτάπητα θα γίνει µε βάση την προσαρµογή του στις επί τόπου 
εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες. 
Ο χλοοτάπητας θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο τουλάχιστον δέκα (10) µήνες, θα 
είναι κατάλληλος για µεταµόσχευση, απαλλαγµένος από ζιζάνια και της απολύτου εγκρίσεως 
της Υπηρεσίας. 
Τα φυτά που θα συνθέτουν τον έτοιµο χλοοτάπητα θα είναι ποικιλίες των ειδών: AGROSTIS 
TENUIS, LOLIUM PERENNE, POA PRATENSIS, FESTUCA RUBRA STOLONIFERA, FESTUCA 
OVINA και CYNOSURUS CRISTATUS. 
Το εδαφικό υπόστρωµα του χλοοτάπητα θα πρέπει να έχει σύνθεση αντίστοιχη της προδια-
γραφής που αναφέρεται στην παράγραφο (Α). Η µεταφορά του έτοιµου χλοοτάπητα θα γί-
νει αποκλειστικά µε ευθύνη του αναδόχου. 
Πριν την επίστρωση θα γίνει πλήρης ισοπέδωση και κυλίνδρωση της επιφάνειας ώστε να 
εξαλειφθεί κάθε ανωµαλία. 
Κατά την επίστρωση δεν πρέπει να αφήνονται αρµοί.  
Ένα µήνα µετά την ολοκλήρωση της επίστρωσης θα γίνει χρήση. 
Τον πρώτο µήνα οι ώρες χρήσης θα είναι δύο (2) την εβδοµάδα και τον δεύτερο τέσσερις 
(4) την εβδοµάδα. 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος αποκλειστικά για την τήρηση των ωρών χρήσης, παίρνο-
ντας όλα τα απαραίτητα µέτρα. 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε 
πλέγµα κανάβου ανά 10µ, δεν θα πρέπει να έχει σηµειακές αποκλίσεις µεγαλύτερες των 0.6 
εκ από το θεωρητικό µοντέλο.  
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Τ.Π. 6  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 6 
Α) Εδαφικό υπόστρωµα - Φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώµατος 
α. Από άποψη µηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στην κατηγο-
ρία των ελαφρών εδαφών (αµµώδες η πηλοαµµώδες). 
β. Το ΡΗ πρέπει να είναι γύρω στο ουδέτερο σηµείο. 
γ. Ελεύθερο Ca CO3 καλό είναι να µην υπάρχει αλλά αν υπάρχει να είναι σε χαµηλό ποσο-
στό. 
δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (EXC103 se 25ο C) µετρούµενη σε MILLIMHOS/CM  σε 
25ο πρέπει να είναι µικρότερη από 3. 
ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης, ESP  πρέπει να είναι µικρό-
τερη από 10%). 
Β) Εδαφικό υπόστρωµα - Προέλευση εδαφικού υποστρώµατος 
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει αν προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να είναι καλής 
γονιµότητας, απαλλαγµένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώ-
µατα ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείµµατα καλλιέργειας 
άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται µόνο από το επιφανειακό στρώµα και µέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 
0,70µ. 
Ο ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην υπη-
ρεσία τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώµατος και να πάρει δείγµατα εδάφους µαζί µε τον επι-
βλέποντα, τα οποία θα αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση. Αν τα αποτελέσµατα συµφωνούν µε 
τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (Α), θα χρησιµοποιηθεί το έδαφος αυτούσιο. 
Όταν όµως το έδαφος έχει µηχανική σύσταση διαφορετική από τα οριζόµενα ανωτέρω θα γίνει 
βελτίωση µε προσθήκη άµµου ποταµού. 
Η λύση της βελτίωσης µε άµµο θα εφαρµοσθεί όταν εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξεύρεσης αυτού-
σιου εδαφικού υποστρώµατος. 
Η ανάµιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο. Το προϊόν της 
ανάµιξης το ονοµάζουµε εδαφικό µίγµα. 
Γ) Εδαφικό υπόστρωµα - ∆ιάστρωση - συµπύκνωση του εδαφικού µίγµατος 
Το εδαφικό µίγµα θα µεταφερθεί από τον χώρο ανάµιξης στην κονίστρα και θα διαστρωθεί πάνω 
από τη στρώση γαρµπιλιού σε σταθερό πάχος µετά από συµπύκνωση 0,25µ. 
Με τον όρο «συµπύκνωση» εννοούµε τη συµπίεση που θα δεχθεί το εδαφικό µίγµα από τη χρήση 
των µηχανηµάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα µηχανήµατα συντήρησης του χλοοτάπητα, 
έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυµητές στάθµες. 
Η χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων για τη µεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού µίγµα-
τος έχει σαν αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη συµπύκνωση του. 
Μακροπρόθεσµα µε τις βροχές και τις αρδεύσεις θα καταστραφεί η οµοιοµορφία της επιφά-
νειας. Για πρόληψη του πιο πάνω ανεπιθύµητου αποτελέσµατος θα γίνουν παρατεταµένες αρδεύ-
σεις και οι τυχόν «λακκούβες» που θα δηµιουργηθούν θα καλυφθούν µε εδαφικό µίγµα. Εξυπακούε-
ται ότι αν µεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσµα θα είναι καλύτερο και οι αρδεύσεις περιττές. 
∆) Εδαφικό υπόστρωµα - Προετοιµασία εδαφικού υποστρώµατος για σπορά. 
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 ώ-
στε να καλύπτει όλο το πάχος του εδαφικού υποστρώµατος µέχρι τη στρώση των σκύρων. 
Θα ακολουθήσει αναµόχλευση µε ειδική φρέζα σταυρωτά µέχρι αρίστου ψιλοχωµατισµού και 
πλήρη ανάµειξη του κηπευτικού χώµατος - άµµου στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί άµµος. 
Στη ψιλοχωµατισµένη επιφάνεια θα γίνει διάστρωση της οργανικής ύλης, διασπορά του χηµικού 
λιπάσµατος και του εντοµοκτόνου εδάφους. 
Ακολουθεί ενσωµάτωση των παραπάνω µε φρεζάρισµα σε βάθος 5 - 10 εκ. 
Σαν οργανική ύλη θα χρησιµοποιηθεί τύρφη. Αντί της τύρφης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ορ-
γανοχηµικό παρασκεύασµα που να έχει σα βάση παρασκευής τη τύρφη ή άλλο µεταπλαστικό ε-
δάφους κατά τη κρίση του επιβλέποντα γεωπόνου. 
Σαν χηµικό λίπασµα θα χρησιµοποιηθεί ένα σύνθετο βραδείας αποδέσµευσης. 
Σαν εντοµοκτόνο εδάφους θα χρησιµοποιηθεί σκεύασµα κοκκώδες ή σε σκόνη επίπασης σε ποσό-
τητα 400 γρ. δραστικής ουσίας ανά στρέµµα και µε διασπορά σε όλη την επιφάνεια. 
∆) Επιλογή σπόρου - Σπορά  
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. 
Το µίγµα θα είναι προέλευσης εξωτερικού και θα µεταφερθεί στο στάδιο σε σφραγισµένους σά-
κους µε καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 
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α) Τα είδη των σπόρων στη λατινική γλώσσα 
β) Ο βαθµός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 
γ) Ο βαθµός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 90%)  
δ) Η ένδειξη απολύµανσης 
Για την δηµιουργία καλύτερου χλοοτάπητα θα χρησιµοποιηθούν δύο µίγµατα σπόρων των παρα-
πάνω ειδών φυτών, που να προέρχονται από δύο διαφορετικούς σποροπαραγωγικούς οίκους εξω-
τερικού.  
Η ποσότητα σπόρου θα είναι 45 γρ. περίπου για κάθε τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας. 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια κατά τη χωροστάθµηση σε 
πλέγµα κανάβου ανά 10µ, δεν θα πρέπει να έχει απόκλιση µεγαλύτερη των 0.6 εκ από το 
θεωρητικό µοντέλο.  
 
Τ.Π. 7  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 7 
Π.Τ.Π. Α 265  
Π.Τ.Π. ΑΣ 12  
Π.Τ.Π. Α 201  
Π.Τ.Π. Α 203  
& προδιαγραφές των άρθρων Ο∆Ο ∆-3, ∆-4, ∆-7 και ∆-8.1 
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική συµπυκνωµένη επιφάνεια εκάστης στρώσης κατά τη χω-
ροστάθµηση σε πλέγµα κανάβου 4µΧ10µ, δεν θα πρέπει να έχει απόκλιση µεγαλύτερη των 
0,4 εκ. από το θεωρητικό µοντέλο.  
 
Τ.Π. 8  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 8 
ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α  
Κατασκευαστική ανοχή: Η τελική επιφάνεια θα πρέπει να πληροί τις απατήσεις του κεφα-
λαίου 6 της ΕΞ-ΥΛ-∆ΑΠ2/Τρ2 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ της Γ.Γ.Α.  
 
Τ.Π. 9  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 9 
Π.Τ.Π. Χ1 
Π.Τ.Π. Ο 180 
Π.Τ.Π. Τ 110 
& προδιαγραφές του άρθρου Ο∆Ο Β-61.2 
Γεωύφασµα από πολυπροπυλένιο συνεχών ινών µηχανικής κατεργασίας, ελάχιστου βάρους 
285 gr/m2 εφελκυστικής αντοχής τουλάχιστον 7 ΚΝ/m (κατά DIN 53857/2) ή 350Ν/5cm 
(κατά ΕΝ ISO 10319), επιµήκυνση σε θραύση (κατά DIN 53857/2) > 60% και αντοχή σε 
διάτρηση τουλάχιστον 1000Ν (κατά DIN 54307 και ΕΝ 12236), για το διαχωρισµό εδαφι-
κών στρώσεων και τµηµάτων ώστε να µη επιτρέπεται η ανάµιξη των υλικών 
Κατασκευαστική ανοχή: Έλεγχος κλίσης απορροής (ανεκτή απόκλιση <10%). 
 
Τ.Π. 10  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 10 
ΚΤΣ 
Ευρωκώδικες 
 
Κατασκευαστική ανοχή:  
Οριζοντιογραφική ανοχή 1εκ. 
Υψοµετρική  ανοχή 0.4εκ. 
 
Τ.Π. 11  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 11 
ΚΤΣ 
Κατασκευαστική ανοχή: 
Οριζοντιογραφική ανοχή 1εκ. 
Υψοµετρική  ανοχή 0.4εκ. 
 
Τ.Π. 12 
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 12 
Σχετικές προδιαγραφές της ΙΑAF 
Κατασκευαστική ανοχή: Οριζοντιογραφική ανοχή 1εκ. 
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Τ.Π. 13 
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 13 
ΚΤΣ 
 
Τ.Π. 14  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 14 
Σχετικές προδιαγραφές της ΙΑAF 
 
Τ.Π. 15  
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 15 
Θα τεθούν από την υπηρεσία µε την έγκριση της µελέτης εφαρµογής του δικτύου ανάλογα 
µε την προτεινόµενη λύση από τον ανάδοχο. 
 
Τ.Π. 16 
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 16 
Σχετικές προδιαγραφές της ΙΑAF 
 
Τ.Π. 17 
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 17 
α1) Άρδευση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα: Μετά την επίστρωση θα γίνονται κανονικές 
αρδεύσεις. Η ποσότητα νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι συνάρτηση των κλιµα-
τολογικών συνθηκών που επικρατούν και της αρδευτικής ικανότητας του εδάφους σε νερό  
α2) Άρδευση χλοοτάπητα: Μετά τη σπορά γίνεται κανονική άρδευση µέχρι κορεσµού και 
στη συνεχεία 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 ε-
δάφους σε νερό. Η κατανάλωση του νερού δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο. 
β) Λίπανση: θα γίνουν λιπάνσεις ανάλογα µε την ανάπτυξη του χλοοτάπητα. Τα είδη και οι 
ποσότητες των λιπασµάτων που θα χρησιµοποιηθούν, θα εγκριθούν από την επίβλεψη. 
γ) Κούρεµα: Το πρώτο κούρεµα θα πραγµατοποιηθεί όταν η χλόη αποκτήσει ύψος πάνω 
από 8 εκ. Το ύψος του κουρέµατος θα είναι 4 εκ. Θα ακολουθήσουν και άλλα κουρέµατα 
ανάλογα µε το βαθµό ανάπτυξης του φυτού. 
Όλα τα κουρέµατα θα πραγµατοποιηθούν µε µηχανοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή, η οποία 
θα κόβει καλά, θα είναι ελαφριά και θα φέρει κάδο συλλογής του κοµµένου χόρτου. Τη 
χλοοκοπτική µηχανή υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος. 
δ) Βοτάνισµα: Αυτά αφορούν την εκρίζωση και αποµάκρυνση ξένων ανεπιθύµητων φυτικών 
οργανισµών (ζιζάνια) µόλις εµφανισθούν, µε τα χέρια ή χρήση ζιζανιοκτόνων ανάλογα µε 
τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 
ε1)Συµπληρωµατική επίστρωση: Αµέσως µόλις ριζώσει ο χλοοτάπητας θα γίνει µια καλή 
έρευνα σε όλη την έκταση του γηπέδου για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σηµεία χωρίς χλο-
οτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως 
επανατοποθέτηση ετοίµου χλοοτάπητα. 
ε2)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 ση-
µεία χωρίς χλοοτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγµατο-
ποιηθεί αµέσως επανασπορά για να µπορέσουν τα νέα φυτά να παρακολουθήσουν την ανά-
πτυξη των υπόλοιπων πού έχουν φυτρώσει. 
στ)Καταπολέµηση ασθενειών: Κατά την ανάπτυξη των φυτών είναι δυνατόν να έχουµε 
εµφάνιση ασθενειών η και εντοµολογικών προσβολών. Για την καταπολέµηση τους θα γί-
νουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασµοί αν χρειαστεί µε τα κατάλληλα κατά περίπτωση 
φυτοφάρµακα µε ψεκαστικό µηχάνηµα το οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο εργολάβος.  
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Τ.Π. 18 
Αφορά τις εργασίες του Άρθρου 18 
Τα αναφερόµενα στην τεχνική περιγραφή και επιπλέον,  
DIN 4131 ιστοί από χάλυβα (για τη δυναµική αντιµετώπιση) 
Κανονισµοί µελέτης ιστών οδοφωτισµού του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
DIN 1055 για τον υπολογισµό του αεροδυναµικού συντελεστή Cf0 
EC3 για τους υπολογισµούς µεταλλικών διατοµών, µελων και ευστάθεια φορέα 
EC1 για τις επαλληλίες των φορτίων  
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Γεώργιος Ξυδόπουλος 
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