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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σκοπός των κατευθυντηρίων οδηγιών  είναι να καθορίσουν  τις βασικές αρχές και 
απαιτήσεις που ισχύουν στη Φυτοτεχνική Μελέτη, στην Κατασκευή και την 
Διαχείριση  των φυτεµένων δωµάτων /στεγών .  

Οι κατευθυντήριες  οδηγίες για την Φυτοτεχνική µελέτη , κατασκευή και 
διαχείριση των   φυτεµένων δωµάτων /στεγών  ισχύουν για τον εκτατικό, 
ηµιεντατικό και εντατικό τύπο  δωµάτων, στεγών ,  εξωστών καθώς και οροφών 
υπόγειων  χώρων  στάθµευσης αυτοκινήτων και άλλων κτιρίων. 

Η δοµή των κατευθυντηρίων οδηγιών  είναι η  εξής :  

2. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται οι γενικές πληροφορίες για τα  φυτεµένα 
δώµατα/ στέγες, καθώς και οι στόχοι  και τα αποτελέσµατα των εφαρµογών 
τους στα κτίρια  .  

3. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην φυτοτεχνική  µελέτη. Στο κεφάλαιο 
αυτό  δίδονται γενικές οδηγίες για την σύνταξη των µελετών. Επίσης  
καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι της εκπόνησης  της φυτοτεχνικής µελέτης 
δώµατος / στέγης και αναφέρονται όλα τα τεύχη και σχέδια που πρέπει να 
υποβάλουν οι Μελετητές,  καθώς και το περιεχόµενο αυτών.    

4. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Κατασκευή  των φυτεµένων δωµάτων/ 
στεγών στις προδιαγραφές των υλικών που πρέπει να χρησιµοποιούνται, καθώς 
και στις τεχνικές υποχρεώσεις των κατασκευαστών .   

5. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Διαχείριση των φυτεµένων δωµάτων/ 
στεγών.  

Επισηµαίνεται ότι πριν από τον την σύνταξη της φυτοτεχνικής µελέτης και την 
κατασκευή του φυτεµένου δώµατος/στέγης,  ιδιαίτερα στα υφιστάµενα κτίρια  ,  
πρέπει να διασφαλιστεί ότι η θερµοµόνωση του κτιρίου σε συνδυασµό την  
στεγανωτική  στρώση είναι επαρκούς αντοχής και το προστατεύουν από την 
διάχυση της υγρασίας .    
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

1.1 Ορισµοί 

Ως Φυτεµένο Δώµα/στέγη ορίζεται το σύνολο ή τµήµα της επιφάνειας 
δώµατος, στέγης , εξώστη, οροφής υπόγειων  χώρων  στάθµευσης αυτοκινήτων 
και άλλων κτιρίων όπου πραγµατοποιούνται παρεµβάσεις, σύµφωνα µε τις αρχές 
της επιστήµης και της τεχνικής για την εγκατάσταση βλάστησης. Το φυτεµένο 
δώµα αποτελείται από, ένα σύστηµα πολυεπίπεδης διαστρωµάτωσης 
εξειδικευµένων υλικών το οποίο τοποθετείται πάνω από τη στέγνωση  και 
αποτελεί  την  υποδοµή για την εγκατάσταση βλάστησης (αντιρριζική µεµβράνη, 
αποστραγγιστικό σύστηµα, φίλτρα, υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών), την 
βλάστηση και το δίκτυο άρδευσης για την διαχείριση της βλάστησης . Τα 
φυτεµένα δώµατα είναι γνωστά ως πράσινες στέγες, πράσινες οροφές, 
οροφόκηποι και greenroofs. 

Διακρίνονται τρεις τύποι φυτεµένου δώµατος/στέγης , ανάλογα µε την χρήση 
τους, τα είδη των επιλεγµένων φυτών που αναπτύσσονται σε αυτά, το ύψος 
εφαρµογής του συστήµατος υποδοµής,  και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την συντήρησή του. Οι τύποι φυτεµένου δώµατος/στέγης είναι :  

1.1.1  Eκτατικός τύπος (extensine green roof)  

Το φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου αποτελείται από σύστηµα υποδοµής και 
ειδικό ελαφρύ υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών ύψους 10 έως 15εκ., το οποίο µαζί 
µε το φυτικό υλικό δηµιουργεί ένα µόνιµο οικοσύστηµα για τη συντήρηση του 
οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα. Το κορεµένο φορτίο κυµαίνεται από 80 
ως 150 kg/m2 κορεσµένο. Το περιορισµένο βάρος της κατασκευής στο σύνολο 
της επιτρέπει την εγκατάσταση της σχεδόν σε οποιαδήποτε οροφή µε κλίση έως 
και 35ο. Σε κλίσεις άνω των 10ο απαραίτητη είναι απαραίτητη η χρήση 
εξειδικευµένων αποστραγγιστικών συστηµάτων που συγκρατούν το υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών από διάβρωση, ενώ σε κλίσεις µεγαλύτερες από 25ο και µέχρι 
τις 35ο είναι αναγκαία η χρήση γεωκυψελών ή στοιχείων συγκράτησης του 
υποστρώµατος. Ιδανικά για αυτό το είδος είναι τα φυτά χαµηλής βλάστησης, 
όπως φυτικοί τάπητες, χλοοτάπητες, αγριολούλουδα και φυτά εδαφοκάλυψης µε 
επιφανειακό ριζικό σύστηµα που αναβλαστάνουν εύκολα . 

1.1.2  Hµιεντατικόςτύπος (semi-intensive green roof)  

Το φυτεµένο δώµα ηµιεντατικού τύπου αποτελείται από σύστηµα υποδοµής 
και ειδικό ελαφρύ υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών ύψους 15 έως 25εκ., µε 
κορεσµένο φορτίο που κυµαίνεται από 150 έως 280 kg/m2. Είναι ο ενδιάµεσος 
τύπος εντατικού και εκτατικού τύπου, εφαρµόζεται σε επίπεδες οροφές και 
απαιτεί βασική συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). Για την εφαρµογή του σε 
επικλινείς στέγες είναι απαραίτητη η χρήση γεωκυψελών ή στοιχείων για την 
συγκράτηση του υποστρώµατος και την υποστήριξη του φορτίου. Η ποικιλία των 
ειδών που χρησιµοποιούνται περιλαµβάνει χλοοτάπητες, ποώδη φυτά και µικρούς 
/ µεσαίους θάµνους. 
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1.1.3  Eντατικός τύπος (intensive green roof) 

Το σύστηµα αυτό συνίσταται στη δηµιουργία ενός κήπου, σε σύστηµα 
υποδοµής µε υπόστρωµα 15-150 εκ. και κορεσµένο φορτίο τουλάχιστον 250 
kg/m2 . Αυτός ο τύπος «πράσινης στέγης»/φυτεµένου δώµατος απαιτεί τακτική 
συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ.) και περιλαµβάνει ποικιλία φυτών όπως  
πολυετή φυτά, γρασίδια, βολβούς, µικρά  δένδρα και θάµνους. Ο εντατικός 
τύπος φυτεµένου δώµατος/ στέγης µπορεί να υποστηρίξει  πέραν του φυτικού 
υλικού, κατασκευές όπως µονοπάτια, στοιχεία νερού, συστήµατα σκίασης. 

1.2  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Ο σκοπός της δηµιουργίας φυτεµένων δωµάτων/στεγών είναι η αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας.  

Οι κυριότερες λειτουργίες της βλάστησης που εγκαθίσταται στην οροφή  των 
κτιρίων είναι, η βελτίωση του µικροκλίµατος στην επιφάνεια της οροφής των 
κτιρίων µε την αποφυγή ακραίων τιµών της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας, η 
προστασία του κτιρίου από τις ακραίες µεταβολές του περιβάλλοντος, η µείωση 
της απορροής των οµβρίων υδάτων µετά από έντονες βροχοπτώσεις, η 
συγκράτηση του νερού της βροχής  και η απόδοση του   στη φύση µέσω της 
εξατµισοδιαπνοής , η αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας µε  τον καλύτερο 
έλεγχο των επιπέδων της σκόνης στην ατµόσφαιρα σε σχέση µε στέγες που 
καλύπτονται από σκληρά υλικά, νερού καθώς και η αισθητική αναβάθµιση του 
τοπίου.  

1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ / ΣΤΕΓΩΝ 
ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ  

Οι στόχοι της δηµιουργία φυτεµένων δωµάτων στις οροφές των κτιρίων 
διακρίνονται σε : 

1. Περιβαλλοντικούς 
2. Ενεργειακούς  
3. Τεχνοοικονοµικούς 

1.3.1 Περιβαλλοντικοί Στόχοι 

Η σύγχρονη τάση σύµφωνα µε τις αρχές της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής είναι 
η εγκατάσταση  βλάστησης στα κτίρια. Η οικολογική δόµηση τα τελευταία 
χρόνια έχει καταστεί από τις πιο σηµαντικές  µεθόδους για τη αναβάθµιση του 
περιβάλλοντος που ζούµε και εργαζόµαστε. Με την εφαρµογή φυτεµένων 
δωµάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων επιτυγχάνουµε τους παρακάτω 
περιβαλλοντικούς στόχους : 

• Την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό  
• Την δηµιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου και δικτύων «πράσινων 
αειφορικών» διαδρόµων στον αστικό ιστό  

• Την µείωση του φαινοµένου της «θερµικής νησίδας» 
• Την µείωση της ηχορρύπανσης  
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• Την διαχείριση των οµβρίων υδάτων και απόδοση αυτών στο περιβάλλον  
• Την µείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστηµα των 
αποχετευτικών αγωγών     

• Την µείωση της µόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό  
• Την  προάσπιση της οικονοµίας και του περιβάλλοντος 
• Διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που 
προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγµένες περιοχές. 

• Δηµιουργία φυσικού περιβάλλοντος για την αστική χλωρίδα και πανίδα 

1.3.2 Ενεργειακοί Στόχοι  

Με την εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων 
δηµιουργείται µια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και 
ενισχύεται η θερµοµόνωση του. Ο συνδυασµός της πολυεπίπεδης 
διαστρωµάτωσης εξειδικευµένων υλικών µε την πυκνή βλάστηση επιτυγχάνει τους 
παρακάτω ενεργειακούς στόχους : 
• Την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  
• Την εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της 
θερµοµόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου 
όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  

• Την βελτίωση της θερµικής άνεσης των κατοίκων στο εσωτερικό των κτιρίων 
λόγω των καλύτερων θερµοκρασιών  

1.3.3 Τεχνοοικονοµικοί Στόχοι 

Η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δηµιουργεί 
νέους λειτουργικούς χώρους ανάπαυλας και αναψυχής. Η λειτουργική, αισθητική 
και ενεργειακή αναβάθµιση αυξάνει την αξία του κτιρίου, διαµερίσµατος, 
κατοικίας ενώ ταυτόχρονα συµβάλει στην επίτευξη τεχνοοικονοµικών στόχων σε 
ατοµικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο από την ευρεία εφαρµογή των φυτεµένων 
δωµάτων/στεγών. Με την εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων/στεγών στις οροφές 
των κτιρίων επιτυγχάνουµε τους παρακάτω τεχνοοικονοµικούς στόχους : 

• Την αύξηση της αξίας του ακινήτου. 
• Την µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της στέγης και την προστασία της µόνωσης. 
• Την µείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο 
φυσικό, χηµικό ή βιολογικό στρες  και ταυτόχρονα και  ενίσχυση της 
αποτελεσµατικότητας των υδατοστεγανών µεµβρανών λόγω των µειωµένων 
διακυµάνσεων της θερµοκρασίας.  

• Την µείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών µεµβρανών από 
εξωτερικές µηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των 
ανέµων. 

• Την δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις 
• Την µείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστηµα των 
αποχετευτικών αγωγών λόγω της συγκράτησης ποσοστού στο φυτεµένο 
δώµα και  της µείωση ταχύτητας απορροής του νερού. 

• Την µείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό 
σύστηµα της περιοχής. 

• Την ενίσχυση της ηχοµόνωσης του κτιρίου. 
• Την ενίσχυση της θερµοµόνωσης του κτιρίου. 
• Την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς.. 
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2. ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  ΦYTEMENΩN ΔΩMATΩΝ/ΣΤΕΓΩΝ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Με τις παρούσες οδηγίες , καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι της εκπόνησης  
φυτοτεχνικής µελέτης φυτεµένου δώµατος / στέγης  και δίδονται κατευθυντήριες 
οδηγίες για τη σύνταξή της µε πλήρη τεχνικο-οικονοµική αρτιότητα, σύµφωνα µε 
τους κανόνες της επιστήµης.  

Κάθε µελέτη φυτοτεχνικής διαµόρφωσης φυτεµένου δώµατος / στέγης 
περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την προετοιµασία του υπό 
διαµόρφωση χώρου  για την εγκατάσταση  της βλάστησης, την επιλογή των 
κατάλληλων υλικών πολυεπίπεδης διαστρωµάτωσης, την εφαρµογή των υλικών 
υποδοµής πάνω από την στεγανοποιητική στρώση του κτιρίου , την επιλογή και 
εγκατάσταση  της βλάστησης και του αυτόµατου δικτύου άρδευσης , καθώς και 
τις οδηγίες διαχείρισης/συντήρησης  του φυτεµένου δώµατος/στέγης.  

Η φυτοτεχνική µελέτη φυτεµένων δωµάτων/στεγών αφορά στα νέα αλλά και στα 
υφιστάµενα κτίρια. Επισηµαίνεται ότι στα  εντατικού τύπου δώµατα η 
αρχιτεκτονική διαµόρφωση του δώµατος είναι θέµα αρχιτεκτονικής τοπίου και δεν 
περιλαµβάνετε στις απαιτήσεις αυτής της  µελέτης.  

Στις παρούσες οδηγίες αναφέρονται όλα τα τεύχη και σχέδια που πρέπει να 
υποβάλουν οι Μελετητές, ως µέρος των προτάσεων φυτοτεχνικής µελέτης 
δώµατος / στέγης, καθώς και το περιεχόµενο αυτών.  

2.2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ   

Η διασφάλιση µεγάλης διάρκειας ζωής ενός φυτεµένου δώµατος προϋποθέτει, τον 
προσδιορισµό και την ανάλυση διαφόρων  παραγόντων  που καθιστούν µια στέγη 
κατάλληλη για φύτευση, όπως  είναι  η αντοχή του κτιρίου να δεχτεί πρόσθετο 
µόνιµο φορτίο, ο τρόπος κατασκευής του δώµατος / στέγης, οι συνθήκες 
περιβάλλοντος στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν φυτά καθώς και το 
κόστος κατασκευής σε συνδυασµό µε το επιθυµητό αισθητικό, λειτουργικό και 
ενεργειακό αποτέλεσµα . Η ανάλυση  και αξιολόγηση  των  παραγόντων αυτών  
θα επηρεάσει  την επιλογή του  τύπου του φυτεµένου δώµατος και το είδος της 
βλάστησης που πρόκειται να εγκατασταθούν.  

Ανάλογα µε τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά της στέγης, τις µικροκλιµατικές 
συνθήκες που επικρατούν σε αυτή και το προτεινόµενο είδος βλάστησης 
επιλέγεται το κατάλληλο σύστηµα υποδοµής που αποτελείται από την 
πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση υλικών, προστασίας, αποθήκευσης νερού, 
αποστράγγισης αλλά και από εξειδικευµένα υποστρώµατα ανάπτυξης φυτών. 
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2.3  ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  

Για την επιτυχή εγκατάσταση πράσινου δώµατος /στέγης είναι απαραίτητο να 
καταγραφούν και να αναλυθούν οι συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια που 
θα εγκατασταθούν τα φυτά, η χρήση και η λειτουργία ώστε να επιλεγούν τα 
κατάλληλα είδη φυτών . 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τις  συνθήκες   και κατ΄επέκταση την επιλογή 
των φυτικών ειδών είναι : 

• Δοµικά  χαρακτηριστικά της στέγης /δώµατος 
• Κλιµατικοί παράγοντες /µικροκλίµα  στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν 
φυτά 

• Ιδιαίτερες απαιτήσεις του φυτικού υλικού 
• Επιθυµητό επίπεδο συντήρησης φυτικού υλικού 

Οι παράγοντες  που περιγράφονται παρακάτω, αποτελούν βασικό οδηγό και 
πρέπει να εξετάζονται, να αναλύονται  και να λαµβάνονται  υπόψη κατά τον 
σχεδιασµό και την διαµόρφωση των προτάσεων της µελέτης .  

2.3.1 Παράγοντες Εξαρτώµενοι από τα Δοµικά Χαρακτηριστικά του 
Κτιρίου 

Κατά την µελέτη  αναλύονται και αξιολογούνται  τα  δοµικά  χαρακτηριστικά του 
κτιρίου και δώµατος/στέγης σε σχέση τις συνθήκες µικροκλίµατος που 
δηµιουργούνται στην επιφάνεια εγκατάστασης  των φυτών αλλά και µε τις  
απαιτήσεις της βλάστησης . Η ανάλυση αυτή µπορεί να οδηγήσει στην απαίτηση  
κατασκευής  πρόσθετων  ειδικών κατασκευών  στο δώµα / στέγη ή στον 
αποκλεισµό της χρήσης ορισµένων  φυτικών ειδών  . 

Κατά την ανάλυση και την διαµόρφωση των προτάσεων της µελέτης λαµβάνονται 
υπ' όψη οι εξής παράµετροι:  

•    Στατική Αντοχή - επάρκεια  του κτιρίου  
•    Κλίση του δώµατος/ στέγης  
• Επιπλέον αύξηση του φορτίου που προέρχεται από παρακείµενα  
κατασκευαστικά στοιχεία  

• Περιοχές που είναι εκτεθειµένες στον ήλιο, περιοχές που σκιάζονται και 
περιοχές στις οποίες υπάρχει εναλλαγή ήλιου-σκιάς  

• Απορροή του νερού των βροχοπτώσεων  
• Η επίδραση της εκποµπής καυσαερίων  
• Τα ρεύµατα αέρα 
• Η έκθεση των επιφανειών της στέγης  
• Οι επιφάνειες κατασκευασµένες από γυαλί ή µέταλλο που  
ανακλούν το φώς σε µεγαλύτερο βαθµό. 

• Η κλίση απορροής της επιφάνειας του δώµατος/στέγης  
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2.3.1.1  Στατική Αντοχή - Επάρκεια του Κτιρίου 

Ο κρίσιµος παράγοντας στην απόφαση της δυνατότητας κατασκευής 
φυτεµένου δώµατος/στέγης  στην οροφή ενός κτιρίου  και του τύπου που θα 
κατασκευαστεί είναι η Στατική Αντοχή - Επάρκεια του Κτιρίου.  Στα 
υφιστάµενα κτίρια το συνολικό φορτίο των κατασκευών,  όπως το φορτίο 
του συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος στέγης, η βλάστηση και 
οποιοδήποτε δοµικό στοιχείο δεν πρέπει να ξεπεράσει το υπολογισµένο 
φορτίο ή φορτίο επικάλυψης που προβλέπεται από την στατική µελέτη. Στα  
νέα κτίρια κατά τον  υπολογισµό της στατικής αντοχής του κτιρίου, το φορτίο 
που προκύπτει από την κατασκευή του  φυτεµένου δώµατος/στέγης 
υπολογίζεται στα φορτία του κτιρίου .   

Ο υπολογισµός φορτίων των συστηµάτων υποδοµής φυτεµένου δώµατος / 
στέγης, (σύστηµα υποδοµής, υποστρώµατα ανάπτυξης) πρέπει να γίνεται σε 
συνθήκες κορεσµού. Σηµαντικός είναι ο υπολογισµός και των δοµικών ή 
φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται µε την φύτευση όπως διάδροµοι 
κίνησης, δάπεδα, συστήµατα σκίασης, στοιχεία νερού κλπ. τα οποία πρέπει να 
συνεκτιµηθούν.  

2.3.1.2  Χρήση / Χρηστικότητα  

Τα  εκτατικού τύπου δώµατα/ στέγες καθώς και οι περιοχές µε που έχουν 
δηµιουργηθεί µε αυτοφυή βλάστηση δεν είναι κατάλληλες για χρήση από τους 
ανθρώπους . Η πρόσβαση  τους συνήθως περιορίζεται κατά την συντήρηση ή  την 
επισκευή .   

Η χρήση των φυτεµένων δωµάτων/πράσινων στεγών από τους ανθρώπους 
γίνεται κυρίως στα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου φυτεµένα δώµατα, τα 
οποία έχουν την κατάλληλη στατική επάρκεια . 

2.3.1.3 Ρύσεις  του δώµατος / στέγης  

Από τα δοµικά  χαρακτηριστικά του κτιρίου που εξετάζονται σε σχέση µε τις 
απαιτήσεις της βλάστησης είναι  και οι  ρύσεις του δώµατος/στέγης . 

Η ρύσεις έχουν σχέση µε την κλίση απορροής της επιφάνειας του δώµατος .  
Γενικά θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την αποφυγή συγκέντρωσης 
στάσιµου νερού στο σύστηµα αποστράγγισης. Η  συγκέντρωση στάσιµου  νερού 
και η υπεράρδευση δηµιουργούν συνθήκες ασφυξίας στις ρίζες των φυτών και 
µπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία της εγκατάστασης βλάστησης στο δώµα. 
Όταν αυτό δεν είναι εφικτό λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα για την προστασία 
του ριζικού συστήµατος και επιλέγονται φυτά που να αντέχουν στις συνθήκες 
αυτές. 

Στον Εκτατικό, Ηµιεντατικό Τύπο, για την απορροή της πλεονάζουσας 
ποσότητας νερού στα φυτεµένα δώµατα εκτατικού και ηµιεντατικού τύπου, οι 
ρύσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5%. Υφιστάµενα δώµατα ή στέγες µε 
ρύσεις µικρότερες από 1,5% απαιτούν ιδιαίτερη αντιµετώπιση κατά την 
εφαρµογή του συστήµατος υποδοµής φυτεµένων δωµάτων/στεγών εκτατικού 
και ηµιεντατικού τύπου. Το αποστραγγιστικό σύστηµα, πρέπει να πληροί την 
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απαραίτητη αποστραγγιστική ικανότητα αλλά και το απαιτούµενο ύψος για την 
απορροή του πλεονάζοντος νερού. 

Στον Εντατικό Τύπο, για την απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας νερού 
στα φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου, οι ρύσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον 
1,5%.  Η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων εντατικού τύπου είναι δυνατή σε 
στέγες χωρίς ρύσεις µε την χρήση εξειδικευµένων αποστραγγιστικών 
στοιχείων που επιτρέπουν την δηµιουργία δεξαµενών αποθήκευσης νερού στο 
σύστηµα υποδοµής. 

Στις στέγες όσο η κλίση  αυξάνει, αυξάνεται η ποσότητα του νερού που 
απορρέει από αυτές. Στις περιπτώσεις µεγάλης κλίσης ενδείκνυται  η χρήση 
αποστραγγιστικού συστήµατος µε µεγάλη αποθηκευτική και µικρή 
αποσταγγιστική ικανότητα, καθώς και η χρήση ξηρανθεκτικών φυτών. Σε 
µεγάλες κλίσεις επίσης θα πρέπει να λαµβάνονται ειδικά µέτρα προστασίας από 
την διάβρωση  και την ολίσθηση .   

Η κλίση της στέγης επηρεάζει την διαµόρφωση του µικροκλίµατος στην 
επιφάνεια της, διότι επιδρά στην  γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, 
στην ταχύτητα των επικρατούντων ανέµων καθώς και στα ρεύµατα αέρα που 
δηµιουργούνται. Το µικροκλίµα στην επιφάνεια της στέγης µε την σειρά του 
επηρεάζει την επιλογή των φυτικών ειδών .  

2.3.1.4  Κατασκευαστικά στοιχεία δώµατος / στέγης 

Κατά την µελέτη πρέπει να εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που έχουν σχέση µε 
τον τρόπο που είναι κατασκευασµένο το δώµα / στέγη και τις συνθήκες 
περιβάλλοντος στην επιφάνεια του. Αυτές οι συνθήκες έχουν σχέση µε την 
καταλληλότητα όλων των στρώσεων και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν 
στην κατασκευή του δώµατος / στέγης και την µέθοδο η οποία θα ακολουθηθεί.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις κάθετες απολήξεις της στέγης / δώµατος 
(εξαερισµοί, φωτοσωλήνες) και στις θέσεις των Η/Μ µονάδων οι οποίες θα 
πρέπει να διαχωριστούν από τις περιοχές φύτευσης σε υφιστάµενα κτίρια και να 
είναι προσβάσιµες για τεχνικό έλεγχο και συντήρηση.     

2.3.1.5  Έκθεση του δώµατος/στέγης   

Η έκθεση του δώµατος/στέγης καθορίζει την ένταση και την διάρκεια της ηλιακής 
ακτινοβολίας που δέχεται η επιφάνεια της . Ο ρόλος της έκθεσης στην 
εγκατάσταση της  βλάστησης συνδέεται µε το µκροκλίµα µιας περιοχής. Περιοχές 
που είναι εκτεθειµένες στον ήλιο, περιοχές που σκιάζονται και περιοχές στις οποίες 
υπάρχει εναλλαγή ήλιου-σκιάς λαµβάνονται υπόψη στην επιλογή φυτικών ειδών . 
Η έκθεση µιας επιφάνειας  µπορεί επίσης να µεταβάλει  την επίδραση των ανεµών. 
Ανάλογα µε τη θέση τους σε σχέση µε την κατεύθυνση των ανέµων διακρίνουµε 
τις προσήνεµες και υπήνεµες περιοχές και επιλέγονται τα κατάλληλα είδη φυτών.  

2.3.1.6  Αποστράγγιση 

Κατά τον σχεδιασµό και την κατασκευή του φυτεµένου δώµατος θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας 
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νερού από την επιφάνεια της στέγης. Κατά τον υπολογισµό της συνολικής 
αποστραγγιστικής ικανότητας του φυτεµένου δώµατος/στέγης θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται η µέση ετήσια βροχόπτωση που επικρατεί στην περιοχή, ο 
συντελεστής απορροής του συστήµατος υποδοµής(άµεσα εξαρτώµενος από το 
συνολικό βάθος του υποστρώµατος ανάπτυξης και το είδος αυτού) καθώς και ο 
αριθµός των απαιτούµενων ή υφιστάµενων υδρορροών. 

Η αντιµετώπιση της στέγης/δώµατος κατά την συνδυαστική εφαρµογή 
βλάστησης, σκληρών δαπέδων, στήριξης συστηµάτων σκίασης, τοποθέτησης 
Η/Μ και φωτοβολταϊκών και άλλων δοµικών κατασκευών σαν µια ενιαία 
αποστραγγιστική επιφάνεια διασφαλίζει την γρήγορη αποµάκρυνση της 
πλεονάζουσας ποσότητας νερού αλλά και την ορθή εφαρµογή της 
στεγανοποιητικής µεµβράνης. Η αποστράγγιση της πλεονάζουσας ποσότητας 
νερού από το φυτεµένο δώµα/στέγη πρέπει να γίνεται τόσο µέσω του 
σύστηµατος υποδοµής µε την διήθηση, συλλογή και αποµάκρυνση της 
πλεονάζουσας ποσότητας νερού όσο και από την επιφάνεια σκληρών δαπέδων 
που επιτρέπουν την φυσική διήθηση και αποµάκρυνση του νερού µέσω του 
συστήµατος υποδοµής.  

Ανάλογα µε το µέγεθος της επιφάνειας της στέγης, οι φυτοκαλυµένες περιοχές 
θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον µια υδρορροή καθώς και µια έξοδο 
υπερχείλισης.    

2.3.1.7 Άρδευση  

Στα µεσογειακά κλίµατα, η άρδευση είναι απαραίτητη για όλους τους τύπους 
φυτεµένων δωµάτων, στις περιοχές όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό και 
επικρατεί ξηρασία κατά τους θερινούς µήνες.  

Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα άρδευσης  εξαρτάται από τις υδατικές 
ανάγκες των φυτών, την βροχόπτωση σε συνδυασµό µε την ποσότητα νερού 
που συγκρατεί το σύστηµα υποδοµής την κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο. Κατά 
το διάστηµα αυτό η εξατµησοδιαπνοή  που παρατηρείται είναι µεγάλη και τα 
φυτά στηρίζουν τον εφοδιασµό τους σε νερό από την ποσότητα της υγρασίας 
που έχει αποθηκευτεί στο σύστηµα και από νερό που δίδεται σε αυτά µε την 
άρδευση. Η συνολική ποσότητα νερού που θα δεχτεί ένα δώµα εκτατικού τύπου 
δεν µπορεί να ξεπερνά τα 900mm συµπεριλαµβανοµένου και του βρόχινου.  Το 
σύστηµα υποδοµής, για τις συνθήκες της χώρας µας πρέπει να έχει µεγάλη 
αποθηκευτική ικανότητα νερού και να διασφαλίζει καλή αποστράγγιση ώστε να 
πληρούνται οι συνθήκες ανάπτυξης των µεσογειακών  

Το νερό που συγκεντρώνεται από την αποστράγγιση  στις ελληνικές 
κλιµατολογικές συνθήκες δεν µπορεί να  καλύψει τις ανάγκες της βλάστησης και 
γι΄ αυτό λαµβάνονται πρόσθετα µέτρα για την κάλυψη των αναγκών των 
φυτών. Ο σχεδιασµός του δικτύου άρδευσης λαµβάνει υπόψη τις υδατικές 
ανάγκες των φυτών, την παροχή και την πίεση της πηγής νερού, την 
δυνατότητα τοποθέτησης δεξαµενής νερού κλπ  . 
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2.3.1.8  Προστασία από την πτώση  

Η προστασία των συντηρητών του φυτεµένου δώµατος/στέγης και των 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων επιβάλει την προσθήκη εξειδικευµένων 
εξαρτηµάτων στήριξης ή την εφαρµογή κιγκλιδωµάτων στις περιπτώσεις όπου 
στην περίµετρο του δώµατος δεν υπάρχει στηθαίο. Όλες οι απαραίτητες 
παρεµβάσεις στην περίµετρο του κτιρίου που αφορούν στην ασφάλεια των 
συντηρητών πρέπει να εναρµονίζονται µε την ελληνικής νοµοθεσίας και τον 
Γενικό Οικοδοµικό Κανονισµό. Σε περίπτωση φυτεµένου δώµατος/στέγης µε 
χαµηλό στηθαίο οι συντηρητές θα πρέπει να προσδένονται από εξειδικευµένα 
σταθερά σηµεία στήριξης.    

2.3.2  Παράγοντες εξαρτώµενοι από τις Κλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής 

Όσον αφορά στους παράγοντες που εξαρτώνται  από  κλιµατικές συνθήκες µιας 
περιοχής λαµβάνονται υπόψη τα εξής: 

• Το κλίµα της περιοχής 
• Το µικροκλίµα στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν φυτά 
• Τη συχνότητα και την ένταση των ετησίων βροχοπτώσεων 
• Τη µέση ηλιοφάνεια 
• Την εµφάνιση περιόδων ξηρασίας 
• Την εµφάνιση περιόδων παγετού, µε ή χωρίς την κάλυψη µε χιόνι 
• Την κατεύθυνση και ένταση των επικρατούντων ανέµων 

Η υγιής και βιώσιµη ανάπτυξη των φυτών του φυτεµένου δώµατος/στέγης είναι 
αποτέλεσµα των τεχνητών συνθηκών του συστήµατος υποδοµής που πρέπει να 
προσεγγίζουν αυτές τουι εδαφικού περιβάλλοντος που αναπτύσσονται τα φυτά, 
αλλά και των κλιµατικών και µικροκλιµάτων συνθηκών στην επιφάνεια της 
στέγης. Τα κλιµατικά στοιχεία µιας περιοχής αποτελούν ουσιαστικό παράγοντα 
διαµόρφωσης του υδρολογικού κύκλου και κατά συνέπεια του υδρολογικού  
ισοζυγίου της. Σηµαντικό ρόλο στην εγκατάσταση της βλάστησης παίζει η δίαιτα 
των κατακρηµνισµάτων τόσο αµέσως µετά από την εγκατάσταση ως επίσης και τα 
κατακρηµνίσµατα κατά την διάρκεια της αυξητικής περιόδου. Ανάλογα µε τις 
κλιµατικές συνθήκες κατά την διάρκεια προσαρµογής και εγκατάστασης των 
φυτών στο φυτεµένο δώµα/στέγη, είναι απαραίτητη η άρδευσή τους κατά την 
διάρκεια της αυξητικής περιόδου και όταν το υδρολογικό ισοζύγιο είναι αρνητικό.  

Όσον αφορά την θερµοκρασία , στα µεσογειακού τύπου κλίµατα δεν αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα παρά µόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες η 
θερµοκρασία της επιφάνειας του δώµατος/στέγης   είναι πάρα πολύ υψηλή , 
πιθανόν και µεγαλύτερη  των 90ο C για  διάρκεια µιας ή δύο ωρών η οποία 
µπορεί να θανατώσει τους ιστούς των φυτών. Λόγω της  δυνατότητας τα ίδια 
τα φυτά να δηµιουργούν τις προϋποθέσεις προστασίας τους από τις υψηλές 
θερµοκρασίες, το φαινόµενο αυτό είναι σπάνιο. Η άµεση επίδραση της 
θερµοκρασίας συνδέεται και µε τις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες είτε µε 
προβλήµατα έξαρσης είτε µε καταστροφή των φυτών όταν αυτά 
αναπτύσσονται έξω από την ζώνη εξάπλωσης τους .  

Η επίδραση των ανέµων εξαρτάται και από τη φύση τους. Έτσι ξηροί άνεµοι 
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εντείνουν την εξάτµιση του νερού από το υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών,  
δηµιουργώντας δυσµενείς συνθήκες αύξησης για τη βλάστηση. Οµβροφόροι 
άνεµοι δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες στις προσήνεµες περιοχές  ενώ οι 
υπήνεµες βρίσκονται στη σκιά της βροχής. Τέλος, εάν οι άνεµοι προέρχονται 
από θαλάσσιες περιοχές είναι ικανοί να µετακινήσουν µεγάλες ποσότητες 
σταγονιδίων και υγρασίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δυνατόν να περιέχουν 
σηµαντικές ποσότητες αλάτων όπως ΚCl, ΝαCl, CaCl2 κ.α  . Η κατεύθυνση και 
ένταση των επικρατούντων ανέµων επηρεάζει και τον τρόπο στήριξης των 
µεγάλου µεγέθους φυτών .  

 

2.3.3  Παράγοντες εξαρτώµενοι από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
βλάστησης 

2.3.3.1  Επιλογή βλάστησης  

Η βλάστηση που θα εγκατασταθεί εξαρτάται από τον τύπο του φυτεµένου 
δώµατος καθώς και από το επιθυµητό αποτέλεσµα όσον αφορά στην 
θερµοµόνωση (ταχύτητα ανάπτυξης φυτών, συντελεστής σκίασης, απορρόφηση 
και ανάκλαση ηλιακής ακτινοβολίας, χρώµα φυλλώµατος), στην συντήρηση 
(ταχύτητα ανάπτυξης και κάλυψης επιφάνειας, ξηρανθεκτικά, υδροχαρή φυτά, 
θρεπτικές ανάγκες) στην αισθητική παρέµβαση (στιλπνότητα φυλλώµατος, 
συνθέσεις φυτοοµάδων, εποχές ανθοφορίας) και στην χρήση του φυτεµένου 
δώµατος / στέγης (αύξηση της επιφάνειας κίνησης µε χρήση φυτών 
εδαφοκάλυψης, χλοοτάπηατα, ορισµό επιφανειών µε δένδρα και θάµνους)    

Ο προτεινόµενος τύπος της βλάστησης επηρεάζει αντίστοιχα την επιλογή των 
υλικών υποδοµής που συνθέτουν τα φυτεµένα δώµατα, όπως το υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών (βάθος και είδος υποστρώµατος), το σύστηµα αποστράγγισης 
ανάλογα µε τις ανάγκες των φυτών για νερό και αερισµό του ριζικού τους 
συστήµατος καθώς το είδος της µεµβράνης ελέγχου ανάπτυξης ριζικού 
συστήµατος ανάλογα µε την επιθετικότητα των ριζών. 

Κύρια κριτήρια για την επιλογή των φυτικών ειδών, που συνθέτουν την 
φύτευση του δώµατος , είναι οι κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην 
περιοχή, το πάχος και το είδος του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών  
ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου δώµατος που θα κατασκευαστεί,  η 
δυνατότητα των φυτών για προσαρµογή και ανάπτυξη στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον που δηµιουργείται, το επιδιωκόµενο αισθητικό αποτέλεσµα και τον 
τύπο του φυτεµένου δώµατος, η αντοχή των φυτικών ειδών στις υψηλές 
θερµοκρασίες και στην ένταση του ανέµου και η δυνατότητα αυτών για 
προσαρµογή και ανάπτυξη στο συγκεκριµένο περιβάλλον. 

Για το σκοπό αυτό επιλέγονται ενδηµικά είδη και είδη από την ευρύτερη 
µεσογειακή χλωρίδα, που προσαρµόζονται γρήγορα στις τοπικές κλιµατικές 
συνθήκες, συνδυάζονται µε το αστικό  περιβάλλον και τις ιδιαίτερες συνθήκες 
που αναπτύσσονται σε αυτό όπως οι υψηλές θερµοκρασίες και η ατµοσφαιρική 
ρύπανση. 
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2.3.3.2  Μορφές βλάστησης   
 
Eκτατικός τύπος (extensine green roof)  
 
Ιδανικά για αυτό το είδος φυτεµένου δώµατος / στέγης είναι τα φυτά χαµηλής 
ανάπτυξης, όπως φυτικοί τάπητες, χλοοτάπητες, αγριολούλουδα και φυτά 
εδαφοκάλυψης µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα που αναβλαστάνουν εύκολα. 
Στον Eκτατικό τύπο µπορούν να συνδυαστούν οι ακόλουθες µορφές 
βλάστησης:  

• Sedum sp  
• Sedum και ποώδη φυτά 
• Sedum-αγρωστώδη- και ποώδη φυτά 
• Aγρωστώδη και ποώδη φυτά 

Ηµιεντατικός τύπος (semi intensive green roof) 

Καθώς αυξάνεται το ύψος της συνολικής διαστρωµάτωσης του συστήµατος 
υποδοµής, αυξάνεται και η παλέτα των φυτών προς εγκατάσταση. Οι κύριες 
µορφές βλάστησης που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον Ηµιεντατικό τύπο 
είναι : 

• Γρασίδια -  πολυετή  ποώδη φυτά  
• Τοπική ποώδης - θαµνώδης βλάστηση  
• Θαµνώδης βλάστηση µε υπέργεια ανάπτυξη έως 60εκ. 

Εντατικός τύπος (intensive green roof) 

Στον  Εντατικό τύπο ο µελετητής έχει δυνατότητα επιλογής µεγαλύτερης 
ποικιλίας φυτικού υλικού και συνθετικών προτάσεων.  
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ΤΥΠΟΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ 
ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΥΨΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΜΕΣΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

100 -120mm Sedum sp., Χλόη,  
Εκτατικός τύπος 

Extensive green roof 
120-150mm 

Μεσογειακά είδη εδαφοκάλυψης. 

Αρωµατικά φυτά 

100-150mm 
Μεσογειακά είδη εδαφοκάλυψης. 

Αρωµατικά φυτά 
Ηµιεντατικός τύπος 

Semi intensive green 
roof 150-300mm 

Ενδηµικά είδη, αρωµατικά φυτά  

Θάµνοι µεσαίας ανάπτυξης 

100-150mm Χλοοτάπητας 

150-250mm 
Ενδηµικά είδη, αρωµατικά φυτά  

Θάµνοι µεσαίας ανάπτυξης 

250-500mm 
Θάµνοι µεγάλης ανάπτυξης 

Μικρά δένδρα 

Εντατικός τύπος 

Intensive green roof 

500-1500mm Μεσαίας ανάπτυξης δένδρα 
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2.4    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ / ΣΤΕΓΗΣ . 

2.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στις παρούσες Τεχνικές Υποχρεώσεις  αναφέρονται όλα τα τεύχη και σχέδια που 
πρέπει να υποβάλουν οι Μελετητές, ως µέρος των προτάσεων φυτοτεχνικής 
µελέτης δώµατος / στέγης, καθώς και το περιεχόµενο αυτών.  

2.4.2  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

Το αντικείµενο της µελέτης είναι, η καταγραφή,  ανάλυση και αξιολόγηση  των 
βασικών  πληροφοριών  του έργου, η επιλογή  και αιτιολόγηση του τύπου 
φυτεµένου  δώµατος/στέγης  (εκτατικού, ηµιεντατικού, εντατικού), η  εκτίµηση 
των απαιτουµένων εργασιών προετοιµασίας του χώρου και  κατασκευής των 
έργων υποδοµής /διαστρωµάτωσης, η επιλογή του τύπου  βλάστησης και 
περιγραφή µεθόδου εγκατάστασης, ο υπολογισµός βάρους/φορτίων (κορεσµένα 
βάρη),  η σύνταξη σχεδίων, η σύνταξη µελέτης άρδευσης πρασίνου και 
περιγραφή των εργασιών  Διαχείριση Φυτεµένων δωµάτων / στεγών. 

2.4.3  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Τα τεύχη που υποβάλλονται είναι τα παρακάτω :  
 
α) Τεχνική έκθεση 
β) Σχέδια  
γ) Τεχνικές προδιαγραφές 
δ) Προµετρήσεις και προϋπολογισµός  

2.4.3.1  Τεχνική Έκθεση  

Στην  Τεχνική έκθεση  θα αναφέρονται τα παρακάτω: 

1) Καταγραφή βασικών  πληροφοριών .  
• Θέση του έργου και σύντοµη περιγραφή των προς µελέτη εργασιών,  
• Στοιχεία από την τεχνική έκθεση στατικής επάρκειας του Μηχανικού τα 
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη στην µελέτη  , 

• Δοµικά  χαρακτηριστικά στέγης/δώµατος, 
• Κλιµατικές συνθήκες της περιοχής,  
• Συνθήκες περιβάλλοντος στην επιφάνεια που θα εγκατασταθούν τα φυτά 
κλπ). 

2) Ανάλυση των βασικών  πληροφοριών και  συνθηκών του έργου καθώς  και 
καθορισµός των στόχων και των προτεραιοτήτων της µελέτης.  

3) Αξιολόγηση των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, εκτίµηση της 
επίδρασής τους και επιλογή του είδους των εργασιών που πρέπει να 
εκτελεστούν .  

4) Επιλογή  του τύπου πράσινου δώµατος/στέγης  (εκτατικού, ηµιεντατικού, 
εντατικού) και αιτιολόγηση λαµβάνοντας υπόψη την τεχνική έκθεση αντοχής 
– στατικής επάρκειας του κτιρίου καθώς και των επιδιωκόµενων στόχων από 
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την εφαρµογή του φυτεµένου δώµατος / στέγης. (ενεργειακοί, 
περιβαλλοντικοί, τεχνοοικονοµικοί) 

5) Η εκτίµηση των απαιτουµένων εργασιών προετοιµασίας του χώρου, 
εργασίες κατασκευής έργων υποδοµής /διαστρωµάτωσης (µετά την 
εφαρµογή στεγανοποίησης), για την  εγκατάσταση βλάστησης .  
 
• Η επιλογή αντιρριζικής µεµβράνη και περιγραφή της µεθόδου 
εγκατάστασης  (εφόσον η στεγανοποιητική στρώση δεν παρε΄χει 
πιστοποιηµένη αντιρριζική προστασία). 

• Η επιλογή αποστραγγιστικού  συστήµατος και περιγραφή της µεθόδου 
εγκατάστασης 

• Η επιλογή φίλτρων και περιγραφή της µεθόδου εγκατάστασης  
• Η επιλογή υποστρώµατος  ανάπτυξης φυτών . 
• Η συνολική απαιτούµενη αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα µε την 

µέση ετήσια βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώµατος.   
 

6)   Η Επιλογή του τύπου  βλάστησης και περιγραφή µεθόδου εγκατάστασης. 

• Επιλογή φυτικών ειδών,  
• Περιγραφή των ιδιοτήτων τους (µέγεθος, ανθεκτικότητα στη σκιά, 
ανθεκτικότητα σε ξηρασία, απαιτήσεις σε φυτικό υπόστρωµα κ.λ.π.),  

• Περιγραφή εργασιών εγκατάστασης αυτών στους χώρους φύτευσης 
• Πίνακας φυτικού υλικού  
• Περιγραφή υλικών και εργασιών υποστύλωσης µεγάλων δένδρων  
• Επιλογή της   µεθόδου εγκατάστασης χλοοτάπητα, περιγραφή  όλων των 
απαιτουµένων υλικών καθώς και των εργασιών εγκατάστασης αυτού. 
 

7)  Υπολογισµός βάρους/φορτίων (κορεσµένα βάρη)  

Ο υπολογισµός φορτίου του προτεινόµενου συστήµατος υποδοµής 
φυτεµένου δώµατος / στέγης και του αντίστοιχου υποστρώµατα 
ανάπτυξης) πρέπει να γίνεται σε συνθήκες κορεσµού. Σηµαντικός είναι ο 
υπολογισµός και των δοµικών ή φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται µε 
την φύτευση όπως διάδροµοι κίνησης, δάπεδα, συστήµατα σκίασης, 
στοιχεία νερού κλπ. τα οποία πρέπει να συνεκτιµηθούν.  

8) Περιγραφή του αρδευτικού δικτύου  και του τρόπου λειτουργίας του , 
υπολογισµός υδατικών αναγκών ανά αυτόνοµη περιοχή άρδευσης, 
περιγραφή του τρόπου σχεδιασµού και διάταξης του αρδευτικού δικτύου, 
συµπεριλαµβανοµένου της  επιλογής των σωλήνων. Περιγραφή του 
προτεινόµενου συστήµατος ελέγχου της λειτουργίας του  , το είδος και ο 
απαιτούµενος βαθµός φίλτρανσης του δικτύου, η παροχή, η πίεση 
λειτουργίας και οι επιτρεπόµενες αποκλίσεις των σταλακτών και των 
εκτοξευτών , οι παροχές, οι πιέσεις λειτουργίας και οι απώλειες των 
εξαρτηµάτων λειτουργίας και προστασίας του δικτύου  Περιγραφή αντλίας 
όπου απαιτείται . 

9) Περιγραφή και πρόγραµµα εργασιών διαχείρισης όλων των φυτεµένων 
επιφανειών .  
• Έλεγχος και συντήρηση συστήµατος υποδοµής  
• Πρόγραµµα διαχείρισης όλων των φυτεµένων επιφανειών  
• Πρόγραµµα διαχείρισης του αρδευτικού δικτύου . 
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2.4.3.2   Σχέδια  

2.4.3.2.1    Σχέδιο Υποδοµής Φυτεµένου Δώµατος / Στέγης 

Κλίµακα:  1:50 ή  1:100  Σύµφωνα µε τις κλίµακες των Αρχιτεκτονικών σχεδίων 

και θα έχει υπόβαθρο την κάτοψη δώµατος  

Στα σχέδιο θα πρέπει να παρουσιάζονται σαφώς : 

1. Οι ρύσεις  του δώµατος και οι απολήξεις τους (Υδρορροές) 
2. Η υποδοµή του φυτεµένου δώµατος/στέγης 
3. Οι θέσεις των λεπτοµερειών υποδοµής και συναρµογών  

Σχέδια λεπτοµερειών Κλίµακα   :  1:5 ή  1:10   

Λεπτοµέρειες διαστρωµάτωσης του συστήµατος υποδοµής στα σηµεία 
α)  Περίµετρος κτιρίου/Στηθαίο 
β)  Συναρµογή φυτεµένου δώµατος µε σκληρό δάπεδο   
γ)  Υδρορροές 
δ)  Κάθετες απολήξεις στο δώµα/στέγη 
ε)  Ηλιοσωλήνες/Κουπόλες 

 

2.4.3.2.2    Σχέδιο   Φύτευσης  

Α. Σχέδιο   Φύτευσης στον Εκτατικό  και ηµιεντατικό τύπο  

Κλίµακα  :  1:50 ή 1:100   Σύµφωνα µε τις κλίµακες των Αρχιτεκτονικών 

σχεδίων και θα έχει υπόβαθρο την κάτοψη δώµατος  

Στο σχέδιο θα πρέπει  να παρουσιάζει σαφώς : 

Το σχήµα και η έκταση κάθε διακεκριµένης περιοχής κατά είδος φύτευσης, 
(σπορά , εδαφοκάλυψη ,  χλοοτάπητας , φυτά )  και η  έκταση τους σε m2. 
Ο αριθµός των φυτών κάθε οµάδας, κατά είδος, µέσα σε κάθε διακεκριµένη 
περιοχή φύτευσης ή η ακριβής θέση κάθε φυτού ή οµάδας φυτών ιδίου είδους ή 
σύνθεσης ειδών. 

Β. Σχέδιο   Φύτευσης στον  Εντατικό  τύπο  

Κλίµακα  : 1:50  ή  1:100  Σύµφωνα µε τις κλίµακες των Αρχιτεκτονικών 

σχεδίων και θα έχει υπόβαθρο την κάτοψη δώµατος  

Το σχήµα και η έκταση κάθε διακεκριµένης περιοχής κατά είδος φύτευσης, 
(σπορά , εδαφοκάλυψη ,  χλοοτάπητας , φυτά )  και η  έκταση τους σε m2. 
Ο αριθµός των φυτών κάθε οµάδας, κατά είδος, µέσα σε κάθε διακεκριµένη 
περιοχή φύτευσης ή η ακριβής θέση κάθε φυτού ή οµάδας φυτών ιδίου είδους ή 
σύνθεσης ειδών. 
Σχέδιο χάραξης των περιγραµµάτων των οµάδων  φύτευσης και των θέσεων 
των µεγάλων φυτών (δένδρα, Θάµνοι ).  
Το βάθος του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών στις διάφορες θέσεις ιδιαίτερα 
όταν αυτό διαφοροποιείται .   
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2.4.3.2.3    Σχέδιο αρδευτικού δικτύου 

Κλίµακα  :  1:50  ή 1:100 Σύµφωνα µε τις κλίµακες των Αρχιτεκτονικών σχεδίων  

Υπόβαθρο  στο σχέδιο  της φυτοτεχνικής µελέτης του δώµατος  διατηρώντας 
από το σύνολο των περιεχοµένων πληροφοριών µόνον τις απολύτως 
απαραίτητες (π.χ. περίγραµµα της περιοχής φύτευσης).  

Θα απεικονίζεται η γενική διάταξη των βασικότερων στοιχείων του δικτύου 
(θέσεις υδροληψιών, αγωγοί µεταφοράς, φρεάτια κλπ), καθώς και άλλα 
στοιχεία, όπως η οριοθέτηση των αυτόνοµα αρδευόµενων περιοχών. Θα 
φαίνονται λεπτοµερώς οι θέσεις και οι διαστάσεις των αγωγών, των φρεατίων 
και των επιφανειών που θα αρδεύονται, καθώς και οι θέσεις και οι τύποι των 
µηχανισµών και αυτοµατισµών του δικτύου , µετεωρολογικοί σταθµοί κλπ.  

2.4.3.2.4   Σχέδια λεπτοµερειών  

Στα σχέδια λεπτοµερειών που, δίδονται όλες οι κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 
σε τοµές και κατόψεις, για τις διάφορες εργασίες που προτείνονται στη µελέτη .  

Στα σχεδία λεπτοµερειών θα περιλαµβάνεται υποχρεωτικά και  Σχέδιο  
αγκύρωσης – σταθεροποίησης µεγάλων δένδρων όταν  χρησιµοποιούνται στην 
φύτευση. Οι τελικές επιτρεπόµενες διαστάσεις κόµης των µεγάλων φυτών.  

2.4.3.3  Τεύχος Τεχνικών  Προδιαγραφών  

Οι Τεχνικές προδιαγραφές θα περιλαµβάνουν, τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων 
των υλικών.  

Για τα υλικά υποδοµής /διαστρωµάτωσης θα περιγράφουν πλήρως τα υλικά 
κατασκευής ,το βάρος κάθε υλικού ξεχωριστά, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 
αποστραγγιστική ικανότητα, την αποθηκευτική ικανότητα σε νερό, µηχανική 
αντοχή και όλα τα σχετικά τεχνικά χαρακτηριστικά.  

Για τo  φυτικό υλικό , το µίγµα των σπόρων, τα είδη φυτών, πίνακας φυτικού 
υλικού (όνοµα, λατινικό όνοµα, ύψος, περίµετρος κορµού, µέγεθος µπάλας).  

Για το δίκτυο άρδευσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και πλήρη περιγραφή όλων 
των επί µέρους υλικών και εξαρτηµάτων του δικτύου άρδευσης (υλικό 
κατασκευής και όρια (παροχής και πίεσης) λειτουργίας αυτών .  

2.4.3.4  Προµετρήσεις / Προϋπολογισµός  

Με βάση τα σχέδια, θα συντάσσονται πίνακες προµέτρησης που αφορούν 
διαφορετικές εργασίες όπως: α) Εγκατάσταση Υποδοµής , β) Εγκατάστασης 
βλάστησης  γ) Εγκατάστασης αρδευτικού δικτύου και δ) Διαχείρισης  ε) άλλες, 
απαραίτητες κατά περίπτωση, εργασίες. Θα συντάσσεται προϋπολογισµός 
δαπάνης  βασιζόµενος στις ποσότητες που προµετρήθηκαν.  
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3.  KATAΣKEYH ΦYTEMENΩN ΔΩMATΩN 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αναφέρεται στην εκτέλεση όλων των εργασιών 
σχετικών µε την κατασκευή των φυτεµένων   δωµάτων / στεγών  όπως , τις  
εργασίες   κατασκευής  του συστήµατος υποδοµής (που είναι απαραίτητα για την 
εγκατάσταση της βλάστησης) αλλά και την αποστράγγιση της πλεονάζουσας 
ποσότητας νερού, (αποστραγγιστική ικανότητα ανάλογα µε την µέση ετήσια 
βροχόπτωση και το συντελεστή απορροής του δώµατος) καθώς και τις   εργασίες  
εγκατάστασης φυτών και δικτύου άρδευσης. Επίσης περιλαµβάνει τις ελάχιστες 
απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους τεχνικούς  όρους  συµφώνα µε τους 
οποίους θα εκτελεστεί  η κατασκευή τους φυτεµένου  δώµατος / στέγης . 

3.2 ΥΛΙΚΑ  

Τα υλικά για την κατασκευή των φυτεµένων δωµάτων / στεγών είναι: 

• Το φυτικό υλικό  
• Τα Υλικά υποδοµής τα οποία αποτελούν την απαραίτητη προϋπόθεση για  
την εγκατάσταση της βλάστησης  

• Τα υλικά του συστήµατος άρδευσης, το οποίο είναι απαραίτητο για της 
διατήρηση της βλάστησης 

Όλα τα υλικά και τα δοµικά στοιχεία για την συγκεκριµένη χρήση πρέπει 
να είναι συµβατά µεταξύ τους. Όλα τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή στέγης και της εγκατάστασης της βλάστησης πρέπει να επιλεγούν µε 
τέτοιο τρόπο  που να εξασφαλίζεται η αµοιβαία χηµική συµβατότητα. Ο 
κατασκευαστής κάθε  υλικού   παρέχει   στοιχεία σχετικά µε τους  περιορισµούς 
της χρήσης του λόγω ασυµβατότητας.  Εάν για ένα οποιοδήποτε υλικό 
διαπιστωθεί ότι η χρήση του είναι ασύµβατη, είτε θα πρέπει να αναθεωρηθεί η 
επιλογή του υλικού ή θα πρέπει ληφθούν πρόσθετα µέτρα κατά την 
εγκατάσταση.  Τόσο οι µεµβράνες στεγανοποίησης όσο και οι αντιριζικές πρέπει 
να ελέγχονται για να εξασφαλίζεται ότι είναι ανθεκτικές στην υδρόλυση. Όλα τα 
υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει επίσης να είναι ανθεκτικά σε συνεχή 
έκθεση στο νερό, την βιολογική δράση των µικροοργανισµών, υδατοδιαλυτών 
ουσιών κλπ. Τα υλικά θα πρέπει να φέρουν τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις απο 
διεθνείς οργανισµούς πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους.Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν δεν πρέπει να  δηµιουργούν 
ατµοσφαιρική ρύπανση που οφείλεται στην διεργασίες, όπως απόπλυση ή η 
απελευθέρωση των αερίων ουσιών. Επίσης όλα τα  υλικά δεν πρέπει να 
περιέχουν συστατικά τα οποία είναι επιβλαβή  για τα φυτά.  

Παρακάτω αναφέρονται τα υλικά ανάλογα µε την σειρά τοποθέτησης τους  στο 
δώµα . 
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3.2.1  ΥΛΙΚΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ  

3.2.1.1  Διαχωριστική µεµβράνη 

Η διαχωριστική µεµβράνη τοποθετείται σε περίπτωση µη χηµικής συµβατότητας 
των υλικών στεγανοποίησης και του φυτεµένου δώµατος 

3.2.1.2 Aντιρριζική Μεµβράνη 

Η αντιρριζική Μεµβράνη παρέχει κατάλληλη και διαρκή προστασία  από την 
διείσδυση των ριζών στην στεγανοποιητική στρώση.   

Η αντιρριζική Μεµβράνη είναι κατασκευασµένη  από υλικά µε πυκνή δοµή τα 
οποία εµποδίζουν τη διείσδυση των ριζών και προστατεύουν την ακεραιότητα 
της στεγανοποιητικής στρώσης του κτηρίου. Η ανάγκη τοποθέτησής της 
εξαρτάται από το είδος της µεµβράνης στεγανοποίησης. Οι συνθετικές 
οπλισµένες µεµβράνες στεγανοποίησης συνήθως δεν απαιτούν την ύπαρξη  
Aντιρριζικής \ Προστασίας. Αντίθετα η στεγανοποίηση µε ασφαλτική µεµβράνη 
απαιτεί την διάστρωση πρόσθετης αντιρριζικής µεµβράνης. Η προστασία της   
στεγανοποιητικής στρώσης (υγροµόνωσης)  είναι απαραίτητη  σε όλους τους 
τύπους και εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή ειδικού γεωϋφάσµατος πριν την 
αντιρριζική µεµβράνη. 

H αντιρριζική µεµβράνη είναι κατασκευασµένη από ηλεκτρονικά ελεγµένο 
πολυαιθυλένιο (PE), πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO), ή 
EPDM. Προσφέρει συνεχή προστασία στη µόνωση της οροφής αποτρέποντας τη 
διάτρηση από το ριζικό σύστηµα των φυτών, των στεγανώσεων της οροφής, (FLL 
guidelines 2008). 

3.2.2.3 Υπόστρωµα συγκράτησης υγρασίας και µηχανικής προστασίας 
της µόνωσης 

Το υπόστρωµα προστασίας είναι κατασκευασµένο από πολυεστερικές  
συνθετικές και ανακυκλωµένες ίνες. Έχει πάχος από 3 ως 15 mm, και συγκρατεί 
νερό από 3 l/m2ως 10 l/m2. Προσφέρει επιπλέον προστασία στην υποκείµενη 
αντιριζική µεµβράνη καθώς και στα συστήµατα στεγανοποίησης από πλήγµατα. 
Κατηγορία αντοχής 3-4  

3.2.2.4 Αποστραγγιστικό Σύστηµα 

Το αποστραγγιστικό σύστηµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από υψηλής 
πυκνότητας ανακυκλωµένο πολυαιθυλένιο (HDPE), ενισχυµένο πλαστικό (ABS) ή 
ανακυκλωµένο πολυστυρένιο (Recycled PS) µε αµφίπλευρες εγκολπώσεις και 
κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό. Η 
περίσσεια ύδατος οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική δεξαµενή 
για επανάχρηση. Tο αποστραγγιστικό σύστηµα πρέπει να λειτουργεί σαν αποθήκη 
νερού και να επιτρέπει την ενιαία αποστράγγιση, τον αερισµό του υποστρώµατος 
ανάπτυξης φυτών και να αποτελεί ισχυρή προστατευτική στρώση για τις 
υποκείµενες µεµβράνες. Όταν το δώµα είναι προσπελάσιµο το αποστραγγιστικό 
σύστηµα θα πρέπει να έχει υψηλή µηχανική  αντοχή. Ανάλογα µε τον τύπο του 
φυτεµένου δώµατος µεταβάλλεται το πάχος του αποστραγγιστικού δικτύου. Στα 
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φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου (µε ύψος υποστρώµατος άνω των 80 εκ) 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν αποστραγγιστικά συστήµατα τα οποία δεν 
αποθηκεύουν νερό και χρησιµοποιούνται ως ισχυρή προστατευστική στρώση 
των υποκείµενων µεµβρανών, για την υποδοµή εγκατάστασης πλακοστρώσεων, 
καθιστικών, υδάτινων στοιχείων κλπ. 

Τυπικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
 
Ικανότητα αποστράγγισης νερού από 0,5- 8,1 l/m2xs  
Όγκος Πλήρωσης από 10 ως 29 l/m2  
Ικανότητα αποθήκευσης Νερού >3 l/m2  

 

3.2.2.5 Αποστραγγιστικό/Θερµοµονωτικό  Σύστηµα 

Το αποστραγγιστικό/θερµοµονωτικό σύστηµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από 
υδροφοβική διογκωµένη πολυστερίνη (EPS-SE), πυκνότητας >20Kg/κµ. µε 
αντίσταση στην θερµοπερατότητα >0,8 m2K/W και αµφίπλευρες εγκολπώσεις και 
κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό. Η 
περίσσεια ύδατος οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική δεξαµενή 
για επανάχρηση. Tο αποστραγγιστικό/θερµοµονωτικό σύστηµα πρέπει να 
λειτουργεί σαν θερµοµονωτική στρώση και να ενισχύει την θερµοµόνωση του 
κτιρίου, σαν αποθήκη νερού και να επιτρέπει την ενιαία αποστράγγιση, τον 
αερισµό του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών καθώς και να αποτελεί ισχυρή 
προστατευτική στρώση για τις υποκείµενες µεµβράνες. 

Τυπικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
 
Αντίσταση στην θερµοπερατότητα >0,8 m2K/W  
Πυκνότητα > 20kg/ m3 
Αντοχή στην πίεση 25ΚΝ/ m2 
 
 
3.2.2.6 Διηθητικό Φύλλο 

Το διηθητικό φύλλο είναι κατασκευασµένο από θερµικά ενισχυµένο 
πολυπροπυλένιο υψηλής αντοχής και είναι σχεδιασµένο ώστε να αποτρέπει τη 
µεταφορά τεµαχίων από το υπόστρωµα στο αποστραγγιστικό σύστηµα που θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν το φράξιµό του και να εµποδίσουν τη ροή του νερού. 
Ανθεκτικό σε λιπάσµατα, οξέα, αλκάλια και οργανικές ενώσεις π.χ. φυτοφάρµακα, 
εκκρίσεις ριζών κλπ. Να είναι βιολογικά και χηµικά ουδέτερο.  

Κατηγορία αντοχής 1-3 (DIN ISO 12236)  

3.2.2.7 Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών 

Το υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να  δίνει τη δυνατότητα στα φυτά 
να αναπτύξουν ένα πυκνό ριζικό σύστηµα και να ικανοποιεί τις φυσικές, χηµικές 
και βιολογικές ανάγκες των φυτών. Απαιτείται να έχει συγκεκριµένο πορώδες, PH 
και κοκκοµετρία, ανάλογα µε το φυτικό υλικό που θα επιλεγεί. Πρέπει να είναι 
σταθερό, να απορροφά και να συγκρατεί νερό για την ανάπτυξη των φυτών και 
να επιτρέπει µόνο την περίσσεια νερού να οδηγείται στο αποστραγγιστικό 
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σύστηµα. Πρέπει να επιτρέπει τον αερισµό του ριζικού συστήµατος των φυτών 
ακόµα και όταν είναι κορεσµένο µε νερό. Πρέπει σε βάθος χρόνου να µην 
συµπιέζεται . 

 

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου 
δώµατος 
 
PH 6,5-8,5  
Περιεκτικότητα σε άλατα <3,5 g/l 
Περιεκτικότητα σε οργανική ουσία  ≤ 10 µάζα % 
Συνολικός όγκος πόρων 60-80  όγκος% 
Mέγιστη Yδατοικανότητα 20-50 όγκος% 
Παρουσία Αργίλου <7 µάζα %,  
Κορεσµένο Ειδικό βάρος < 1.200 kg/κµ. 

Κατά τη εφαρµογή των διαφορετικών συστηµάτων υποδοµής φυτεµένων 
δωµάτων/στεγών δεν χρησιµοποιείται κηπαίο χώµα. Το κηπαίο χώµα είναι 
ανοµοιογενές και λόγω της µεγάλης του πυκνότητας επιβαρύνει τον φορέα µε 
µεγάλα φορτία. Το χώµα δεν ανανεώνεται, συµπυκνώνεται και απαιτεί συνεχή 
συντήρηση, αερισµό και συνεχή εµπλουτισµό µε θρεπτικά στοιχεία για την 
ανάπτυξη των φυτών. Το ριζικό σύστηµα των φυτών δεν αερίζεται λόγω 
συµπύκνωσης του χώµατος µε αποτέλεσµα την δυσχερή ανάπτυξή τους και την 
τελική ασφυξία του φυτικού υλικού. Η σταδιακή καθοδική κίνηση των µικρότερων 
κόκκων του χώµατος (έκπλυση αργίλου) προκαλεί την συγκέντρωσή τους στο 
επίπεδο του γεωϋφάσµατος, την φραγή των πόρων του και την παύση της 
σωστής λειτουργίας του.  

3.2.2.8 Ειδικά τεµάχια διαχωρισµού επιφανειών 

Εξειδικευµένα διάτρητα µεταλλικά τεµάχια από αλουµίνιο ή ανακυκλωµένο 
πλαστικό(αν χρησιµοποιείται δεν πρέπει να εκτίθεται στον ήλιο)  για τον 
εγκιβωτισµό ή τον διαχωρισµό του συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος 
από σκληρά δάπεδα ή ζώνες αποστράγγισης. Τα εξειδικευµένα τεµάχια έχουν 
εγκάρσιες οπές για την απορροή του νερού από και προς τον χώρο φύτευσης 
ανεξάρτητα από την κλίση της στέγης.  Υπάρχουν προσαρµοζόµενα στοιχεία ή 
κυκλικές οπές στην βάση των τεµαχίων τα οποία επιτρέπουν την σταθεροποίησή 
τους χωρίς την διάτρηση της µεµβράνης στεγανοποίησης. 

Τα τεµάχια διαχωρισµού ή εγκιβωτισµού των συστηµάτων υποδοµής 
κατασκευάζονται από ανοξείδωτα υλικά ή ανακυκλωµένο πλαστικό και έχουν 
διαφορετικά µεγέθη ανάλογα µε το συνολικό βάθος διαστρωµάτωσης του 
φυτεµένου δώµατος. 
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3.2.2.9 Βότσαλο / Αδρανές υλικό 

Ποτάµιο βότσαλο ή αδρανές υλικό µε στρογγυλευµένες ακµές διαφορετικής 
διαβάθµισης ανάλογα µε την χρήση, για την δηµιουργία ζωνών διακοπής της 
φύτευσης στην περίµετρο του στηθαίου. Η περιµετρική διάστρωση αδρανούς 
υλικού λειτουργεί σαν ζώνη υπερχείλισης ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο 
και επισκευή της αντιρριζικής µεµβράνης. Η διαβάθµιση του αδρανούς υλικού, 
το πλάτος της ζώνης και το συνολικό βάθος εξαρτώνται από την συνολική 
αποστραγγιστική ικανότητα της υποδοµής του φυτεµένου δώµατος και τις 
κλιµατικές συνθήκες της περιοχής.   

3.2.2.10  Φρεάτια ελέγχου υδρορροών   

Ειδικά διάτρητα φρεάτια ελέγχου των υδρορροών από, ανοξείδωτο µέταλλο, 
αλουµίνιο, πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο  για την πρόσβαση και τον 
καθαρισµό των υδρορροών, καθώς και τον έλεγχο της απορροής της 
πλεονάζουσας ποσότητας νερού. Τα φρεάτια ελέγχου έχουν εγκάρσιες οπές  στο 
αποσπώµενο ή ανοιγόµενο καπάκι τους ενώ επιτρέπουν την κυκλοφορία 
ανθρώπων. Έχουν διάφορες διαστάσεις και διαφορετικά ύψη, ενώ µε πρόσθετα 
τεµάχια επέκτασης, καλύπτουν το επιθυµητό ύψος τοποθέτησης.   

3.2.2.11  Κανάλια αποστράγγισης 

Κανάλια και σχάρες αποστράγγισης διαφόρων διαστάσεων σταθερού και 
ρυθµιζόµενου ύψους κατασκευασµένες από ανοξείδωτο µέταλλο ή 
ανακυκλωµένο πολυπροπυλένιο  επικαλυµµένες  µε σχάρα από  ατσάλι  
αλουµίνιο ή πλαστικό, για τοποθέτηση στα σηµεία συναρµογής των περιοχών 
φύτευσης µε το κτίριο, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη απορροή των 
υδάτων, η  καθαρότητα, και η ασφάλεια του κτιρίου.  

3.2.2.12  Αποστραγγιστικό σύστηµα για στήριξη των φωτοβολταϊκών 

Εξειδικευµένα αποστραγγιστικά συστήµατα κατασκευασµένα από ενισχυµένο 
πλαστικό που φέρουν µεταλλικούς ανοξείδωτους οδηγούς που αποτελούν σηµεία 
στήριξης  για την έδραση φωτοβολταϊκών πάνελ, ηλιακών θερµοσιφόνων, 
κλιµατιστικών µονάδων κ.ά. στοιχείων προκειµένου να αποφευχθεί η διάτρηση 
της µόνωσης κατά την τοποθέτησή τους. Με την εφαρµογή εξειδικευµένων 
αποστραγγιστικών  συστηµάτων εξασφαλίζεται η ενιαία απορροή σε όλη την 
επιφάνεια της στέγης και η ασφαλής στεγανοποίηση χωρίς την διάνοιξη οπών για 
στήριξη των φωτοβολταϊκών. Το αποστραγγιστικό σύστηµα λειτουργεί ως 
προστατευτικό επίπεδο για την στεγανοποίηση, ως αποστραγγιστικό σύστηµα και 
σύστηµα αποθήκευσης νερού για την ανάπτυξη των φυτών και ταυτόχρονα ως 
σύστηµα στήριξης των φωτοβολταϊκών. Η ταυτόχρονη εφαρµογή φυτεµένου 
δώµατος/στέγης και φωτοβολταϊκών βελτιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση των 
πάνελ λόγω της τοπικής µείωσης της θερµοκρασίας. Τα  αποστραγγιστικά 
συστήµατα που χρησιµοποιούνται για στήριξη  φωτοβολταϊκών πάνελ  θα πρέπει 
να έχουν πολύ υψηλή µηχανική  αντοχή. 

Τυπικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Ικανότητα αποστράγγισης νερού σύµφωνα µε DIN 4095 
Όγκος Πλήρωσης 16-29 λιτ/τµ 
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3.2.2.13  Συστήµατα προστασίας από την πτώση   

Εξειδικευµένα συστήµατα προστασίας από πτώση για την ασφάλεια των 
εργαζόµενων και των συντηρητών σε εφαρµογές φύτευσης δωµάτων µε χαµηλό 
στηθαίο. Τα συστήµατα ασφαλείας είναι κατασκευασµένα από ανακυκλωµένο ή 
ενισχυµένο πλαστικό και σχεδιασµένα µε τρόπο ώστε να συγκρατούν τα φορτία 
των συντηρητών µε το ίδιο βάρος που αναπτύσσεται στην επιφάνεια εφαρµογής 
τους χωρίς την διάτρηση της πλάκας και της µεµβράνης στεγανοποίησης.  

Για την προστασία των συντηρητών επίσης εφαρµόζονται κιγκλιδώµατα στην 
περίµετρο του κτιρίου τα οποία ενσωµατώνονται σε αποστραγγιστικά συστήµατα 
και στερεώνονται µε το φορτίο των υποστρωµάτων ανάπτυξης και των αδρανών 
υλικών που διαστρώνονται πάνω σε αυτά ή µε άλλες µεθόδους µε ενσωµατωµένο 
κιγκλίδωµα .  

Η προστασία των εργαζόµενων στα δώµατα των κτιρίων κατά την διάρκεια της 
κατασκευής αλλά και της συντήρησης των όποιων κατασκευών επάνω σε αυτά 
υπόκειται στους νόµους και τους οικοδοµικούς κανονισµούς που ισχύουν.  

3.3  ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

3.3.1  Σπόροι  

Για την επιτυχή σπορά έχει µεγάλη σηµασία, εκτός των άλλων, η ποιότητα των 
σπόρων και η σωστή ανάµειξή τους. Οι σπόροι πρέπει να είναι προσφάτου 
παραγωγής, καθαροί, ώριµοι, απολυµασµένοι και απεντοµωµένοι και να έχουν 
βλαστικότητα πάνω από 85% και χρώµα στιλπνό. 

Το µίγµα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο και να µεταφερθεί στον τόπο του έργου 
σε σφραγισµένους σάκους µε καρτέλα στην οποία θα αναγράφονται: 
α.  Τα είδη των σπόρων και η επί της εκατό αναλογία τους.  
β.  Ο βαθµός καθαρότητας (πρέπει να είναι πάνω από 98%) 
γ.  Ο βαθµός βλαστικότητας (πρέπει να είναι πάνω από 85%) 
δ.  Ο χρόνος παραγωγής. 
ε.  Η επωνυµία του οίκου παραγωγής. 

 

3.3.2  Προκατασκευασµένoι φυσικοί τάπητες  

Οι προκατασκευασµένoι φυσικοί τάπητες  µπορεί να είναι τάπητες µε φυσική 
βλάστηση ή χλοοτάπητες.    

 

3.3.2.1  Προκατασκευασµένoς   τάπητας  βλάστησης   

Οι προκατασκευασµένοι τάπητες βλάστησης χρησιµοποιούνται σε όλους  τους 
τύπους  δώµατος στο εξωτερικό . Οι τάπητες έχουν υψηλότερο κόστος σε σχέση 
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µε το κόστος εγκατάστασης βλάστησης  µε άλλες µεθόδους.  

Οι τάπητες  βλάστησης  διακρίνονται σε τάπητες µε ή χωρίς ενίσχυση δοµής.  
 
• Τάπητας  βλάστησης  χωρίς ενίσχυση δοµής  (Τύπος  VG-1) 
• Τάπητας  βλάστησης  ενισχυµένος µε οργανικές ίνες  (Τύπος  VG-2) 
• Τάπητας  βλάστησης ενισχυµένος µε τρισδιάστατο πλέγµα (Τύπος  VG-2) 

 

Ο Τύπος  VG-1  Είναι ένας ελαφρύ χωρίς ενίσχυση της δοµής του δικτυωτό 
πλέγµα  από ειδικό γεωύφασµα/υπόστρωµα, το οποίο είναι διαπερατό από το 
ριζικό σύστηµα και το προστατεύει από τον εφελκισµό  . Το πλέγµα αυτό   φέρει 
υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών πάχους 0,5-1,0 cm και βλάστηση .   

Ο Τύπος  VG-2 .   Αποτελείται από ένα γεωύφασµα συνήθως από άχυρο ή 
κοκοφοίνικα, πάχους 1,0 cm, ενισχυµένο πάνω και κάτω µε οργανικό πλέγµα  το 
οποίο το οποίο είναι διαπερατό από το ριζικό σύστηµα. και φέρει υπόστρωµα 
ανάπτυξης φυτών πάχους 1,0-1,5 cm και βλάστηση.  

Ο Τύπος  VG-3  Είναι ένα πλήρως ενισχυµένο τρισδιάστατο συνθετικό πλέγµα 
πάχους  1,5-2,0 cm  επάνω σε ένα δικτυωτό πλέγµα  από ειδικό 
γεωύφασµα/υπόστρωµα, το οποίο είναι γεµάτο µε υπόστρωµα ανάπτυξης 
φυτών και φέρει βλάστηση  .  
 
3.3.2.2  Προκατασκευασµένoς  χλοοτάπητας  
 
Η χρήση των προκατασκευασµένων χλοοταπητων για λόγους οικολογίας είναι 
καλό να περιορίζεται, ή να επιλέγονται θερµόφιλα είδη µε µικρές υδατικές 
ανάγκες .   
 
Οι προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω έχουν να κάνουν µε την ποιότητα, 
του προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα και πρέπει να τηρούνται από όλα τα 
φυτώρια, για την σωστή και ποιοτική διακίνηση του έτοιµου χλοοτάπητα.  

1) Γνωστοποίηση ταυτότητας σπόρου ποικιλιών ή µιγµάτων καθώς και η 
σύνθεση τους, που χρησιµοποιήθηκαν για την δηµιουργία του τάπητα.  

2) Ηλικία όχι µεγαλύτερη των 10 µηνών. 
3) Το πάχος της λωρίδας πρέπει να είναι 16 χιλ. µε απόκλιση 6.3 χιλ. χωρίς να 
συµπεριλαµβάνεται το φύλλωµα και το πάχος του thatch.  

4) Το µέγεθος της λωρίδας είναι κατόπιν συµφωνίας  
5) Η αντοχή της λωρίδας πρέπει να είναι µεγάλη έτσι ώστε όταν την κρατάµε 
από το ένα άκρο να µην σπάει η να σχίζεται.  

6) Η υγρασία της λωρίδας πρέπει να είναι στο ρώγο της ή ελαφρά λιγότερη.  
7) Το ύψος  κοπής του χλοοτάπητα πριν την µεταφορά πρέπει να είναι για τα 
ψυχρόφιλα είδη 25,5 – 38,1 χιλ. ενώ για τα θερµόφιλα 12,7 – 19 χιλ.  

8) Το thatch δεν πρέπει να ξεπερνά τα 12,7 χιλ.  
9) Άριστη φυτοϋγιεινή κατάσταση του χλοοτάπητα χωρίς µυκητολογικές και 
εντοµολογικές προσβολές.  

10) Πλήρης απουσία ζιζανίων.  
11) Άριστη πυκνότητα χλοοτάπητα έτσι ώστε όταν κουρεύεται σε ύψος 4 cm να 

µην φαίνεται καθόλου το χώµα.  



29 

 

 

3.3.3  Φυτά 

Όλα τα φυτά πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικά του είδους ή της ποικιλίας, να 
έχουν κλαδιά ή στελέχη κανονικά και αρκετά καλά αναπτυγµένα, καθώς και υγιή 
ριζικό σύστηµα. 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 το κλάδεµα της κορυφής ( στα είδη 
που απαιτείται ) και η ριζοκοπή να έχει γίνει σωστά. Το χρώµα των φύλλων ή 
των βελονών πρέπει να είναι ζωηρό πράσινο ,ο βλαστός τους καλά 
αποξηλωµένος και να φέρουν επικόρυφο οφθαλµό (κωνοφόρα ). 

 
Τα δένδρα πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν κορµούς µε σωστή 
διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. 
Δεν πρέπει να έχουν τοµές κλώνων µε διάµετρο µεγαλύτερη των 10 mm, 
που να µην έχουν επουλωθεί τελείως. 
 
Οι θάµνοι θα έχουν τρεις τουλάχιστον µητρικούς κλώνους, που ξεκινούν 
κοντά στον λαιµό, και σχήµα καλά διαµορφωµένο. 

Όλα τα φυτά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν θα  πρέπει να έχουν κατά την 
φύτευση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη µελέτη .  

  Ως δείκτες ποιότητας των φυτών θα χρησιµοποιηθούν το ύψος , η διάµετρος 
και ο  λόγος ύψος/ διάµετρος του φυτού.   

Το ύψος θεωρείται ένας αξιόλογος µορφολογικός δείκτης της ποιότητας των 
φυταρίων που ποικίλλει µε το είδος και την ηλικία του φυτού .Το ύψος που 
προσδιορίζεται για κάθε είδος φυτού στη  µελέτη  θα µετράται από τον λαιµό 
της ρίζας . 

 Η διάµετρος αποτελεί ισχυρό µορφολογικό δείκτη της ποιότητας των φυταρίων. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η διάµετρος, τόσο αυξάνεται η ικανότητα επιβίωσης και η  
ανάπτυξη των φυταρίων στην  ύπαιθρο . Η διάµετρος µετριέται 5 cm πάνω από 
τον ριζικό κόµβο .  

Ο λόγος ύψος / διάµετρος αποτελεί δείκτη της ευρωστίας του φυτωρίου . Όσο 
µεγαλύτερη είναι η τιµή του, τόσο αυξάνει η πιθανότητα καταστροφής των 
φυταρίων. Δείκτης ευρωστίας γύρω στο έξι (6) είναι ικανοποιητικός, ειδικά για 
τα πλατύφυλλα είδη (το ύψος εκφράζεται σε εκατοστά και η διάµετρος σε 
χιλιοστά).Όταν ο δείκτης είναι µεγαλύτερος  του (8) τα φυτά απορρίπτονται .  

Ο λόγος ύψους / διαµέτρου δεν ισχύει για τα αναρριχόµενα είδη . 
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3.3.4  Υλικά  Στήριξης  δένδρων  

Για την ασφαλή εγκατάσταση και ανάπτυξη των δένδρων στα φυτεµένα 
δώµατα  είναι απαραίτητη η στήριξή τους ώστε να αντιστέκονται στις 
ανεµοπιέσεις και του στροβιλισµούς του αέρα στην επιφάνεια των 
στεγών/δωµάτων. Για το λόγο αυτό χρησιµοποιούνται ιµάντες, πλέγµατα 
από ατσάλι και συρµατόσχοινα επικαλυµµένα µε πλαστικό. Τα υλικά 
υποστύλωσης των δένδρων παραµένουν εγκατεστηµένα στο σύστηµα 
υποδοµής του φυτεµένου δώµατος µέχρι την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος σε ικανοποιητικό βαθµό και αφαιρούνται (σε περίπτωση 
εφαρµογής µικρών δένδρων) η παραµένουν µε προσαρµογές (σε περίπτωση 
εφαρµογής µεσαίων δένδρων).   

 

3.4 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

3.4.1  Δεξαµενή νερού 

Πλαστική δεξαµενή από σκληρό πολυαιθυλένιο, όγκου σε m3 που 
καθορίζεται στη µελέτη. Απαιτείται µόνον εφόσον δεν υπάρχει άλλη παροχή 
ύδατος στο δώµα.  

3.4.2 Προγραµµατιστή άρδευσης  

Οικιακός προγραµµατιστής άρδευσης ρεύµατος, τριών τουλάχιστον 
ανεξάρτητων προγραµµάτων για όλες τις Η/ΒΑΝΕΣ, µε 3 τουλάχιστον 
εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα, µε έξοδο τουλάχιστον 0,5 AMP ανά 
στάση, 1 AMP συνολική έξοδο και δυνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής 
Η/ΒΑΝΑΣ, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή, εξωτερικού χώρου επί τόπου 
µε τα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης τοποθέτησης ελέγχου 
ρυθµίσεων δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία. Ο αριθµός στάσεων 
καθορίζεται από την µελέτη ανάλογα µε τις απαιτήσεις του έργου.  

Επαγγελµατικός προγραµµατιστής άρδευσης ρεύµατος, 4 τουλάχιστον 
ανεξάρτητων προγραµµάτων για όλες τις ηλεκτροβάνες, µε έξοδο 
τουλάχιστον 0,5 AMP ανά στάση και 1,2  AMP συνολική έξοδο, µε 
ρυθµιζόµενο έλεγχο κεντρικής Η/ΒΑΝΑΣ, µε δυνατότητα % αυξοµείωσης των 
χρόνων των προγραµµάτων και διατήρηση προγράµµατος χωρίς µπαταρία 
(αδιάλειπτης λειτουργίας), µε χρονική καθυστέρηση µεταξύ των στάσεων, 
εκκίνηση µέσω αισθητήρα, µε ενσωµατωµένο µετασχηµατιστή, εξωτερικού 
χώρου, επί τόπου µε τα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, 
ελέγχου ρυθµίσεων, δοκιµών κλπ. για κανονική λειτουργία. 

 3.4.3 Αγωγοί µεταφοράς ΡΕ 6ατµ 

Οι αγωγοί ΡΕ θα είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) για 
διατοµές ίσες η µεγαλύτερες από Φ25, ονοµαστικής πίεσης λειτουργίας 6 ατµ. 
στους 200C, αποκλειστικά από πρωτογενές υλικό, σταθεροποιηµένο µε 2,5% 
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CARBON BLACK και αντιοξειδωτικά, άριστων φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων, 
υψηλής χηµικής αντοχής στα πιο σηµαντικά διαβρωτικά ρευστά, ικανοποιητικής 
µηχανικής αντοχής και µικρών απωλειών τριβών, λόγω των λείων εσωτερικών 
τοιχωµάτων, υψηλής αντοχής σε γήρανση και  αποσύνθεση από έκθεση στην 
ηλιακή ακτινοβολία και τη δράση του ατµοσφαιρικού οξυγόνου.  

Οι αγωγοί Φ20 θα είναι από πολυαιθυλένιο χαµηλής πυκνότητας (LDPE) , 
επιτρεπόµενης πίεσης λειτουργίας 6ατµ. στους 200C. Οι αγωγοί εφαρµογής Φ20 
θα πληρούν όλες τις υπόλοιπες προδιαγραφές, όπως και οι υπόλοιποι αγωγοί ΡΕ. 

Όλοι οι παραπάνω θα είναι σύµφωνοι µε τα διεθνή πρότυπα DIN 8072 και DIN 
8074 (οι σωλήνες πρέπει να φέρουν αναγραφή επ’ αυτών για την ισχύουσα 
προδιαγραφή), και θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο που είναι σύµφωνο µε το 
πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

3.4.4 Σταλλακτηφόρος Αγωγός  

Ο Σταλλακτηφόρος Φ16 ή Φ20 µπορεί να είναι µε επικαθήµενους σταλάκτες ή 
ενσωµατωµένους .  

Σταλλακτηφόρος Φ16 ή Φ20 από γραµµικό πολυαιθυλένιο ΡΕ µε 
ενσωµατωµένους σταλλάκτες σε αποστάσεις που καθορίζονται στην µελέτη ,µε 
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και µε ή χωρίς θάλαµο αυτορύθµισης µε 
οµοιοµορφία στην παροχή από 0,8 έως 4,00 atm ώστε να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της προδιαγραφής ISO 9261 -Class A', κατάλληλος για υπόγεια 
τοποθέτηση µε ή χωρίς  ενσωµατωµένο ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της 
εισόδου των ριζών (ριζοαπωθητικό ενσωµατωµένο, φίλτρο µε ριζοαπωθητικό, 
εξωτερικός εκγχυτήρας κλπ) και σύστηµα αντιστράγγισης,  

3.4.5 Εξαρτήµατα 

Τα εξαρτήµατα σύνδεσης των σωλήνων θα είναι υψηλής αντοχής και άριστης 
εφαρµογής.Όλα τα εξαρτήµατα θα είναι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), αντοχής 10 
atm, κοχλιωτά, ενώ ειδικότερα τα ρακόρ, οι γωνίες, τα ταυ και τα τερµατικά θα 
είναι κοχλιωτά . Εξαρτήµατα τύπου φις δε συνίσταται να χρησιµοποιηθούν. Όλα 
τα παραπάνω εξαρτήµατα θα συµφωνούν µε τις προδιαγραφές κατασκευής των 
σωλήνων άρδευσης. 

3.4.6 Ηλεκτροβάννες  

Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) πλαστική, 10 atm ή 13,5 atm. µε 
µηχανισµό ρύθµισης παροχής (Flow controler) ή όχι. Εσωτερικής εκτόνωσης 
και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm,  
επιτόπου µε πηνίο 24 V AC, τα µικροϋλικά. Η Βάνα ελέγχου άρδευσης 
(ηλεκτροβάνα) µπορεί να είναι µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης πίεσης 
ανάλογα µε όσα προβλέπονται από την µελέτη .  

Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) πλαστική, 10 atm, ευθείας ροής. Με 
χαµηλές απώλειες, µε µηχανισµό ρύθµισης πίεσης (Flow controler) ή όχι. 
Εσωτερικής εκτόνωσης και χειροκίνητη λειτουργία, πιέσεις λειτουργίας από 
0,7 µέχρι 10 atm, µε πηνίο 24 V AC. 
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 3.4.7 Φρεάτιο  

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών,. 

3.4.8 Σταλλάκτες  

Οι σταλάκτες θα είναι αυτορυθµιζόµενοι, καρφωτοί, µε είσοδο 4 mm 
ονοµαστικής παροχής 4 λίτρα ανά ώρα σε περιοχή πιέσεων 1.0 έως 3.5 bar, µε 
απόκλιση όχι µεγαλύτερη από 10% από την µέση τιµή παροχής. Θα είναι 
κατασκευασµένοι από πλαστικό υψηλής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και θα 
επιτρέπουν τη χορήγηση κατάλληλων υδατοδιαλυτών λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων µε το αρδευτικό νερό, χωρίς προβλήµατα εµφράξεων. Η 
µεµβράνη θα είναι από σιλικόνη και η διαδροµή σχεδιασµένη ώστε να 
εξασφαλίζει τυρβώδη ροή (µαίανδρος ή άλλη παρόµοια τεχνική).  

3.4.9 Εκτοξευτήρες  

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (ΡΟΡ UP), στατικός, 1/2 '' BSP µε 
ακροφύσιο σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα, κανονικής παροχής, 
ενσωµατωµένο ή πρόσθετο, αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain), ακτίνας 2 
- 5 m 

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούµενος (ΡΟΡ UP), γραναζωτός, υδρολίπαντος, 
ακτίνας εκτόξευσης ανάλογη µε τις ανάγκες του έργου  µε βαλβίδα 
αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας, µνήµη τοµέα 
ρύθµισης, µε τα απαραίτητα ακροφύσια,   
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3.5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ 
ΔΩΜΑΤΩΝ/ΣΤΕΓΩΝ     

 

3.5.1  ΤΟΜΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ 

 

3.5.1.1  Τυπική Τοµή Υποδοµής Φυτεµένου δώµατος/στέγης  

 

 

 

1. Κατασκευή δώµατος µε εφαρµογή στρώσης στεγανοποίησης 
2. Μεµβράνη αντιρριζικής προστασίας 
3. Υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας 
4. Αποστραγγιστική – αποθηκευτική στρώση . 
5. Διηθητικό  φύλλο συγκράτησης υποστρώµατος ανάπτυξης 
6. Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών 
7. Βλάστηση 
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3.5.1.2 Τυπική Τοµή Υποδοµής Φυτεµένου δώµατος/στέγης 
Ανεστραµµένου Τύπου  

 

 

 

1. Κατασκευή δώµατος µε εφαρµογή στρώσης στεγανοποίησης 
2. Μεµβράνη αντιρριζικής προστασίας 
3. Θερµοµονωτική στρώση βάσει προδιαγραφών µελέτης 
4. Διαχωριστική µεµβράνη 
5. Αποστραγγιστική – αποθηκευτική στρώση .  
6. Διηθητικό  φύλλο συγκράτησης υποστρώµατος ανάπτυξης 
7. Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών 
8. Βλάστηση   
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3.5.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ / ΣΤΕΓΗΣ 

Για την ορθή λειτουργία του συστήµατος υποδοµής, την προστασία της 
στεγανοποιητικής στρώσης, την αποφυγή φραξίµατος των υδρορροών και την 
µακροχρόνια ανάπτυξη των φυτών θα πρέπει να ακολουθούνται οι τεχνικές 
οδηγίες εφαρµογής των υλικών υποδοµής του φυτεµένου δώµατος.  

3.5.2.1 Τοποθέτηση  Αντιρριζικής Προστασίας 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η στεγάνωση του χώρου, διαστρώνεται η αντιρριζική 
µεµβράνη . Ο τύπος της µεµβράνης αντιρριζικής προστασίας εξαρτάται από το 
είδος του φυτεµένου δώµατος και το είδος της βλάστησης που αναπτύσεται σε 
αυτό. 

Φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου  

Για την πλήρη προστασία της επιφάνειας του δώµατος/στέγης από διάτρηση του 
ριζικού συστήµατος των φυτών στις περιπτώσεις όπου τα αναπτυσσόµενα φυτά 
έχουν επιφανειακό ριζικό σύστηµα, είναι απαραίτητη η διάστρωση ισοπαχούς 
µεµβράνης ανακυκλωµένου πολυαιθυλενίου PE σε όλη την επιφάνεια της 
στέγης/δώµατος. H αντιρριζική µεµβράνη καλύπτει τις επιφάνειες όπου 
αναπτύσσεται η βλάστηση αλλά και επιφάνειες σκληρών δαπέδων από ξύλο, 
πέτρα πλάκες ή άλλα βιοµηχανικά υλικά.  

Η µεµβράνη πολυαιθυλενίου διαστρώνεται ελεύθερα πάνω από την 
στεγανοποιητική στρώση µε επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον κατά 1,5µ. Η 
εφαρµογή γίνεται µε τρόπο ώστε η αντιρριζική µεµβράνη να ακολουθεί τις 
ρύσεις της στέγης/δώµατος και το πλεονάζον νερό να µην διαπερνά στο 
κατώτερο επίπεδο από τα σηµεία επικάλυψης. Στα στηθαία η µεµβράνη 
εφαρµόζεται σε ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται µηχανικά µε ειδικό 
τεµάχιο αλουµινίου. 

Οι αντιρριζικές µεµβράνες πολυαιθυλενίου καλύπτουν εφαρµογές όταν η 
υπέργεια ανάπτυξης των φυτών δεν ξεπερνά τα 20-30εκ. Εφαρµόζονται πάνω 
από στεγανοποιητικές στρώσεις που δεν διαθέτουν αντιρριζική προστασία. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρµογή µεµβράνης PE ως αντιρριζικής είναι η 
πιστοποίηση βάσει προδιαγραφών του FLL Proof Test 2008.  

Φυτεµένο δώµα ηµιεντατικού - εντατικού τύπου  

Για την πλήρη προστασία της επιφάνειας του δώµατος/στέγης από διάτρηση του 
ριζικού συστήµατος των φυτών στις περιπτώσεις όπου τα αναπτυσσόµενα φυτά 
έχουν ισχυρό ριζικό σύστηµα, είναι απαραίτητη η διάστρωση οπλισµένης 
συνθετικής µεµβράνης από εύκαµπτη πολυολεφίνη FPO ή πολυβινυλοχλωρίδιο 
PVC ή καουτσούκ EPDM σε όλη την επιφάνεια της στέγης/δώµατος. H 
αντιρριζική µεµβράνη καλύπτει τις επιφάνειες όπου αναπτύσσεται η βλάστηση 
αλλά και επιφάνειες σκληρών δαπέδων από ξύλο, πέτρα πλάκες ή άλλα 
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βιοµηχανικά υλικά.  

Εφαρµογή της αντιρριζικής µεµβράνης, αφού έχει προηγηθεί επιµελής έλεγχος 
και καθαρισµός της µεµβράνης στεγανοποίησης H µεµβράνη διαστρώνεται και 
συγκολλείται µε αλληλοεπικάλυψη των φύλλων κατά τουλάχιστον 10εκ. µε 
θερµό αέρα. Ακολουθεί έλεγχος των ραφών συγκόλλησης και εφαρµόζεται πίεση 
µε ειδικό ρολό. Στα στηθαία η µεµβράνη εφαρµόζεται σε ύψος µεγαλύτερο κατά 
5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και 
στερεώνεται µηχανικά µε ειδικό τεµάχιο αλουµινίου. Ακολουθεί σφράγιση του 
ειδικού µεταλλικού τεµαχίου µε πολυουρεθανική µαστίχη. 

Οι αντιρριζικές µεµβράνες FPO, PVC, EPDM καλύπτουν εφαρµογές σε φυτεµένα 
δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου όπου αναπτύσοναται µεγάλοι θάµνοι 
και δένδρα. Εφαρµόζονται πάνω από στεγανοποιητικές στρώσεις που δεν 
διαθέτουν αντιρριζική προστασία ή σαν στρώσεις στεγανοποίησης και 
αντιρριζικής προστασίας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρµογή συνθετικών µεµβρανών ως αντιρριζικών 
είναι η πιστοποίηση βάσει προδιαγραφών του FLL Proof Test 2008.  

3.5.2.2 Τοποθέτηση Υποστρώµατος Προστασίας και Συγκράτησης 
Υγρασίας  

To υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας από πολυεστερικές ίνες 
εφαρµόζεται ελεύθερα πάνω από την αντιρριζική µεµβράνη. Εφαρµόζεται µε 
επικάλυψη των άκρων κατά 10-15εκ. Στα στηθαία το υπόστρωµα εφαρµόζεται 
σε ύψος µεγαλύτερο από την ανώτερη στάθµη του υποστρώµατος ανάπτυξης 
των φυτών και συγκολλάται µε µαστίχη ή ειδική κόλλα.  

Σε περίπτωση εφαρµογής ανεστραµµένου τύπου φυτεµένου δώµατος όπου τον 
ρόλο της προστατευτικής στρώσης για την στεγανοποίηση επιτελεί η 
θερµοµόνωση, πάνω από την θερµοµόνωση εφαρµόζεται εξειδικευµένο 
υδροφοβικό διηθητικό φύλλο που επιτρέπει την εξάτµιση του εγκλωβισµένου 
νερού από το επίπεδο της.   

3.5.2.3 Τοποθέτηση  Αποστραγγιστικού Συστήµατος 

Το αποστραγγιστικό σύστηµα κατασκευασµένο από υψηλής πυκνότητας 
ανακυκλωµένο πολυαιθυλένιο (HDPE) ή ενισχυµένο πλαστικό (ABS) ή  υδροφοβική 
διογκωµένη πολυστερίνη (EPS-SE) ή ανακυκλωµένο πολυστυρένιο διαστρώνεται 
ελεύθερα πάνω από το υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας. Τα 
φύλλα αποστράγγισης τοποθετούνται µε τις οπές προς τα πάνω στην περίπτωση 
που χρησιµοποιούνται ως υποδοµή για την ανάπτυξη της βλάστησης ώστε να 
συγκρατήσουν νερό και µε τις οπές προς τα κάτω στην περίπτωση που 
χρησιµοποιούνται ως υποδοµή για σκληρά δάπεδα και δεν είναι απαραίτητη η 
συγκράτηση νερού.   

Κατά την εφαρµογή του εξειδικευµένου θερµοµονωτικού / αποστραγγιστικού 
συστήµατος από υδροφοβική διογκωµένη πολυστερίνη (EPS-SE) πρέπει να 
εξασφαλίζεται η σωστή σύνδεση/εφαρµογή των θεµοµονωτικών / 
αποστραγγιστικών στοιχείων για την αποφυγή δηµιουργίας θερµογεφυρών.    
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Τα αποστραγγιστικά φύλλα δεν καλύπτουν τις πλευρικές επιφάνειες στα 
στηθαία. Η αποστραγγιστική ικανότητα του συστήµατος υποδοµής ενισχύεται 
στα φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου, µε την προσθήκη αδρανούς υλικού που 
συγκρατεί ταυτόχρονα νερό. 

3.5.2.4  Τοποθέτηση  Διηθητικού Φύλλου 

To διηθητικό φύλλο από ενισχυµένο πολυπροπυλένιο εφαρµόζεται ελεύθερα 
πάνω από το αποστραγγιστικό σύστηµα µε επικάλυψη των άκρων κατά 15-20εκ. 
Στα στηθαία το διηθητικό φύλλο εφαρµόζεται σε ύψος µεγαλύτερο από την 
ανώτερη στάθµη του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και συγκολλείται µε 
µαστίχη ή εξειδικευµένη κόλλα.  

3.5.2.5 Διάστρωση  Υποστρώµατος Ανάπτυξης Φυτών 

To εξειδικευµένο υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται ελεύθερα στα 
προβλεπόµενα από την µελέτη εφαρµογής βάθη πλήρωσης και ακολουθεί η 
φύτευση. Το βάθος πλήρωσης ελέγχεται σε αρκετά σηµεία ώστε να επιτευχθεί 
οµοιοµορφία. Τα προπαρασκευασµένα υποστρώµατα ανάπτυξης των φυτών 
παρέχονται σε οικοδοµικούς σάκους  (Big bags/Βb) ή µε ειδικά µηχανοκίνητο 
εξοπλισµό µε φυσητήρες, και έχουν οµοιογένεια φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων 
σε όλο τον όγκο τους.  

3.5.2.6  Εφαρµογή Ειδικών Τεµαχίων Διαχωρισµού Επιφανειών 

Τα εξειδικευµένα διάτρητα µεταλλικά τεµάχια από αλουµίνιο εφαρµόζονται πάνω 
στην µεµβράνη στεγανοποίησης µε µηχανική στήριξη ή µε εφαρµογή του ίδιου 
υλικού στεγανοποίησης στις κυκλικές οπές της βάσης των διαχωριστικών. Σε 
περίπτωση εφαρµογής τους µε µηχανική στήριξη είναι απαραίτητη η επικάλυψη 
των οπών στήριξης µε πρόσθετο τεµάχιο του ίδιου υλικού στεγανοποίησης.  

Σε περίπτωση εφαρµογής διαχωριστικού σχήµατος Γ σε φυτεµένο δώµα/στέγη 
εντατικού τύπου αυτό µπορεί να εφαρµοστεί πάνω στο σύστηµα αποστράγγισης 
και να στερεωθεί σηµειακά µε σκυροδέτηση. 

3.5.2.7  Ζώνη υπερχείλισης και ελέγχου της µεµβράνης στεγανοποίησης 

Το ποτάµιο βότσαλο ή αδρανές υλικό µε στρογγυλευµένες ακµές εφαρµόζεται 
µετά την εγκατάσταση των ειδικών τεµαχίων διαχωρισµού στην περίµετρο του 
στηθαίου καθώς και στα φρεάτια ελέγχου των υδρορροών. Κατά τη εφαρµογή 
του είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η διασφάλιση της προστασίας της 
αντιρριζικής µεµβράνης στην περίµετρο µε την διάστρωση και επικόλληση του 
υποστρώµατος προστασίας σε ύψος µεγαλύτερο από το ύψος εφαρµογής του 
ποτάµιου βότσαλου/αδρανούς υλικού. Η περιµετρική διάστρωση αδρανούς 
υλικού λειτουργεί σαν ζώνη υπερχείλισης ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο 
και επισκευή της αντιρριζικής µεµβράνης.  
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3.5.2.8  Εγκατάσταση Φρεατίων Ελέγχου Υδρορροών   

Τα ειδικά διάτρητα φρεάτια τοποθετούνται στα σηµεία των υδρορροών πάνω από 
το υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας. Οι επεκτάσεις επιτρέπουν  
την εφαρµογή των φρεατίων σε οποιοδήποτε βάθος, ώστε σε κάθε περίπτωση να 
είναι ελεγχόµενη ή υδρορροή. Μετά την τοποθέτηση ακολουθεί επικάλυψή τους 
µε  διηθητικό φύλλο και τοπική διάστρωση αδρανούς υλικού, ποτάµιου βότσαλου 
για την ενίσχυση της αποστραγγιστικής ικανότητας. 

3.5.2.9  Εγκατάσταση Καναλιών Αποστράγγισης 

Τα κανάλια και οι εξειδικευµένες σχάρες αποστράγγισης τοποθετούνται στα 
σηµεία συναρµογής της υποδοµής του φυτεµένου δώµατος ή σκληρού δαπέδου 
µε το κτίριο επάνω σε προστατευτική στρώση και όχι απευθείας στην µεµβράνη 
στεγανοποίησης ή την αντιρριζική µεµβράνη. Το ύψος τους ρυθµίζεται ώστε να 
είναι συνεπίπεδο µε το σκληρό δάπεδο ή την τελική στάθµη της υποδοµής του 
φυτεµένου δώµατος.   

 

3.5.2.10  Εφαρµογή συστήµατος έδρασης φωτοβολταϊκών   

Οι εξειδικευµένες αποστραγγιστικές βάσεις εφαρµόζονται πάνω από το 
υπόστρωµα προστασίας στις θέσεις που καθορίζονται από την ενεργειακή µελέτη. 
Ακολουθεί η σύνδεση των µεταλλικών ανοξείδωτων τεµαχίων όπου θα εδραστούν 
τα πάνελ. Οι αποστραγγιστικές βάσεις στην συνέχεια πληρώνονται µε 
ανακυκλωµένο αδρανές υλικό και τα υποστρώµατα ανάπτυξης των φυτών. Τέλος 
ακολουθεί η τοποθέτηση των πάνελ. 

Τα φυτά που επιλέγονται για εγκατάσταση στην περιοχή των φωτοβολταϊκών 
είναι χαµηλής ανάπτυξης έως 15εκ. ώστε να µην επηρεάζουν αρνητικά την 
παραγωγή ενέργειας µε σκίαση των πάνελ. 

3.5.2.11  Εγκατάσταση Συστηµάτων Προστασίας   

Τα συστήµατα προστασίας από πτώση εφαρµόζονται κατά την διάρκεια 
εγκατάστασης του συστήµατος υποδοµής.  Τα ενισχυµένα πλαστικά δίχτυα ή οι 
µεταλλικοί κάναββοι εφαρµόζονται στις επιφάνειες που καθορίζονται από την 
µελέτη. Στο κέντρο τους στερεώνεται κολωνάκι από ατσάλι που αποτελεί το 
σηµείο πρόσδεσης των συντηρητών. Ακολουθεί η πλήρωση του υποστρώµατος 
ανάπτυξης στα προβλεπόµενα από την µελέτη βάθη. Η επιφάνεια του πλέγµατος 
διάστρωσης σε αναλογία µε το βάθος του υποστρώµατος στο συγκεκριµένο 
σηµείο λειτουργεί ως αντιστήριξη στο βάρος του συντηρητή και η πρόσδεσή του 
από το συγκεκριµένο σηµείο τον προστατεύει κατά την διάρκεια των 
εκτελούµενων εργασιών.  

Η προστασία των εργαζόµενων στα δώµατα των κτιρίων κατά την διάρκεια της 
κατασκευής αλλά και της συντήρησης των όποιων κατασκευών επάνω σε αυτά 
υπόκειται στους νόµους και τους οικοδοµικούς κανονισµούς που ισχύουν.  
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3.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ  

Η εγκατάσταση βλάστησης στα δώµατα/ στέγες   µπορεί να γίνει µε 
διαφορετικές µεθόδους  

• σπορά   
• τοποθέτηση προκατασκευασµένου φυσικού τάπητα βλάστησης   

(vegetation mats)  
• µε  φύτευση  
• φύτευση και τοποθέτηση προκατασκευασµένου φυσικού τάπητα   

Η σπορά χρησιµοποιείται ελάχιστα παγκοσµίως και σε πολύ ιδιαίτερες 
συνθήκες . Η µέθοδος αυτή επειδή δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεν 
περιγράφεται .  

Η εγκατάσταση του   προκατασκευασµένου φυσικού τάπητα βλάστησης δεν 
περιγράφεται ιδιαίτερα διότι δεν κυκλοφορεί ακόµη στην Ελλάδα . 

Η συνηθέστερη µέθοδος που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα και η 
καταλληλότερη για τις κλιµατολογικές µας συνθήκες , είναι η φύτευση .  

 3.6.1 Εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα  

Ο προκατασκευασµένος τάπητας καλλιεργείται σε ειδικά φυτώρια και έρχεται 
στην αγορά µετά από 6-9 µήνες σε λωρίδες,  που έχουν συνήθως µήκος 1,5-
2m και πλάτος 40 cm. Ο  προκατασκευασµένος µπορεί να τοποθετηθεί σε 
οποιαδήποτε στιγµή του έτους εκτός από ηµέρες καύσωνα ή ψύχους. Απαιτεί 
ιδιαίτερη  συντήρηση ( άρδευση, λίπανση , κούρεµα, αερισµό κλπ) και έχει 
ανάγκη µεγάλων ποσοτήτων νερού για την διατήρηση του.   .     
Στις εργασίες εγκατάστασης προκατασκευασµένου τάπητα περιλαµβάνονται : 

1) Διαµόρφωση της επιφάνειας που θα τοποθετηθεί ο χλοοτάπητας. Το 
επίπεδο του  υποστρώµατος ανάπτυξης   θα πρέπει να έχει το ίδιο ύψος 
µε σκληρές επιφάνειες (βεράντες, διαδρόµους) έτσι ώστε ο χλοοτάπητας 
βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο µε την σκληρή επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνεται  το κούρεµα του χλοοτάπητα.  

2) Εγκατάσταση  του προκατασκευασµένου τάπητα η οποία ξεκινά µε την 
τοποθέτηση µιας λωρίδας κατά µήκος µιας ευθείας πλευράς, και 
διακόπτετε στις άκρες και τις στενώσεις όπου συµπληρώνετε στο τέλος 
της εργασίας . Ακολουθεί η τοποθέτηση της επόµενης λωρίδας    µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να µην  υπάρχουν κενά.  Κατά την τοποθέτηση 
ξετυλίγετε το ρολό του χλοοτάπητα σπρώχνοντας και όχι τραβώντας το 
 για να αποφευχθεί το τέντωµα. .  Δεν πρέπει  να αφήνονται  κενά 
µεταξύ των λωρίδων του τάπητα  

3) Κατά την τοποθέτηση πιέζουµε ελαφριά το  χλοοτάπητα . Πρέπει να  
υπάρχει πλήρης επαφή µεταξύ του κάτω µέρους του τάπητα και της 
επιφανείας του υποστρώµατος ανάπτυξης .  

4) Αµέσως µετά  το τέλος της εγκατάστασης  ο τάπητας πρέπει να ποτιστεί 
και να γίνει ένα καλό κυλίνδρισµα, έτσι ώστε να έχουµε την καλύτερη 
εφαρµογή του χλοοτάπητα µε το υπόστρωµα ανάπτυξης .  
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5) Ποτίζουµε λίγο και συχνά, µετά τις πρώτες 2 ηµέρες µε αυτόµατο δίκτυο 
άρδευση  

3.6.2 Εγκατάσταση Φυτών 

Η φύτευση των φυτών σε όλες τις επιφάνειες του δώµατος  θα γίνει 
σύµφωνα µε τη µελέτη.   

Η φύτευση των φυτών  θα αρχίσει αµέσως µετά την µεταφορά των φυτών στο 
χώρο του δώµατος  . Όλα τα φυτά τα οποία έχουν ήδη µεταφερθεί στον χώρο 
του δώµατος   και δεν είναι δυνατή η φύτευση τους , θα είναι κατάλληλα 
προστατευµένα. Τα φυτά  µέχρι την φύτευση τους πρέπει να φυλάσσονται από  
ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Το ριζικό σύστηµα όλων των φυτών δεν θα 
αφήνεται σε οποιονδήποτε χρόνο να αποξηρανθεί  και δεν θα εκτίθεται σε 
υπερβολική ζέστη ή θερµοκρασίες παγετού. 

Η φύτευση των φυτών θα γίνεται την κατάλληλη εποχή . Δεν πρέπει  να 
εκτελούνται εργασίες φύτευσης  όταν φυσά ισχυρός άνεµος και η 
θερµοκρασία είναι κάτω του µηδενός.( ηµέρες παγετών) 

Στα γυµνόριζα φυτά , οι ρίζες θα απλώνονται στην φυσική τους θέση και θα 
τοποθετείται φυτική γη µε προσοχή κάτω και µεταξύ των ριζών για να 
γεµίσουν όλα τα κενά . Οι ρίζες οι οποίες είναι σπασµένες ή φθαρµένες θα 
κόβονται από το φυτό. 

Στα φυτά  σε σακίδιο ή φυτοδοχείο , η αφαίρεση αυτού θα εκτελείται µε 
µεγάλη προσοχή αφού προηγουµένως κοπεί µε αιχµηρό εργαλείο , ώστε να 
αποφεύγεται η καταστροφή της µπάλλας χώµατος και η διατάραξη του 
ριζικού συστήµατος .   

Κατά την µεταφορά των φυτών στο λάκκο φύτευσης ,  όλα τα φυτά µε 
µπάλλα χώµατος θα κρατιούνται  πάντοτε  από την µπάλλα και όχι από τον 
κορµό . 

Τα φυτά τα οποία έχουν αναπτυχτεί  σε σακίδια κατά την µεταφορά τους 
δεν πρέπει  να περιέχουν  πολύ υγρασία στο µίγµα, γιατί αφενός έχουν 
µεγάλο βάρος και αφετέρου εάν η µετακίνησή τους δεν γίνει µε σωστό 
τρόπο κινδυνεύουν να εκριζωθούν όταν αυτά κρατιούνται και µεταφέρονται 
από το υπέργειο τµήµα τους. 

 Η µεταφορά  των φυτών πρέπει να γίνεται µε επιµεληµένο τρόπο ώστε 
αυτά να µην καταστρέφονται (σπάζουν). Όλες οι µπάλες χώµατος θα πρέπει 
να είναι συµπαγείς και άθικτες. Φυτά µε µπάλες χώµατος δεν πρέπει ποτέ να 
πέφτουν κάτω κατά την φορτοεκφόρτωση ή τις πλάγιες µεταφορές τους . 

 Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαµβάνονται : 

 
1) Το άνοιγµα λάκκου διαστάσεων 0,05x0,05, 0,10 χ 0,10, 0,20 χ 0,20, 0,30 
χ 0,30 ή µεγαλύτερο ανάλογα µε το µέγεθος των φυτών και το είδος του 
φυτεµένου δώµατος  
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2) Η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το 
πλαστικό σακκίδιο ή φυτοδοχείο ή φυτοθήκη , η αφαίρεση τυχόν ξηρών 
µερών αυτού, 

3) Η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθµη 5cm χαµηλότερα από την στάθµη 
του υποστρώµατος ανάπτυξης βλάστησης  που το περιβάλλει,   

4) Η συµπίεση του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών  µέσα στο λάκκο 
φύτευσης για την εξάλειψη των κενών αέρος, την ελαχιστοποίηση της 
καθίζησης και την εξασφάλιση σταθερότητας στο φυτό,  

5) Ο σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης,  
6) Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η 
συγκέντρωση και αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού.  Η πρώτη 
άρδευση που αναφέρθηκε παραπάνω θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
µε 10 λίτρα νερό για όλα τα φυτά.  

7) Η υποστύλωση  των δένδρων για την αντοχή τους σε ανεµοπιέσεις µέχρι 
την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος των φυτών.  

 
3.6.3 Στήριξη δένδρων 
 
Για την εγκατάσταση και αντοχή των δένδρων στα φυτεµένα δώµατα είναι 
απαραίτητη η στήριξή τους σε σταθερά δοµικά υλικά ή η εφαρµογή 
συστήµατος  στήριξης µε την χρήση του υποστρώµατος ανάπτυξης ως 
αντίβαρου.  
Στην πρώτη περίπτωση ο κορµός του δένδρου προσδένεται µε 
συρµατόσχοινα επικαλυµµένα µε πλαστικό σε πλάκες µεγάλου φορτίου 
ενσωµατωµένες στο σύστηµα υποδοµής του φυτεµένου δώµατος.  
Στην δεύτερη περίπτωση ανάλογα µε το ύψος και την κόµη του δένδρου 
διαστρώνεται ατσάλινο πλέγµα αντίστοιχης επιφάνειας σε τµ. σε χαµηλό 
επίπεδο κατά την διάστρωση του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών. Από 
το ατσάλινο πλέγµα προσδένεται η µπάλα χώµατος του δένδρου µε ιµάντες 
ή ο κορµός του δένδρου µε συρµατόσχοινα και στην συνέχεια καλύπτεται η 
επιφάνεια του πλέγµατος µε το υπόστρωµα ανάπτυξης στα αντίστοιχα βάθη 
βάσει της µελέτης φύτευσης. Με τον τρόπο αυτό το δένδρο στερεώνεται 
από το φορτίο που αναπτύσσεται στην επιφάνεια του πλέγµατος.        

3.7  Εγκατάσταση δικτύου Άρδευσης  

Για να είναι δυνατή η συστηµατική άρδευση των φυτών, όπου αυτή 
απαιτείται, χωρίς µε την καλύτερη δυνατή απόδοση και το µικρότερο 
κόστος, αυτή προβλέπεται να γίνεται αυτόµατα ,  µέσω µονίµου αρδευτικού  
δικτύου . Το δίκτυο  περιλαµβάνει  πηγή νερού , δεξαµενή νερού ,αντλία , 
προγραµµατιστή άρδευσης, τους αγωγούς µεταφοράς (κεντρικός αγωγός και 
λοιποί αγωγοί), το φρεάτιο µε τον  εξοπλισµό  του (ηλεκτροβάνες κλπ ) .  

Το ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ χωρίζεται σε ανεξάρτητα τµήµατα. Κάθε ανεξάρτητο 
τµήµα ελέγχεται από µία βάνα ελέγχου άρδευσης και µπορεί να λειτουργεί 
αυτόνοµα από τα άλλα. 

Οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου θα γίνουν µε την παρακάτω σειρά: 
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1) Όλοι οι αγωγοί του πρωτεύοντος αρδευτικού δικτύου τοποθετούνται 
υπόγεια .  

2) Οι επιφανειακοί αγωγοί µεταφοράς που θα τοποθετηθούν στις 
διαµορφωµένες επιφάνειες θα αγκυρώνονται ταυτόχρονα µε την 
τοποθέτησή τους και θα γίνεται η σύνδεση των αντίστοιχων εξαρτηµάτων 
(τερµατικά, σύνδεσµοι, φρεάτια, κ.λ.π.). 

3) Οι αγωγοί µεταφοράς θα  συνδεθούν  µε τους "συλλέκτες προγράµµατος" 
στο  φρεάτιο , µε πλαστικά ρακόρ PVC κατάλληλων διαστάσεων. 

4) Μετά τις εργασίες φύτευσης ακολουθεί η εγκατάσταση των αγωγών 
εφαρµογής Φ20. Το άπλωµα των αγωγών Φ20 και η τοποθέτησή τους, έτσι 
ώστε να διέρχονται από όλα τα φυτά, θα πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να αποφεύγονται οι ζηµιές στο φυτικό υλικό.  

5) Τοποθέτηση των σταλακτών (σε περίπτωση που οι σταλάκτες δεν είναι 
ενσωµατοµένοι ), ένας για κάθε θάµνο κοντά στη ρίζα του και δύο για κάθε 
δέντρο αντιδιαµετρικά του κορµού σε απόσταση 0,2 έως 0,4µ. από αυτόν.  

6) Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης του αρδευτικού 
δικτύου, θα ακολουθήσει η δοκιµαστική άρδευση. Αυτή θα επιτρέψει τον 
έλεγχο των συνδέσεων και της σωστής λειτουργίας του δικτύου. Θα πρέπει 
να γίνει επιµελής παρακολούθηση όλων των σηµείων του δικτύου από την 
έναρξη του αγωγού µεταφοράς µέχρι και τον τελευταίο σταλάκτη, έτσι ώστε 
να αποκατασταθούν τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές εγκατάστασης. 

7) Η παρακολούθηση του συνόλου του αρδευτικού δικτύου σε λειτουργία για 
τις πρώτες 2 ή 3 αρδεύσεις κρίνεται απαραίτητη, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αντοχή του δικτύου στο χρόνο. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος, καθώς και 
δοκιµή της λειτουργίας του συνόλου του δικτύου υπό πίεση, ρύθµιση των 
ειδικών τεµαχίων (ρυθµιστών πίεσης, βαλβίδων ελέγχου κλπ.) και η τελική 
δοκιµή και παράδοση του αρδευτικού δικτύου, σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία δίχως διαρροές.  
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4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΦYTEMENΩN ΔΩMATΩN /ΣΤΕΓΩΝ 

Για την διαρκή και υγιή ανάπτυξη των φυτών αλλά και την σωστή λειτουργία 
του συστήµατος υποδοµής είναι απαραίτητος ο έλεγχος και η συντήρηση των 
φυτεµένων δωµάτων. Ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου δώµατος/στέγης 
αλλά και το είδος των φυτών που αναπτύσσονται σε αυτό καθορίζονται οι 
απαραίτητες επισκέψεις εξειδικευµένου συνεργείου ανά µήνα / έτος καθώς και οι 
απαραίτητες επεµβάσεις στην βλάστηση (κλάδεµα µόρφωσης/διατήρησης 
σχήµατος, λιπάνσεις, ψεκασµοί για την αντιµετώπιση ασθενειών) 
 

4.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

4.1.1 Καλή λειτουργία του συστήµατος υποδοµής 

Κατά την διάρκεια λειτουργίας του φυτεµένου δώµατος είναι απαραίτητος ο 
έλεγχος της καλής αποστράγγισης και αποµάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού 
από το σύστηµα υποδοµής. Ο έλεγχος αυτός επιτυγχάνεται µε την 
επισκεψιµότητα και καθαρισµό των υδρορροών στις οποίες είναι τοποθετηµένα 
φρεάτια ελέγχου.   

4.1.2 Συµπλήρωση οργανικής ουσίας 

Μετά την πάροδο πέντε ετών από την ηµεροµηνία εφαρµογής είναι απαραίτητος 
ο έλεγχος του ποσοστού οργανικής ουσίας στο υπόστρωµα ανάπτυξης των 
φυτών. Αν αυτό είναι µικρότερο σε ποσοστό 70% µάζας από το αρχικό ποσοστό 
συµµετοχής στο υπόστρωµα ανάπτυξης, είναι απαραίτητη η επιφανειακή 
πλήρωση µε οργανική ουσία µε την µορφή κοµπόστας ή χουµικών.    

4.1.3 Έλεγχος και καθαρισµός περιµετρικής ζώνης υπερχείλισης  

Για την καλή λειτουργία των ζωνών υπερχείλισης που είναι κατασκευασµένες 
από αδρανή υλικά / βότσαλο στην περίµετρο των φυτεµένων δωµάτων/στεγών 
εκτατικού τύπου είναι απαραίτητος ο διαρκής καθαρισµός της ζώνης των φυτών 
που αναπτύσσονται κοντά στην περίµετρο του φυτεµένου δώµατος.  

4.1.4 Έλεγχος περιµετρικής στήριξης αντιρριζικής µεµβράνης 

Για την καλή λειτουργία της στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας είναι 
απαραίτητος ο ετήσιος έλεγχος της περιµετρικής στερέωσης της µεµβράνης στο 
στηθαίο. Η ανανέωση της πολυουρεθανικής µαστίχης που σφραγίζει το ειδικό 
µεταλλικό τεµάχιο στερέωσης είναι απαραίτητη κάθε τριετία. 
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4.2   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  
 

Η συντήρηση του συστήµατος άρδευσης θα περιλαµβάνει, σε συνεχή βάση, 
όλες τις αναγκαίες εργασίες παρακολούθησης και καθαρισµού του 
συστήµατος και αντικατάστασης των τµηµάτων που υπέστησαν βλάβη 
(καθαρισµός, επισκευές διαρροών, εκπλύσεις, ρυθµίσεις βαλβίδων µείωσης 
πίεσης και άλλων συσκευών, αντικατάσταση διαφόρων σωλήνων και 
σταλακτών, αντικατάσταση εξοπλισµού που υπέστη βλάβη κλπ.), ώστε να 
διατηρείται το σύστηµα άρδευσης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, µέχρι 
την οριστική παραλαβή του έργου. 
 
Δύο φορές το χρόνο, µια στην έναρξη και µια στα µέσα της αρδευτικής 
περιόδου, θα γίνεται γενική συντήρηση του δικτύου, κατά την οποία θα 
ελέγχεται όλο το δίκτυο, θα επαναρρυθµίζονται οι πιέσεις, θα γίνεται 
καθαρισµός ή αντικατάσταση των επί µέρους εξαρτηµάτων που 
παρουσιάζουν προβλήµατα  και γενική έκπλυση του δικτύου. 
 
Μετά το τέλος κάθε αρδευτικής περιόδου θα καθαρίζονται και θα αδειάζουν 
από νερό όλα τα φίλτρα. 
 
Η συντήρηση των αντλητικών µηχανηµάτων και των τυχόν εγκαταστάσεων 
του υδραυλικού εγχυτήρα θα γίνεται ανελλιπώς, όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή. 

4.3  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΩΝ 

4.3.1 Φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου 

Έλεγχος Εγκατάστασης Βλάστησης 

Ο έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των φυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την υγιή αναπτυξή τους. Ανάλογα µε την εποχή εφαρµογής των φυτεύσεων 
απαιτείται εντατική παρακολούθηση και συχνή άρδευση αµέσως µετά την 
εφαρµογή για να εξασφαλιστεί η ριζοβολία των φυτών προς εγκατάσταση.  

Βοτάνισµα 

Το βοτάνισµα των ζιζανίων είναι απαραίτητο µέχρι τα εγκατεστηµένα φυτά να 
αναπτυχθούν και να καλύψουν την επιφάνεια του δώµατος στέγης.  

Συνίσταται η φύτευση 8 έως 10 φυτών/τµ. σε µέγεθος σπορείου ή γλαστράκι 
10*10εκ. και 5-6 φυτών/τµ. σε γλάστρας  2,5lt για την κάλυψη της επιφάνειας 
σε ένα περίπου χρόνο.  

Συµφωνητικό συντήρησης  

Συνίσταται η σύνταξη συµφωνητικού συντήρησης όπου θα περιγράφονται 
αναλυτικά οι απαραίτητες εργασίες και θα προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης 
του έργου.  
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4.3.2 Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου 

Έλεγχος Εγκατάστασης Βλάστησης 

Ο έλεγχος της σωστής εγκατάστασης των φυτών είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την υγιή ανάπτυξη τους. Ανάλογα µε την εποχή εφαρµογής των φυτεύσεων 
απαιτείται παρακολούθηση και άρδευση αµέσως µετά την εφαρµογή για να 
εξασφαλιστεί η ριζοβολία των φυτών προς εγκατάσταση.. Το βοτάνισµα των 
ζιζανίων και η αποµάκρυνση των παρείσακτων ζιζανίων και φυτών στις µπάλες 
χώµατος των µεγάλων θάµνων και δένδρων είναι απαραίτητη. Συνίσταται η 
φύτευση θάµνων και δένδρων µε µπάλα χώµατος κατά 10-20% από το 
προβλεπόµενο βάθος πλήρωσης του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών. 

Κλάδεµα, Λίπανση, Προληπτικοί Ψεκασµοί 

Στα φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου η συντήρηση των φυτών λαµβάνει 
χώρα µε διαρκή έλεγχο, κλάδεµα µόρφωσης,  προληπτικούς ψεκασµούς για την 
αποφυγή µηκυτολογικών ασθενειών στο τέλος του χειµώνα και λιπάνσεις µε 
αργής αποδέσµευσης λιπάσµατα µια µε δυο φορές ανά έτος. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στο κλάδεµα των δένδρων και µεγάλων θάµνων, το οποίο θα 
πρέπει να είναι συνεχές ώστε η κόµη του να διατηρείται σε ορισµένο µέγεθος, 
που ορίζεται στην µελέτη και ανάλογα µε το συνολικό βάθος του υποστρώµατος 
ανάπτυξης. Περιοδικά επίσης πρέπει να ελέγχεται η στήριξη των δένδρων.  

Συµφωνητικό συντήρησης  

Συνίσταται η σύνταξη συµφωνητικού συντήρησης όπου θα περιγράφονται 
αναλυτικά οι απαραίτητες εργασίες και θα προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης 
του έργου. 
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