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Στο πλαίσιο υλοποίησης σχετικής απόφασης της 24ης/5-12-2011 συνεδρίασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σας διαβιβάζουµε πρόταση του Επιµελητηρίου που 

αφορά τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Φυτοτεχνική Μελέτη, την Κατασκευή και τη 

Συντήρηση των Φυτεµένων ∆ωµάτων/Στεγών. Σηµειώνουµε ότι οι εν λόγω «Κατευθυντήριες 

Οδηγίες», οι οποίες, αναµφισβήτητα, είναι εξίσου απαραίτητες και χρήσιµες, τόσο για τα 

δηµόσια όσο για και όλα τα ιδιωτικά έργα, θεωρούµε ότι καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που 

αφορούν αφενός τη σύνταξη µιας άρτιας µελέτης και αφετέρου την έντεχνη και ποιοτική 

κατασκευή ενός φυτεµένου δώµατος/στέγης.  

Αναλυτικότερα, οι «Κατευθυντήριες Οδηγίες Φυτοτεχνικής Μελέτης Κατασκευής και 

Συντήρησης Φυτεµένων ∆ωµάτων/Στεγών», περιλαµβάνουν τέσσερα κεφάλαια : 

1. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται γενικές πληροφορίες για τα φυτεµένα δώµατα/στέγες, 

καθώς και οι στόχοι και τα αποτελέσµατα των εφαρµογών τους στα κτίρια. 
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2. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη φυτοτεχνική µελέτη φυτεµένου δώµατος/στέγης. 

Το κεφάλαιο αυτό είναι χρήσιµο τόσο στη σύνταξη όσο και στον έλεγχο µιας µελέτης και 

χωρίζεται σε δύο µέρη: 

Στο πρώτο µέρος παρέχονται γενικές οδηγίες για τη σύνταξη των µελετών φυτεµένων 

δωµάτων/στεγών. Οι εν λόγω οδηγίες, για τη συγγραφή των οποίων ελήφθησαν υπόψη 

υπάρχουσες διεθνείς οδηγίες - προδιαγραφές καθώς και η σχετική βιβλιογραφία, είναι 

σύµφωνες και µε τις Γερµανικές οδηγίες FLL.  

Στο δεύτερο µέρος καθορίζονται οι γενικοί τεχνικοί όροι της εκπόνησης της φυτοτεχνικής 

µελέτης φυτεµένου δώµατος/στέγης και αναφέρονται όλα τα τεύχη και σχέδια που πρέπει 

να υποβάλουν οι Μελετητές, καθώς και το περιεχόµενο αυτών. 

Κατά τη σύνταξη µιας µελέτης φυτεµένου δώµατος/στέγης, οι µελετητές θα πρέπει να 

λαµβάνουν οπωσδήποτε υπόψη και το τρίτο κεφάλαιο, δηλαδή την Τεχνική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων (ΤΣΥ). 

3. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) για την 

Κατασκευή των φυτεµένων δωµάτων/στεγών και διαµορφώθηκε µε βάση την Τεχνική 

Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) όλων των τεχνικών έργων του ΥΠΟΜΕ∆Ι και 

περιλαµβάνει τους τεχνικούς συµβατικούς όρους συµφώνα µε τους οποίους, σε 

συνδυασµό µε τους όρους των υπολοίπων συµβατικών τευχών, ο ανάδοχος θα εκτελέσει 

την κατασκευή ενός φυτεµένου δώµατος/στέγης. Η εν λόγω Τ.Σ.Υ. περιλαµβάνει τις 

προδιαγραφές όλων των υλικών που πρέπει να χρησιµοποιούνται, καθώς και τις τεχνικές 

υποχρεώσεις των κατασκευαστών. Σηµειώνουµε ότι, κατά τη σύνταξη του κεφαλαίου 

αυτού, έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι εγκεκριµένες προδιαγραφές (ΕΛΟΤ, DIN κλπ ) των 

έργων πρασίνου του ΥΠΟΜΕ∆Ι, που αφορούν τις φυτεύσεις και τα αρδευτικά δίκτυα και 

οι οποίες έχουν προσαρµοστεί καταλλήλως για την περίπτωση των φυτεµένων 

δωµάτων/στεγών. 

Η υιοθέτηση της ως άνω Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, σε συνδυασµό µε τα νέα 

τιµολόγια που έχει συντάξει και θα εκδώσει το ΥΠΟΜΕ∆Ι για τα φυτεµένα 

δώµατα/στέγες, θα παρέχει τη δυνατότητα στις Υπηρεσίες και φορείς, να δηµοπρατήσουν  

οποιοδήποτε έργο φυτεµένου δώµατος/στέγης. 

4. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ∆ιαχείριση των φυτεµένων δωµάτων/στεγών. Στο 

κεφάλαιο αυτό, ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου δώµατος/στέγης, αλλά και το είδος 

των φυτών που αναπτύσσονται σε αυτό, καθορίζονται οι απαραίτητες εργασίες 

διαχείρισης, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαβίωση και υγιή ανάπτυξη των φυτών, 

καθώς η σωστή λειτουργία του συστήµατος υποδοµής.  
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Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι ως άνω «Κατευθυντήριος Οδηγίες» αφορούν µόνο τις 

εργασίες πάνω από την στεγανωτική στρώση του κτιρίου, δεδοµένου ότι η θερµοµόνωση και 

η στεγάνωση του κτιρίου περιλαµβάνονται στα έργα µηχανικού και καλύπτονται από τις 

σχετικές προδιαγραφές και τιµολόγια του ΥΠΟΜΕ∆Ι. 

 Παραµένοντας στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή 

συνεργασία απαιτηθεί επί του θέµατος, παρακαλούµε για τις δικές σας περαιτέρω άµεσες 

ενέργειες. 

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 

 

 

 

Σπυρίδων Μάµαλης 
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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 
∆ιαχείριση  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 δοµηµένων επιφανειών. 

Η δοµή των κατευθυντηρίων οδηγιών  είναι η  εξής :  

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

2. 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.    

3. 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 .   

4. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ∆ιαχείριση 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 ∆ώµα/στέγη ορίζεται το σύνολο ή τµήµα της επιφάνειας 
δώµατος, στέγης , εξώστη, οροφής υπόγειων  χώρων  στάθµευσης αυτοκινήτων 
και άλλων δοµηµένων επιφανειών 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 την 
µεµβράνη στεγανοποίησης  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. 

∆ιακρίνονται 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. 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 15ο και µέχρι τις 35ο 
είναι αναγκαία η χρήση 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 
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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. 

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 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ / ΣΤΕΓΩΝ ΣΤΑ 
ΚΤΙΡΙΑ  

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

1. Περιβαλλοντικούς 
2. Ενεργειακούς  
3. Τεχνοοικονοµικούς 
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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  
• 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 
• ∆ιατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών 

που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγµένες περιοχές. 
• ∆ηµιουργία 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, 
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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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ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΦYTEMENΩN ∆ΩMATΩΝ/ΣΤΕΓΩΝ 
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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 περιλαµβάνεται 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.  
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2.1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΦYTEMENΩN 
∆ΩMATΩΝ/ΣΤΕΓΩΝ 

2.1.1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

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. 

2.1.2  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ  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 : 

• ∆οµικά  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 .  
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2.1.2.1 Παράγοντες Εξαρτώµενοι από τα ∆οµικά 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  

2.1.2.1.1  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 
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φυσικών στοιχείων που συνδυάζονται µε την φύτευση όπως διάδροµοι 
κίνησης, δάπεδα, συστήµατα σκίασης, στοιχεία νερού κλπ. τα οποία πρέπει να 
συνεκτιµηθούν.  

2.1.2.1.2  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 . 

2.1.2.1.3 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 επίπεδο της µεµβράνης στεγανοποίησης. 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 
απαραίτητη αποστραγγιστική ικανότητα αλλά και το απαιτούµενο ύψος (όγκος 
πλήρωσης) 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. 
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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 .  

2.1.2.1.4  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.     

2.1.2.1.5  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.  
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2.1.2.1.6  Αποστράγγιση 

Κατά τον σχεδιασµό και την κατασκευή του φυτεµένου δώµατος θα πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφαλή απορροή της πλεονάζουσας ποσότητας 
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.    

2.1.2.1.7 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 εξατµiσοδιαπνοή  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. 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 φυτικών ειδών. 

Το νερό που συγκεντρώνεται από την αποστράγγιση  στις ελληνικές 
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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  . 

2.1.2.1.8  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.    

2.1.3  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 
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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 
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 .  

2.1.4  Παράγοντες εξαρτώµενοι από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της 
βλάστησης 

2.1.4.1  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, χλοοτάπητα, 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 
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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. 
 

2.1.4.2  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. 
Επισηµαίνεται ότι στις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν µόνο ορισµένα είδη του γένους   Sedum sp.  

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 
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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.  

 

 

 

ΤΥΠΟΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ 
∆ΩΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΟΣ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΤΩΝ 

ΕΙ∆Η ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

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

Extensive green roof 120-150mm 
Μεσογειακά είδη εδαφοκάλυψης. 

ά ά
100-150mm 

Μεσογειακά είδη εδαφοκάλυψης. 

ά ά

Ηµιεντατικός τύπος 

Semi intensive green 
roof 150-300mm 

Ενδηµικά είδη, αρωµατικά φυτά  

Θά ί ά ξ
100-150mm Χλοοτάπητας 

150-250mm 
Ενδηµικά είδη, αρωµατικά φυτά  

ά ί ά ξ
250-500mm 

Θάµνοι µεγάλης ανάπτυξης 

ά δέ δ

Εντατικός τύπος 

Intensive green roof 

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

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ / ΣΤΕΓΗΣ 
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2.2    ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ / ΣΤΕΓΗΣ . 

2.2.1  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.  

2.2.2  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  ∆ιαχείριση Φυτεµένων δωµάτων / στεγών. 

2.2.3  ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Τα τεύχη που υποβάλλονται είναι τα παρακάτω :  

 

α) Τεχνική έκθεση 

β) Σχέδια  

γ) Τεχνικές προδιαγραφές 

δ) Προµετρήσεις και προϋπολογισµός  

2.2.3.1  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  , 



26 

 

• ∆οµικά  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 
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. 
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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 . 

2.2.3.2   Σχέδια  

2.2.3.2.1    Σχέδιο Υποδοµής Φυτεµένου ∆ώµατος / 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 
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β)  Συναρµογή φυτεµένου δώµατος µε σκληρό δάπεδο   
γ)  Υδρορροές 
δ)  Κάθετες απολήξεις στο δώµα/στέγη 
ε)  Ηλιοσωλήνες/Κουπόλες 

 

2.2.3.2.2    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 .   

2.2.3.2.3    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).  
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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.  

2.2.3.2.4   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.  

2.2.3.3  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 .  

2.3.3.4  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) ∆ιαχείρισης  ε) άλλες, 
απαραίτητες κατά περίπτωση, εργασίες. Θα συντάσσεται προϋπολογισµός 
δαπάνης  βασιζόµενος στις ποσότητες που προµετρήθηκαν.  
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3.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΤΣΥ) KATAΣKEYHΣ 
ΦYTEMENΩN ∆ΩMATΩN/ΣΤΕΓΩΝ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή (ΤΣΥ, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων ) 
αναφέρεται στην εκτέλεση όλων των εργασιών σχετικών µε την κατασκευή των 
φυτεµένων   δωµάτων / στεγών  όπως , τις  εργασίες   κατασκευής  του 
συστήµατος υποδοµής που είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση της 
βλάστησης αλλά και την αποστράγγιση της πλεονάζουσας ποσότητας νερού, 
καθώς και τις   εργασίες  εγκατάστασης φυτών και δικτύου άρδευσης. Επίσης 
περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας υλικών και τους τεχνικούς  
όρους  σύµφωνα µε τους οποίους θα εκτελεστεί  η κατασκευή τους φυτεµένου  
δώµατος / στέγης . 
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ΥΛΙΚΑ 

ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ /ΣΤΕΓΩΝ 
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3.1 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 που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του φυτεµένου 
δώµατος/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 (πχ τοποθέτηση ειδικού    φύλλου  διαχωρισµού ) .  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 από διεθνείς 
οργανισµούς πιστοποίησης για την χρήση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν δεν πρέπει να  δηµιουργούν ατµοσφαιρική 
ρύπανση που οφείλεται σε 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 . 

3.1.1  ΥΛΙΚΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ /ΣΤΕΓΩΝ 

3.1.1.1  Ειδικά φύλλα διαχωρισµού και προστασίας   

Στα φυτεµένα δώµατα/στέγες χρησιµοποιούνται διάφορα ειδικά φύλλα 
διαχωρισµού για διαφορετικές χρήσεις , όπως περιγράφεται παρακάτω.  

Σε περίπτωση µη χηµικής συµβατότητας  της αντιρριζικής µεµβράνης µε τα 
υλικά της στεγανωτικής στρώσης  τοποθετείται ειδικό   φύλλο  διαχωρισµού, 
από θερµικά ενισχυµένο πολυπροπυλένιο υδατοπερατό, , κατάλληλο για 
διάστρωση πάνω από ασφαλτικές µεµβράνες στεγανοποίησης .  
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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 φύλλο διαχωρισµού  που επιτρέπει την εξάτµιση του 
εγκλωβισµένου νερού από το επίπεδο της.  

Για την προστασία της µόνωσης  πάνω από την στεγανωτική στρώση ή πάνω 
από την αντιρριζική µεµβράνη τοποθετείται υπόστρωµα προστασίας της 
µόνωσης .  

Το πάχος και το υλικό κατασκευής  των ειδικών φύλλων  διαχωρισµού εξαρτάται 
από τον τύπο του δώµατος , τον σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιείται και 
καθορίζεται στην µελέτη.  

Τα φύλλα διαχωρισµού που θα ενσωµατωθούν στο έργο  θα έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Σε περίπτωση µη χηµικής συµβατότητας  θα είναι κατασκευασµένο από θερµικά 
ενισχυµένο πολυπροπυλένιο ή ισοδύναµο υλικό, υδατοπερατό, ελάχιστου,  
πάχους 0,8 mm και  βάρους  100 g/m2. 

Σε περίπτωση εφαρµογής ανεστραµµένου τύπου φυτεµένου δώµατος το φύλλο 
διαχωρισµού θα είναι κατασκευασµένο από θερµικά ενισχυµένο 
πολυπροπυλένιο, υδροφοβικό , που επιτρέπει την εξάτµιση του εγκλωβισµένου 
νερού από το επίπεδο της θερµοµόνωσης ελάχιστου, πάχους 0,5 mm και βάρους  
από  80 g/m2. 

Σε περίπτωση προστασίας της µόνωσης θα  είναι θα είναι κατασκευασµένο από 
συνθετικές ανακυκλωµένες ίνες πολυεστέρα ή πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο, 
ή ισοδύναµο υλικό, ελάχιστου,  πάχους από 2,5 mm και βάρους  από  300 g/m2. 

Θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και πιστοποιηµένο κατά τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

Θα έχουν   αντοχή στον εφελκυσµό, ελαστικότητα τάνυσης,  αντοχή στην 
απόσχιση,  δεν θα   αλλοιώνονται στην άσφαλτο  , θα διατηρούν    την 
ευκαµψία τους σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα είναι ανθεκτικά  στις προσβολές 
από µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα και οργανικές ενώσεις 
όπως φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύονται απαραιτήτως 
από τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών 
εγκατάστασης  τους. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και 
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λεπτοµερειών για ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρουν εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, πάχος, βάρος , διαστάσεις ρολού .    

3.1.1.2 Aντιρριζική Μεµβράνη 

Για την πλήρη προστασία της επιφάνειας του δώµατος/στέγης από διάτρηση του 
ριζικού συστήµατος των φυτών είναι απαραίτητη η διάστρωση ισοπαχούς 
αντιρριζικής µεµβράνης. Η αντιρριζική µεµβράνη παρέχει κατάλληλη και διαρκή 
προστασία  από την διείσδυση των ριζών στην στεγανοποιητική στρώση.   

Η αντιρριζική µεµβράνη είναι κατασκευασµένη  από διάφορα υλικά µε πυκνή 
δοµή τα οποία εµποδίζουν τη διείσδυση των ριζών και προστατεύουν την 
ακεραιότητα της στεγανοποιητικής στρώσης του κτιρίου.  

Η ανάγκη τοποθέτησής της αντιρριζικής µεµβράνης εξαρτάται από το είδος της 
µεµβράνης στεγανοποίησης. Όταν η µεµβράνη  στεγανοποίησης πχ οι 
ασφαλτικές µεµβράνες ,  έχει πιστοποίηση κατά FLL Root  Proof Test 2002, δεν 
απαιτείται πρόσθετη τοποθέτηση αντιρριζικής. Στην περίπτωση αυτή  
εφαρµόζεται διπλή στρώση αντιρριζικής ασφαλτικής µεµβράνης.  

Η οποιαδήποτε στεγανωτική µεµβράνη για να χαρακτηριστεί ως αντιριζική  θα 
πρέπει να έχει τέτοιες  ιδιότητες ώστε να χαρακτηρίζεται «ανθεκτική στη 
ριζοβολία», σύµφωνα µε το κατά FLL Root  Proof Test 2002 και να καλύπτεται 
από αντίστοιχο πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής .  

Οι αντιρριζικές µεµβράνες από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη 
πολυολεφίνη (FPO)/TPO για να χαρακτηριστούν  και ως στεγανωτικές  πρέπει να 
έχουν πάχος µεγαλύτερο ή ίσο των  1,5 mm  . Οι αντιρριζικές µεµβράνες από 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO)/TPO όταν έχουν 
πάχος µικρότερο των 1,5 mm  ενισχύουν την στεγάνωση της οροφής του 
κτιρίου αλλά δεν την υποκαθιστούν .  

Η αντιριζική µεµβράνη από ηλεκτρονικά ελεγµένο πολυαιθυλένιο (PE) 
χρησιµοποιείτε σε εκτατικού τύπου δώµατα και δεν καλύπτει τις ανάγκες 
στεγανοποίησης του δώµατος.  

Η προστασία της   στεγανοποιητικής στρώσης είναι απαραίτητη  σε όλους τους 
τύπους δώµατος και εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή ειδικού υποστρώµατος  
προστασίας  πριν την αντιρριζική µεµβράνη . 

Το πάχος και το είδος της  αντιρριζική µεµβράνη εξαρτάται από τον τύπο του 
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δώµατος και καθορίζεται στην µελέτη.  

H αντιρριζική µεµβράνη που θα ενσωµατωθεί  στο έργο  θα έχουν τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Θα είναι κατασκευασµένη από ηλεκτρονικά ελεγµένο πολυαιθυλένιο (PE) ή  
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) ή εύκαµπτη πολυολεφίνη (FPO)/TPO, ή EPDM ή 
ισοδύναµο υλικό .  

Θα  είναι πιστοποιηµένες  κατά FLL Root  Proof Test 2002 , θα πληρούν τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN και θα καλύπτονται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

Θα έχει πάχος που θα καθορίζεται στην µελέτη αλλά όχι µικρότερο από 0,4mm 
για τις (PE) για χρήση σε φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου και  0,8 mm  για 
τις (PVC) ή 1,0mm για τις (FPO)/(TPO) . 

Θα έχει  αντοχή στον εφελκυσµό, ελαστικότητα τάνυσης,  αντοχή στην 
απόσχιση,  δεν θα   αλλοιώνονται στην άσφαλτο  , θα διατηρεί   την ευκαµψία 
της σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα είναι ανθεκτική στις προσβολές από 
µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα και οργανικές ενώσεις όπως 
φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύονται απαραιτήτως 
από τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών 
εγκατάστασης  τους. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και 
λεπτοµερειών για ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρουν εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, πάχος, βάρος, διαστάσεις ρολού .   

3.1.1.3 Υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας  

Το Υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας προσφέρει επιπλέον 
προστασία στην υποκείµενη αντιριζική µεµβράνη καθώς και στα συστήµατα 
στεγανοποίησης από πλήγµατα.  

Στις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες η συγκράτηση υγρασίας στο 
υπόστρωµα,  η οποία µπορεί να αποδοθεί στα φυτά µέσω της εξάτµισης, είναι 
πολύ σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας για την εγκατάσταση των φυτών και την 
ορθολογικότερη διαχείριση  του νερού . Όσο αυξάνει η  δυνατότητα 
συγκράτησης νερού του υποστρώµατος  προστασίας και συγκράτησης υγρασίας,  
µειώνεται  η  ποσότητα των υδάτων από βροχοπτώσεις που απορρέει στο 
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σύστηµα των αποχετευτικών αγωγών οµβρίων, καθώς και  η  ταχύτητα 
απορροής του νερού. 

Το πάχος του υποστρώµατος προστασίας και συγκράτησης υγρασίας και η 
ικανότητα του να συγκρατεί νερό εξαρτάται από τον τύπο του δώµατος και από 
τον σκοπό για τον οποίο χρησιµοποιείται και καθορίζεται στην µελέτη.  

Το υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας  , που θα ενσωµατωθεί  
στο έργο  θα έχει  τα εξής χαρακτηριστικά:  

Θα είναι κατασκευασµένο  από συνθετικές ανακυκλωµένες ίνες πολυεστέρα ή 
πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο ή ισοδύναµο υλικό, υψηλής ποιότητας και 
υψηλής µηχανικής αντοχής και ανθεκτικό στην θερµότητα. 

Θα έχει υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό, ελαστικότητα τάνυσης,  αντοχή στην 
απόσχιση,  δεν θα   αλλοιώνονται στην άσφαλτο  , βιολογικά και χηµικά 
ουδέτερο θα διατηρεί   την ευκαµψία του σε χαµηλές θερµοκρασίες και θα είναι 
ανθεκτικό στις προσβολές από µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα 
και οργανικές ενώσεις όπως φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  

Θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και πιστοποιηµένο κατά τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

Θα έχει τα παρακάτω αναφερόµενα Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
  

Πάχος : ≥ 3 mm   

Ικανότητα συγκράτησης :  ≥  3 l/m2και άνω  

Κατηγορία αντοχής 3   

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύονται απαραιτήτως 
από τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών 
εγκατάστασης  τους. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και 
λεπτοµερειών για ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρουν εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, πάχος, βάρος  , διαστάσεις ρολού . 
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3.1.1.4 Αποστραγγιστικό Σύστηµα 

Οι  σηµαντικότερες λειτουργίες  των φυτεµένων δωµάτων/στεγών  που έχουν 
τεχνική , οικονοµική και οικολογική σηµασία είναι η  µείωση της ποσότητας των 
υδάτων που απορρέει στο σύστηµα των αποχετευτικών αγωγών λόγω της 
συγκράτησης ποσοστού αυτών στο φυτεµένο δώµα, η  µείωση της ταχύτητας 
απορροής του νερού καθώς  και η διατήρηση του νερού της βροχής για να 
καλύψει τις ανάγκες των φυτών. Το  σηµαντικότερο στοιχείο από αυτά  που 
συνθέτουν την υποδοµή των φυτεµένων δωµάτων/στεγών  που επηρεάζει τις  
παραπάνω αναφερόµενες λειτουργίες είναι το αποστραγγιστικό σύστηµα.  

Η ποσότητα νερού που θέλουµε να συγκρατήσουµε στην επιφάνεια της στέγης 
καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το είδος των φυτών που αναπτύσσονται στο 
φυτεµένο δώµα. Το είδος του αποστραγγιστικού συστήµατος που 
χρησιµοποιείται συµβάλει στην αναλογία νερού, αέρα στο συγκεκριµένο επίπεδο.  

Το 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.  Το αποστραγγιστικό σύστηµα,  φέρει  αµφίπλευρες εγκολπώσεις,  
µε οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
του αέρα και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το 
νερό . Η περίσσεια ύδατος οδηγείται στις υδρορροές ή συγκεντρώνεται σε ειδική 
δεξαµενή για επανάχρηση.  Όταν το δώµα είναι προσπελάσιµο το 
αποστραγγιστικό σύστηµα θα πρέπει να έχει υψηλή µηχανική  αντοχή.  

Ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου δώµατος µεταβάλλεται το ύψος, η αντοχή 
στη συµπίεση,  το πάχος , η ικανότητα αποστράγγισης και αποθηκευτική 
ικανότητα νερού του αποστραγγιστικού δικτύου. Στον εκτατικό τύπο το ύψος 
του  αποστραγγιστικού   συστήµατος  ξεκινά   από 2,0cm µε  αποθηκευτική 
ικανότητα νερού τουλάχιστον 3l/m2. Αποστραγγιστικό σύστηµα  αυτού του 
ύψους χρησιµοποιείται σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον αιτιολογείται από την 
µελέτη . Στον  εκτατικό τύπο συνήθως χρησιµοποιείται  αποστραγγιστικό 
σύστηµα ύψους τουλάχιστον 2,5 cm µε αποθηκευτική ικανότητα νερού 
τουλάχιστον 3l/m2. Στον ηµιεντατικό τύπο συνήθως χρησιµοποιείται 
αποστραγγιστικό σύστηµα ύψους από 4,0cm µε  αποθηκευτική ικανότητα νερού 
τουλάχιστον 4l/m2, ενώ στον εντατικό από 6,0cm και άνω,  µε αποθηκευτική 
ικανότητα νερού τουλάχιστον 8l/m2. 

Η ικανότητα αποστράγγισης του  αποστραγγιστικού   συστήµατος  είναι 
προτιµότερο να είναι άνω των 0,5 l/m2xs .Τα υλικά µε χαµηλότερες ικανότητες 
αποστράγγισης  χρησιµοποιούνται µόνο σε περιοχές µε χαµηλή  βροχόπτωση και 
χωρίς πληµµυρικά φαινόµενα.    
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Στα φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου (µε ύψος υποστρώµατος άνω των 80 
cm) 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.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το αποστραγγιστικό σύστηµα 
καθορίζονται στην µελέτη.   

Το αποστραγγιστικό σύστηµα που θα ενσωµατωθεί  στο έργο  θα έχει  τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Θα είναι κατασκευασµένο  από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωµένο 
πολυαιθυλένιο (HDPE), ενισχυµένο πλαστικό (ABS) ή ανακυκλωµένο 
πολυστυρένιο (Recycled PS) ή ισοδύναµο υλικό,  µε αµφίπλευρες εγκολπώσεις,  
µε οπές στην κορυφή των εγκολπώσεων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας 
του αέρα και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το 
νερό . 

Θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και πιστοποιηµένο κατά τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

Θα  είναι βιολογικά και χηµικά ουδέτερο, θα είναι ανθεκτικό στις προσβολές από 
µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα και οργανικές ενώσεις όπως 
φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  

Θα έχει τα παρακάτω αναφερόµενα Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
 

Ικανότητα αποστράγγισης νερού σε µηδενική κλίση  ≥ 0,29- 8,1 l/m2xs  

Όγκος Πλήρωσης ≥10 l/m2  

Ικανότητα αποθήκευσης Νερού ≥3 l/m2  

Αντοχή στην πίεση µε κενά φατνώµατα ≥50ΚΝ/ m2 (Εκτατικός /Ηµιεντατικός 
τύπος) 

Αντοχή στην πίεση µε κενά φατνώµατα ≥19ΚΝ/ m2 (Εντατικός τύπος). 

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών εγκατάστασης  
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τους. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και λεπτοµερειών για 
ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρουν εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, ύψος, βάρος  , Όγκος Πλήρωσης,   αντοχή στην 
συµπίεση, ικανότητα αποθήκευσης Νερού. 
 

 

 

3.1.1.5 Αποστραγγιστικό/Θερµοµονωτικό  Σύστηµα 

Το αποστραγγιστικό/θερµοµονωτικό σύστηµα πρέπει να λειτουργεί ως 
θερµοµονωτική στρώση και να ενισχύει την θερµοµόνωση του κτιρίου, ως  
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. Το αποστραγγιστικό/θερµοµονωτικό 
σύστηµα   πρέπει να έχει  µετρήσιµη  θερµική αντίσταση (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. Πρέπει να είναι κατάλληλο 
για τοποθέτηση σε φυτεµένα δώµατα οποιοδήποτε τύπου για την προστασία 
οριζόντιων ή κεκλιµένων επιφανειών  , την οµαλή  αποστράγγιση του νερού και 
την  θερµική προστασία.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το αποστραγγιστικό σύστηµα 
καθορίζονται στην µελέτη.   

Το αποστραγγιστικό/θερµοµονωτικό σύστηµα που θα ενσωµατωθεί  στο έργο  
θα έχει  τα εξής χαρακτηριστικά:  

Θα είναι κατασκευασµένο  από υδροφοβική διογκωµένη πολυστερίνη (EPS-SE) ή 
πολυστυρόλη ή πολυστυρένιο ή ισοδύναµο  υλικό,    µε µετρήσιµη  θερµική 
αντίσταση και αµφίπλευρες εγκολπώσεις και κενούς χώρους στους οποίους 
συσσωρεύεται και αποθηκεύεται το νερό. 

Θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και πιστοποιηµένο κατά τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 
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Θα  είναι βιολογικά και χηµικά ουδέτερο, θα είναι ανθεκτικό στις προσβολές από 
µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα και οργανικές ενώσεις όπως 
φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  

Θα έχει τα παρακάτω αναφερόµενα Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
 

Θερµική αντίσταση ≥0,5 m2K/W  

Βάρος ≥ 0,95 Kg/m2 

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών εγκατάστασης  
τους. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και λεπτοµερειών για 
ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρουν εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, ύψος πάχος, βάρος  , θερµική αντίσταση.   
 

3.1.1.6 ∆ιηθητικό Φύλλο 

Το διηθητικό φύλλο πρέπει να  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.  

Το πάχος και το βάρος του διηθητικού φύλλου εξαρτάται από τον τύπο του 
δώµατος και καθορίζεται στην µελέτη.  

Το διηθητικό φύλλο που θα ενσωµατωθεί  στο έργο  θα έχει  τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Θα είναι κατασκευασµένο  από θερµικά ενισχυµένο πολυπροπυλένιο ή 
ισοδύναµο υλικό , υψηλής µηχανικής  αντοχής.  

Θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και πιστοποιηµένο κατά τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

Θα  είναι βιολογικά και χηµικά ουδέτερο, θα είναι ανθεκτικό στις προσβολές από 
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µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα και οργανικές ενώσεις όπως 
φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  

Θα έχει τα παρακάτω αναφερόµενα Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
 

Βάρος : 100gr/m2   

Κατηγορία αντοχής 1-3  

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύονται απαραιτήτως 
από τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών 
εγκατάστασης  του. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και 
λεπτοµερειών για ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρει  εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα του µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, πάχος, βάρος  .  

 

3.1.1.7 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 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 .  

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 
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της σωστής λειτουργίας του.  

Οι φυσικές και χηµικές ιδιότητες του υποστρώµατος ανάπτυξης εξαρτώνται από  
τον τύπο του φυτεµένου δώµατος  

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες ανάλογα µε τον τύπο του φυτεµένου 
δώµατος που είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008. 

Υπόστρωµα  ανάπτυξης φυτών για φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου 
 

• Κοκκοµετρική σύσταση µε ποσοστό στοιχείων µε διάµετρο d<0,063mm 
≤ 15% κατά µάζα (συνολική άργιλος και ιλύς )  ,  

• η περιεκτικότητα σε  µεγαλύτερα µεγέθη κόκκων για επίπεδα δώµατα 
είναι d=12mm όταν το ύψος του υποστρώµατος δεν υπερβαίνει τα 10cm 
και d=16mm όταν  είναι µεγαλύτερο από 10cm 

• pH 6,0-8,5,  
• περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 65 g/l  
• υδατοπερατότητα  0,6-70 mm,  
• υδατοϊκανότητα ≥ 35%  κ.ο και ≤   65 % κ.ο   
• περιεχόµενο αέρα στην υδατοϊκανότητα ≥ 10% κ.ο,   
• περιεκτικότητα σε άλατα ≤3,5 g/l,  
• κορεσµένο φορτίο έως 1300kg/m3 

 

Υπόστρωµα  ανάπτυξης φυτών για φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και 
εντατικού τύπου . 

• Κοκκοµετρική σύσταση µε ποσοστό στοιχείων µε διάµετρο d<0,063mm 
≤ 20% κατά µάζα (συνολική άργιλος και ιλύς )  .  
Η άργιλος  (d<0,002 mm) µεταξύ των ορίων 3-10% κατά µάζα και  

Η ιλύς (d=0,002 mm µέχρι και 0,063mm) µεταξύ των ορίων 10-17%,  

• η περιεκτικότητα σε  µεγαλύτερα µεγέθη κόκκων για επίπεδα δώµατα 
είναι d=12mm όταν το ύψος του υποστρώµατος είναι >10cm και 
d=16mm όταν  είναι < 10cm  

• pH 6,0-8,5, 
• περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 90g/l  
• µε υδατοπερατότητα  0,3-30 mm,  
• µε υδατοϊκανότητα ≥ 45 % κ.ο και ≤   65 % κ.ο  ,  
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• µε περιεχόµενο αέρα στην υδατοϊκανότητα ≥ 10% κ.ο,   
• περιεκτικότητα σε άλατα ≤2,5 g/l,  
• κορεσµένο φορτίο έως 1300kg/m3, 

Το υπόστρωµα  ανάπτυξης φυτών παρασκευάζεται από την ανάµειξη των 
πρώτων υλών σε οργανωµένο χώρο µε εξειδικευµένα µηχανήµατα. Τα 
προπαρασκευασµένα υποστρώµατα ανάπτυξης των φυτών µεταφέρονται στο 
χώρο του έργου σε οικοδοµικούς σάκους  (Big bags/Βb) συνήθως 0,8 – 1,50 m3 
και διαστρώνονται χειρωνακτικά ή µε  φορτηγά και τοποθετείται µε ειδικά 
µηχανοκίνητο εξοπλισµό.  

Οι οικοδοµικοί σάκοι θα φέρουν  πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε 
αναγραφόµενη  την πιστοποίησή τους σύµφωνα µε τα παραπάνω αναφερόµενα  
όρια. 

Το υπόστρωµα  ανάπτυξης φυτών πρέπει να  έχει  οµοιογένεια φυσικών και 
χηµικών ιδιοτήτων σε όλο τον όγκο του.  Για την αποδοχή του υποστρώµατος 
ανάπτυξης φυτών αυτό πρέπει να  συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση  
ανάλυση δειγµάτων , από πιστοποιηµένο εργαστήριο, η οποία δείχνει ότι αυτό  
διαθέτει τα παραπάνω αναφερόµενα  χαρακτηριστικά και είναι µέσα στα 
παραπάνω αναφερόµενα όρια. 

Από την επίβλεψη γίνεται δειγµατοληπτικός έλεγχος και λαµβάνεται ένα δείγµα 
ανά 15 σάκους (τουλάχιστον 1 δείγµα ανά ≤15 m3) ή τουλάχιστον 1 δείγµα ανά 
φορτηγό . Η σχετική δαπάνη αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο . Τα δείγµατα 
παίρνονται παρουσία   του αναδόχου σύµφωνα µε τον προεκτιµώµενο όγκο που 
πρόκειται να χρησιµοποιηθεί . Τα δείγµατα αριθµούνται και στέλνονται συνοδεία 
αντιπροσώπου της επίβλεψης και του αναδόχου  σε πιστοποιηµένο εργαστήριο .     
 

Στα  φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου κάτω από το υπόστρωµα ανάπτυξης 
των φυτών, τοποθετείται υπόβαση υποστρώµατος ανάπτυξης  από αδρανή 
ελαφροβαρή υλικά,  σε βάθος πάνω από 35 εκ ώστε να εξασφαλίζει την 
αποφυγή καθιζήσεων σε µεγάλο βάθος, την γρήγορη αποστράγγιση, άριστες 
συνθήκες στο ριζικό σύστηµα των φυτών χωρίς προβλήµατα σήψης της 
οργανικής ουσίας. Η υπόβαση του υποστρώµατος ανάπτυξης από αδρανή 
ελαφροβαρή υλικά πρέπει να έχει ,  pH 6,0-8,5, µεγάλη υδατοπερατότητα,  
κορεσµένο φορτίο µικρότερο  των  1300kg/m3 και  δεν πρέπει να περιέχει  
οργανικά υλικά. 
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3.1.1.8 Ειδικά τεµάχια διαχωρισµού επιφανειών 

Για τον εγκιβωτισµό ή τον διαχωρισµό του συστήµατος υποδοµής φυτεµένου 
δώµατος από σκληρά δάπεδα ή ζώνες αποστράγγισης χρησιµοποιούνται 
εξειδικευµένα τεµάχια διαχωρισµού ή εγκιβωτισµού των συστηµάτων υποδοµής.  
Τα τεµάχια αυτά  κατασκευάζονται από ανοξείδωτα υλικά ή ανακυκλωµένο 
πλαστικό και έχουν διαφορετικά µεγέθη ανάλογα µε το συνολικό βάθος 
διαστρωµάτωσης του φυτεµένου δώµατος. Επίσης φέρουν εγκάρσιες οπές για 
την απορροή του νερού από και προς τον χώρο φύτευσης ανεξάρτητα από την 
κλίση της στέγης. Στην βάση των τεµαχίων υπάρχουν προσαρµοζόµενα στοιχεία 
ή οπές τα οποία επιτρέπουν την σταθεροποίησή τους χωρίς την διάτρηση της 
µεµβράνης στεγανοποίησης. 

3.1.1.9 Βότσαλο / Αδρανές υλικό 

Για την δηµιουργία ζωνών διακοπής της φύτευσης στην περίµετρο του στηθαίου 
χρησιµοποιείται ποτάµιο βότσαλο ή αδρανές υλικό µε στρογγυλευµένες ακµές. Η 
περιµετρική διάστρωση βότσαλου/αδρανούς υλικού λειτουργεί ως  ζώνη 
υπερχείλισης ενώ επιτρέπει ταυτόχρονα τον έλεγχο και επισκευή της 
αντιρριζικής µεµβράνης. Το υλικό αυτό είναι  διαφορετικής διαβάθµισης ανάλογα 
µε την χρήση του . Η   διάσταση του βότσαλου/αδρανούς πρέπει να   είναι  
≥1,00 cm.  

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 και καθορίζεται 
στην µελέτη .   

3.1.1.10  Φρεάτια ελέγχου υδρορροών   

Για την πρόσβαση και τον καθαρισµό των υδρορροών, καθώς και τον έλεγχο της 
απορροής της πλεονάζουσας ποσότητας νερού τοποθετούνται ειδικά διάτρητα 
φρεάτια ελέγχου των υδρορροών από ανοξείδωτο µέταλλο ή αλουµίνιο, 
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο . 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.   

3.1.1.11  Κανάλια αποστράγγισης 

Στα σηµεία συναρµογής των περιοχών φύτευσης µε το κτίριο συχνά υπάρχει η 
ανάγκη να τοποθετούνται κανάλια και σχάρες αποστράγγισης ώστε να 
εξασφαλίζεται η καλύτερη απορροή των υδάτων, η  καθαρότητα και η ασφάλεια 
του κτιρίου. Τα κανάλια και οι σχάρες αποστράγγισης είναι διαφόρων 



46 

 

διαστάσεων σταθερού και ρυθµιζόµενου ύψους κατασκευασµένες από 
ανοξείδωτο µέταλλο ή ανακυκλωµένο πολυπροπυλένιο  επικαλυµµένες  µε 
σχάρα από  ατσάλι ή  αλουµίνιο ή πλαστικό   

3.1.1.12  Αποστραγγιστικό σύστηµα για στήριξη των φωτοβολταϊκών 

Για την έδραση φωτοβολταϊκών πάνελ, ηλιακών θερµοσιφόνων, κλιµατιστικών 
µονάδων κ.ά. στοιχείων προκειµένου να αποφευχθεί η διάτρηση της µόνωσης 
κατά την τοποθέτησή τους χρησιµοποιούνται  εξειδικευµένα αποστραγγιστικά 
συστήµατα.  Επάνω στα εξειδικευµένα αποστραγγιστικά συστήµατα θα 
τοποθετηθούν τα  ειδικά ανοξείδωτα στοιχεία  που είναι σχεδιασµένα για την 
στήριξη φωτοβολταϊκών πάνελ κλπ  . Τα εξειδικευµένα αποστραγγιστικά 
συστήµατα  είναι κατασκευασµένα από ενισχυµένο πλαστικό (ΑΒS). 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.  

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το αποστραγγιστικό σύστηµα για 
στήριξη των φωτοβολταϊκών καθορίζονται στην µελέτη.   

Το αποστραγγιστικό σύστηµα που θα ενσωµατωθεί  στο έργο  θα έχει  τα εξής 
χαρακτηριστικά:  

Θα είναι κατασκευασµένο  από υψηλής πυκνότητας ανακυκλωµένο 
πολυαιθυλένιο (HDPE), ενισχυµένο πλαστικό (ABS) ή ισοδύναµο υλικό,  µε 
αµφίπλευρες εγκολπώσεις  και κενούς χώρους στους οποίους συσσωρεύεται και 
αποθηκεύεται το νερό . 

Θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και πιστοποιηµένο κατά τα 
διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN  και θα καλύπτεται από αντίστοιχο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

Θα  είναι βιολογικά και χηµικά ουδέτερο, θα είναι ανθεκτικό στις προσβολές από 
µικροοργανισµούς (βακτήρια κλπ), σε λιπάσµατα και οργανικές ενώσεις όπως 
φυτοφάρµακα, εκκρίσεις ριζών κλπ.  
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Θα έχει τα παρακάτω αναφερόµενα Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά : 
 

Ικανότητα αποστράγγισης νερού : σύµφωνα µε DIN 4095 

Όγκος Πλήρωσης : ≥ 16 l/m2 

Θα είναι αποδεκτής ποιότητας κατασκευής και θα συνοδεύεται απαραιτήτως από 
τα αντίστοιχα φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών και  οδηγιών εγκατάστασης  
τους. Ο κατασκευαστής θα διαθέτει πλήρη σειρά Οδηγιών και λεπτοµερειών για 
ορθή εγκατάσταση τους .  

Θα φέρουν εκτύπωση  ή πινακίδα στερεωµένη στο σώµα τους µε αναγραφόµενα 
τα παρακάτω τουλάχιστον πληροφοριακά στοιχεία : Εργοστάσιο, χώρα 
παραγωγής, υλικό κατασκευής, ύψος, βάρος  , Όγκος Πλήρωσης,  αντοχή στην 
συµπίεση. 

3.1.1.13  Συστήµατα προστασίας από την πτώση   

Η προστασία των συντηρητών του φυτεµένου δώµατος/στέγης και των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβάλει την προσθήκη εξειδικευµένων 
εξαρτηµάτων στήριξης ή την τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων στην περίµετρο του 
κτιρίου στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στηθαίο ή είναι χαµηλότερο του 1µ και 
ενώ το δώµα/στέγη βρίσκεται σε ύψος µεγαλύτερο των 3µ από το έδαφος. Τα 
εξαρτήµατα στήριξης και τα κιγκλιδώµατα, 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 . Σε περιπτώσεις κεκλιµένων στεγών µέχρι 10ο, τα 
συστήµατα προστασίας από πτώση εφαρµόζονται και στηρίζονται µε το βάρος 
της κατασκευής, ενώ σε µεγαλύτερες κλίσεις θα πρέπει να στηρίζονται στο 
κτίριο. 

Τα συστήµατα ασφαλείας είναι κατασκευασµένα από ανακυκλωµένο ή 
ενισχυµένο πλαστικό και ανοξείδωτο µέταλλο,  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.  

Τα συστήµατα ασφαλείας θα  είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές FLL 2008 και 
πιστοποιηµένα κατά τα διεθνή στάνταρ ποιότητας DIN ή ISO ή EN  και θα 
καλύπτονται από αντίστοιχο πιστοποιητικό του εργοστασίου παραγωγής. 

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

3.1.2  ΥΛΙΚΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΦΥΤΩΝ 

3.1.2.1  Σπόροι  

Για την επιτυχή σπορά έχει µεγάλη σηµασία, εκτός των άλλων, η ποιότητα των 
σπόρων και η σωστή ανάµειξή τους.  

Το µίγµα σπόρων που εφοδιάζεται θα πρέπει να αποτελείται από τους 
καλύτερους ποιοτικά διαθέσιµους σπόρους του είδους ή της ποικιλίας. Θα πρέπει 
να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις και τους κανονισµούς του Π.∆. 365/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 365/10.12.2002). 
 

Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, καθαροί, ώριµοι, 
απολυµασµένοι και απεντοµωµένοι και να έχουν στιλπνό χρώµα.  

 

Το µίγµα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο ή µε άδεια εισαγωγής από το Υπουργείο 
Γεωργίας και να µεταφερθεί στον τόπο του έργου σε σφραγισµένους 
συσκευασίες και µε αναρτηµένες καρτέλες, στις οποίες θα αναγράφονται: 

α. Τα είδη και η ποικιλία 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. Η ηµεροµηνία πιστοποίησης. 

ε. Η επωνυµία του οίκου παραγωγής. 

στ. Ο αριθµός σποροµερίδας (LOT). 

ζ. Τα αδρανή υλικά και το ποσοστό περιεχοµένων σπόρων ζιζανίων. 

Κατά τη διάρκεια µεταφοράς και αποθήκευσης, οι σπόροι θα πρέπει να 
προστατεύονται από συνθήκες υψηλής υγρασίας και θερµοκρασίας καθώς επίσης 
και από την προσβολή από τρωκτικά. Όλοι οι σάκοι πρέπει να ανοίγονται 
παρουσία του επιβλέποντα του έργου. 
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Έλεγχος σπόρου: Ο σπόρος ή το µίγµα σπόρων θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί 
µέσα στους τελευταίους δεκαοκτώ (18) µήνες πριν την ηµεροµηνία σποράς.  
 

Η επιλογή των κατάλληλων ειδών και η αναλογία τους γίνεται από το Μελετητή.  

 

Για την αποδοχή των σπόρων  πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω 
πιστοποιητικά: 

α) πιστοποιητικό φυτοϋγείας από τον οίκο παραγωγής,  

β) πιστοποιητικό από Φορέα Πιστοποίησης που θα αναφέρει το ποσοστό 
καθαρότητας και βλαστικότητας των σπόρων καθώς και την ύπαρξη άλλων 
ειδών 

γ) ετικέτες συσκευασίας, µε µονογραφή από τον Ανάδοχο, που φυλάσσονται 
υποχρεωτικά στο φάκελο του έργου. 

3.1.2.2  Προκατασκευασµένoι φυσικοί τάπητες  

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

3.1.2.2.1  Προκατασκευασµένoς   τάπητας  βλάστησης   

Οι προκατασκευασµένοι τάπητες βλάστησης χρησιµοποιούνται σε όλους  τους 
τύπους  δώµατος στο εξωτερικό . Οι τάπητες έχουν υψηλότερο κόστος σε 
σχέση 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 
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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  .  

 

3.1.2.2.2  Προκατασκευασµένoς  χλοοτάπητας  
 
Η χρήση των προκατασκευασµένων χλοοταπητων για λόγους οικολογίας είναι 
καλό να περιορίζεται, ή να επιλέγονται θερµόφιλα είδη µε µικρές υδατικές 
ανάγκες .   
 
Ο Προκατασκευασµένoς  χλοοτάπητας πρέπει :  

Ο έτοιµος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον 
έξι (6) µε δέκα (10) µήνες, αλλά όχι παραπάνω από 24 µήνες, να είναι καλής 
ποιότητας, πυκνός, µε ζωηρό σκούρο πράσινο χρώµα και απαλλαγµένος από 
µυκητολογικές και εντοµολογικές προσβολές καθώς και από ζιζάνια.  

Το κάθε τµήµα του έτοιµου χλοοτάπητα πρέπει να κόβεται στο πρότυπο πλάτος 
της εταιρείας (πάντως όχι στενότερο από 25 cm ή πλατύτερο από 60 cm) και σε 
µήκος προβλεπόµενο από τη µελέτη (το οποίο δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 270 
cm). Η µέγιστη αποδεκτή απόκλιση από τις πρότυπες διαστάσεις είναι ± 1,25 cm 
όσον αφορά στο πλάτος και ± 5 % του µήκους. Σπασµένα τεµάχια ή µε 
σχισµένες ή άνισες γωνίες δε γίνονται αποδεκτά. 

Το πάχος των τεµαχίων ή λωρίδων πρέπει να είναι οµοιόµορφο και µε πάχος 
τουλάχιστον 2 -2,5 cm (± 0,6 cm) κατά την κοπή, ώστε να διατηρείται το πυκνό 
ριζικό σύστηµα. Σε αυτό το πάχος δεν περιλαµβάνεται το πάχος της βλάστησης. 

Τα τεµάχια πρέπει να είναι τόσο ανθεκτικά, ώστε να µπορούν να υποστηρίξουν 
το βάρος τους χωρίς να σκίζονται και χωρίς να µεταβάλλεται το σχήµα και το 
µέγεθός τους, όταν ανασηκώνονται από τις δύο πάνω γωνίες του. 

Ο έτοιµος χλοοτάπητας δεν πρέπει να αποσπάται από το έδαφος όταν το 
ποσοστό υγρασίας είναι υπερβολικά χαµηλό ή υψηλό, γιατί θα επηρεάσει 
δυσµενώς την επιβίωσή του. Αν το ποσοστό υγρασίας είναι τόσο χαµηλό, που 
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να µην επιτρέπει τους χειρισµούς του χλοοτάπητα (κοπή, δίπλωµα, φόρτωση και 
µεταφορά) χωρίς ανεπιθύµητα σπασίµατα, πρέπει ο Ανάδοχος να ποτίσει µέχρι 
να υγρανθεί ο τάπητας έως το βάθος κοπής του. 

Πριν την αποκοπή του από την αρχική του θέση, ο χλοοτάπητας πρέπει να 
κουρεύεται οµοιόµορφα σε ύψος 5 - 7 cm. Πρέπει επίσης να µην περιέχει ξηρούς 
βλαστούς ή υπολείµµατα βλαστών. 

Πρέπει να µην έχει προσβολές από ασθένειες, νηµατώδεις και έντοµα εδάφους. 
Ο χλοοτάπητας θεωρείται καθαρός από ζιζάνια (αγρωστώδη ή πλατύφυλλα), 
όταν υπάρχουν λιγότερα από 5 φυτά ζιζανίων ανά 20 m2.  

Ο έτοιµος χλοοτάπητας κόβεται σε λωρίδες ή σε τετράγωνα και διανέµεται σε 
ρολά ή παλέτες.  

Ο χλοοτάπητας πρέπει να φτάσει στη θέση εγκατάστασης σε ζωντανή, καλή 
κατάσταση. Η µεταφορά του γίνεται µε φορτηγά ψυγεία, στα οποία διατηρείται 
σταθερή θερµοκρασία, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος «ανάµµατος» 
του µοσχεύµατος του έτοιµου χλοοτάπητα. 

∆εν πρέπει να παραδίδονται µεγαλύτερες ποσότητες χλοοτάπητα, από ότι 
προβλέπεται να εγκατασταθούν µέσα σε 24-36 ώρες.  

Αν η εγκατάσταση δε γίνει άµεσα, τα τεµάχια του χλοοτάπητα αποθηκεύονται σε 
σκιερό µέρος και ποτίζονται συχνά για να µην αφυδατωθούν οι εκτεθειµένες 
ρίζες. Πριν την τοποθέτηση κάθε κοµµάτι χλοοτάπητα ελέγχεται και αφαιρούνται 
τυχόν ακατάστατα φυτά ή ζιζάνια. 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ  ΤΟ 1501-10-05-02-02:2009 

3.1.2.3  Φυτά 

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

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. 

Κάθε είδος πρέπει να επισηµαίνεται µε ευανάγνωστη ετικέτα, στην οποία θα 
αναγράφονται εγγυηµένα, όλα τα απαιτούµενα στοιχεία: η λατινική και κοινή 
ονοµασία. 
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Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες, γραµµένες µε ανεξίτηλο 
µελάνι ή ανάγλυφες και να είναι αναρτηµένες µε ασφάλεια σε όλα τα φυτά ή 
στα δέµατα φυτών, κατά την παράδοση. 

Προκειµένου για φυτά σπορείου ή µονοετή, οι πινακίδες µπορούν να 
τοποθετούνται κατά οµάδες φυτών του ίδιου είδους/ ποικιλίας, σε ευδιάκριτα 
σηµεία, αρκεί κάθε οµάδα να έχει τοποθετηθεί χωριστά από τις άλλες. 

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.  

Η καλή υγεία και ευρωστία των φυτών φαίνεται στα παρακάτω σηµεία που 
πρέπει να εξετάζονται: 

• Τα φυτά πρέπει να είναι ελεύθερα από  συµπτώµατα προσβολών από 
έντοµα, παθογόνα, νηµατώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισµούς. 

• Η έρευνα της κόµης, του κορµού και των ριζών πρέπει να δείξει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

- Φύλλα: Το µέγεθος, το χρώµα και η εµφάνιση των φύλλων είναι τυπικά για 
κάθε εποχή και στάδιο βλάστησης κάθε είδους/  ποικιλίας. Τα φύλλα δεν 
πρέπει να είναι “σταµατηµένα”, κακοσχηµατισµένα, παραµορφωµένα, 
σχισµένα, αποχρωµατισµένα (χλωρωτικά ή µε νεκρωτικές κηλίδες, ή µε 
εµφάνιση µε οποιοδήποτε τρόπο µη τυπική. 

- Κλώνοι: Η ανάπτυξη των κλώνων (µήκος και διάµετρος), είναι τυπική για 
την ηλικία/ µέγεθος κάθε είδους/ ποικιλίας. Τα φυτά δεν πρέπει να έχουν 
βλαστούς νεκρούς, σπασµένους, παραµορφωµένους, ή µε διάφορες άλλες 
ζηµιές. 

- Κορµός: Πρέπει να είναι αρκετά ίσιος, κατακόρυφος, χωρίς πληγές (εκτός 
από σωστές τοµές κλαδέµατος), σχισµές, νεκρωτικές ή καµένες από τον 
ήλιο περιοχές, καρποφορίες µυκήτων, κοµµιώσεις, ίχνη από ξυλοφάγα 
έντοµα, γδαρσίµατα, καρκινώµατα και στραγγαλισµούς από υλικά 
υποστύλωσης. 

- Ρίζες: Το ριζικό σύστηµα πρέπει να είναι ελεύθερο από προσβολές από 
έµβιους (έντοµα, παθογόνα κ.λπ.) και µη έµβιους παράγοντες (τοξικότητα 
από ζιζανιοκτόνα, αλατότητα, υπερβολική άρδευση κ.λπ.). Η κατανοµή των 
ριζών πρέπει να είναι οµοιόµορφη σε όλο το έδαφος ή το υπόστρωµα και η 
ανάπτυξη τους είναι τυπική για κάθε είδος / ποικιλία. 
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Τα δένδρα πρέπει να έχουν ίσιους κατά το δυνατόν κορµούς µε σωστή 
διαµόρφωση των κλαδιών, συµµετρική κορυφή και ανέπαφο κεντρικό κλάδο. 
∆εν 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. ∆είκτης 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 . 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-09-01-00-v4 

3.1.2.4    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 δωµάτων/στεγών. 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 
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περίπτωση εφαρµογής µικρών δένδρων) η παραµένουν µε προσαρµογές (σε 
περίπτωση εφαρµογής µεσαίων δένδρων).   

Κατά την εφαρµογή τους είναι απαραίτητη η λειτουργία στήριξης µε το φορτίο 
που αναπτύσσεται στην υποδοµή του φυτεµένου δώµατος ή από σταθερά 
δοµικά στοιχεία χωρίς την διάτρηση της πλάκας ή στεγανοποιηµένων 
επιφανειών.    

Αντηρίδες 

Οι αντηρίδες είναι γαλβανισµένο συρµατόσχοινο πάχους 6 mm (7x7 πλέξη). Τα 
συρµατόσχοινα συνοδεύονται από γαλβανισµένους σφυκτήρες, έτσι ώστε να 
µπορεί να δηµιουργηθεί θηλιά στις άκρες αυτών. 

Αγκύρια 

Είναι από κράµα αλουµινίου µε επιφάνεια αντίστασης από 4.000 - 8.000 mm2, 
αφού τανιστούν µε φορτίο από 500 - 1400 kg αντίστοιχα, σε αδιατάρακτες 
εδαφικές συνθήκες. 

Καστάνιες 

Οι καστάνιες είναι επίπεδης βάσης, οι οποίες δύνανται να απορροφήσουν από  
500 έως 1000 kg (συνοδευόµενες από ποιοτικά στοιχεία ελέγχου). 

Τρισδιάστατο γεώπλεγµα 

Τρισδιάστατο γεώπλεγµα, µε ενσωµατωµένο µεταλλικό ανοξείδωτο πλέγµα µε 
πλαστική επικάλυψη και πάχους 6 mm. 

Υλικά πρόσδεσης 

Ελαστικός σύνδεσµος: Η πρόσδεση γίνεται µε ελαστικό σύνδεσµο τύπου 
αγκράφας για να ελαχιστοποιηθούν οι τριβές µεταξύ στηρίγµατος και κορµού. Ο 
ελαστικός αυτός σύνδεσµος είναι πλάτους 2,5 cm και µε διαστάσεις τέτοιες ώστε 
να επιτρέπεται στον κορµό του δέντρου να αυξηθεί φυσικά χωρίς καταστροφές. 

Σχοινί: Είναι τρίκλωνο σχοινί από καννάβι ή άλλο υλικό φυτικής προέλευσης. 
∆εν επιτρέπεται το πλαστικό σχοινί. 

3.1.2.5   Λιπάσµατα 

Τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται στα φυτεµένα δώµατα/στέγες  πρέπει να 
είναι Οργανικά ή φυτικές κοµπόστες .  

Τα λιπάσµατα πρέπει να είναι κοκκώδους τύπου ή υδατοδιαλυτά (φυτεµένα 
δώµατα ηµιεντατικού /εντατικού τύπου) , µε οµοιογενή σύσταση, χωρίς 
βώλους-συσσωµατώµατα, χωρίς να έχουν απορροφήσει υγρασία και µε 
αναλλοίωτη την αρχική τους υφή.  
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Όλα τα υλικά λίπανσης πρέπει να µεταφέρονται στο χώρο του δώµατος  σε 
σφραγισµένη (άθικτη), στεγνή και καθαρή συσκευασία. Η συσκευασία θα είναι 
σύµφωνη µε την άδεια εµπορίας του κάθε λιπάσµατος, να γράφει στο σάκο ή σε 
προσαρτηµένη ετικέτα τις αναγνωριστικές ενδείξεις, µεταξύ των οποίων την 
ένδειξη ΄΄ΛΙΠΑΣΜΑ ΕΚ΄΄, τα θρεπτικά στοιχεία που περιέχει µε το όνοµα και το 
χηµικό σύµβολο τους, τύπο υλικού, βάρος και υπεύθυνη χηµική ανάλυση, τυχόν 
ειδικές οδηγίες χρήσης, την εµπορική ονοµασία, την εταιρική επωνυµία και τη 
διεύθυνση του παρασκευαστή κλπ. Οι παραπάνω ενδείξεις πρέπει να είναι και να 
παραµένουν ανεξίτηλες και ευανάγνωστες. 

Τα υλικά λίπανσης δεν πρέπει να περιέχουν τοξικά συστατικά ή προσµίξεις σε 
ποσότητες επιζήµιες για τον άνθρωπο, τα φυτά ή τα ζώα. 

Οργανικά λιπάσµατα 

Είναι λιπάσµατα που περιέχουν οργανικές ουσίες και προέρχονται από ζυµώσεις 
θαλάσσιων φυτών ή προϊόντων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και 
περιέχουν φυτικές αυξίνες ορµόνες και λοιπές οργανικές ουσίες που βοηθούν 
στην ανάπτυξη των φυτών, λόγω κυρίως της βελτιωτικής επίδρασης στις 
φυσικοχηµικές ιδιότητες του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών . Παρέχουν 
όµως, συγκριτικά µε τα χηµικά λιπάσµατα, πολύ µικρότερη ποσότητα σε 
θρεπτικά στοιχεία. Παράγονται σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2092/91 της Ε.Ε. 

Φυτικές κοµπόστες  

Οι φυτικές κοµπόστες προσθέτουν στο υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών 
οργανική ουσία που βελτιώνει τις φυσικοχηµικές ιδιότητες του. Επίσης, η 
οργανική ύλη προσφέρει στα φυτά οργανικές ενώσεις που δρουν ως αυξίνες.  

Η φυτική κοµπόστα θα πρέπει να αποτελείται από 100 % αποσυντιθεµένη 
οργανική ύλη από νεκρά φύλλα ή άλλα υπολείµµατα, που έχουν επιλεχθεί κατά 
µέγεθος, έχουν κονιορτοποιηθεί, αεριστεί και είναι πλήρως σταθερά και ώριµα. Η 
διαδικασία κοµποστοποίησης θα πρέπει να έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι (6) 
µήνες και το παραγόµενο προϊόν  θα έχει οµοιόµορφη, σκουρόχρωµη εµφάνιση 
και θα αποτελείται από 100 % ανακυκλωµένο περιεχόµενο. Σε περίπτωση που 
δεν έχει ολοκληρωθεί η χουµοποίηση, το κοπρόχωµα απορροφά θρεπτικά 
στοιχεία κυρίως Ν και S και µπορεί να προκαλέσει έλλειψη των στοιχείων αυτών 
στα φυτά. Επίσης, θα πρέπει να έχει και τα ακόλουθα φυσικά χαρακτηριστικά: 

- να έχει φιλτραριστεί µέσα από κόσκινο µε διάµετρο οπών 0,65<δ<1,27 cm 
- να έχει αγωγιµότητα µικρότερη από 4,0 dS m-1 

- να έχει ελάχιστο ποσοστό σπόρων ζιζανίων, µε βάση τεστ βλαστικότητας 
αντιπροσωπευτικών δειγµάτων 
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- να έχει λιγότερους από 100 νηµατώδεις ανά 100 cc οργανικής ουσίας 

- να είναι σχετικώς ελεύθερο από παθογόνα εδάφους 

- να έχει pH µεταξύ 5,5 και 7,5 

- να έχει µέγιστο λόγο άνθρακα προς άζωτο (C/N) 40:1 

- να έχει ελάχιστες συγκεντρώσεις σε βαρέα µέταλλα. 

3.1.2.6   Νερό άρδευσης  

Η ποιότητα του νερού για την άρδευση των φυτών αποτελεί βασική 
προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη των φυταρίων.  

Το νερό που θα χρησιµοποιηθεί για την άρδευση των φυταρίων θα πρέπει να 
έχει τα εξής ποιοτικά  χαρακτηριστικά : 
• Αγωγιµότητά µικρότερη από 0,6 mS/cm.  
• Ολική σκληρότητά του νερού µικρότερη από 100ppm  
• Συγκέντρωση Βορίου (Β) µικρότερη από 1ppm.  
• συγκέντρωση Νιτρικών ( NO3

-  ) µικρότερη από 30ppm 

Η ποιότητα του νερού θα  ελέγχεται περιοδικά .  

3.1.2.7   Εντοµοκτόνα -µυκητοκτόνα  

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι χηµικές ουσίες µε βιολογική δράση που 
χρησιµοποιούνται για την πρόληψη ή τη θεραπεία των διαφόρων ασθενειών. 
Φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι η γενική ονοµασία που χρησιµοποιείται για 
να καλύψει την οµάδα χηµικών προϊόντων όπως εντοµοκτόνα, ακαρεοκτόνα, 
κοχλιολειµατοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, νηµατωδοκτόνα, ρυθµιστές φυτικής 
ανάπτυξης, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα. 

Όλα τα σκευάσµατα πρέπει απαραίτητα να έχουν τη σχετική άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα και να είναι σύµφωνα µε  

1. την Οδηγία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 91/414/ΕΟΚ, 
βάσει της οποίας εκδόθηκε το Π.∆. 115/1997 (ΦΕΚ 104/ τ.Α΄/30-05-
1997) 

2. Τον Ν.721/06-10-1977 (ΦΕΚ 298/ τ.Α΄/07-10-1977) 

3. Τον Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/01-12-1997). 

Να αγοράζεται πάντα το σωστό προϊόν και να ελέγχεται η ετικέτα του, ώστε το 
κείµενο σε αυτήν να είναι σύµφωνο µε άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 721/77. 

Να ελέγχεται η συσκευασία του, να µην είναι φθαρµένη, να µην έχει σηµάδια 
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διαρροών και να µην έχουν παραβιαστεί οι ταινίες ασφαλείας. 

Να αναγράφονται επίσης, η εµπορική και επιστηµονική ονοµασία, η 
περιεκτικότητα, η ηµεροµηνία λήξης και το  σήµα µε το βαθµό της κλίµακας 
τοξικότητας 

3.1.3 ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

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

3.1.3.1  ∆εξαµενή νερού 

Πλαστική δεξαµενή από σκληρό πολυαιθυλένιο (ΗDΡΕ), όγκου σε m3 που 
καθορίζεται στη µελέτη µε δικλείδα καθαρισµού και καπάκι µε σπείρωµα. 
Απαιτείται µόνον εφόσον δεν υπάρχει άλλη παροχή ύδατος στο δώµα.  

3.1.3.2 Προγραµµατιστής άρδευσης  

Προγραµµατιστές ρεύµατος 
     Ηλεκτρονικοί ή υβριδικοί προγραµµατιστές µε ηλεκτροµηχανικά 
χαρακτηριστικά προγραµµατισµού, σε πλαστικό ή µεταλλικό στεγανό 
(υπαίθριας τοποθέτησης) κιβώτιο µε κλειδαριά, µε ενσωµατωµένο 
µετασχηµατιστή και: 

- Εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό ή επιλογή ηµερών σε κύκλο ηµερών (skip 
days) από 1 µέχρι 15 τουλάχιστον ηµέρες 

- Πλήκτρο “On – Off” για την αποµόνωση του προγραµµατιστή όταν αυτό 
απαιτηθεί. 

- ∆υνατότητα χειροκίνητης έναρξης µιας στάσης (manual)  ή του κύκλου 
άρδευσης (semi-auto) 

- ∆υνατότητα εκκίνησης αντλίας ή κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας (master valve) 

- Τερµατικό µε εύκολη σύνδεση των καλωδίων 

- Είσοδος 230 V/AC (50 Hz) και έξοδος 24 V/AC 
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Οικιακοί προγραµµατιστές ρεύµατος  

Πρέπει να διαθέτουν: 

- Τρία τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες 

- Τρεις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα 

- Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,0 A συνολική έξοδο 

- Κύκλωµα για επαναφορτιζόµενη µπαταρία 9 Volt για τη διατήρηση του 
προγράµµατος σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος και εφεδρικό πρόγραµµα 
SOS.  Το εφεδρικό πρόγραµµα λειτουργεί κάθε πρόγραµµα για 10 min 
ηµερησίως µετά την επαναφορά του ρεύµατος, σε περίπτωση παρατεταµένης 
διακοπής του ρεύµατος και εξάντληση της µπαταρίας. 

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος  

Πρέπει να διαθέτουν: 

- Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες 

- Τέσσερις τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα 

- Έξοδο τουλάχιστον 0,5 Α ανά στάση και 1,2 A συνολική έξοδο 

- Ρυθµιζόµενο έλεγχο αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα 

- ∆υνατότητα % αυξοµείωσης των χρόνων λειτουργίας των προγραµµάτων 

- Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος χωρίς µπαταρία) 

- ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων 

- ∆υνατότητα αναίρεσης της άρδευσης µέσω αισθητήρα 

 

Επαγγελµατικοί προγραµµατιστές ρεύµατος (16 µέχρι 42 στάσεων) 

Πρέπει να διαθέτουν: 

- Τέσσερα τουλάχιστον ανεξάρτητα προγράµµατα για όλες τις ηλεκτροβαλβίδες 

- ∆ώδεκα τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ηµέρα ανά πρόγραµµα 

- Έξοδο τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση και 1,5 A συνολική έξοδο 

- Ρυθµιζόµενο έλεγχο  αντλίας / κεντρικής ηλεκτροβαλβίδας ανά πρόγραµµα 

- ∆υνατότητα ποσοστιαίας αυξοµείωσης των χρόνων των προγραµµάτων 
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- Κύκλωµα αδιάλειπτης λειτουργίας (διατήρηση του προγράµµατος σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος χωρίς µπαταρία 

- ∆υνατότητα χρονικής καθυστέρησης µεταξύ των στάσεων 

- ∆υνατότητα κυκλικών προγραµµάτων 

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

Εξαρτήµατα προγραµµατιστών 

α)  Μονάδα λειτουργίας µονοκαλωδιακής σύνδεσης (κωδικοποιητής σήµατος) 
Μηχανισµός κωδικοποίησης του σήµατος εξόδου από ηλεκτρονικό 
προγραµµατιστή άρδευσης για µετατροπή πολυκαλωδιακού προγραµµατιστή 
σε µονοκαλωδιακό. Απαραίτητα θα διαθέτει 8 εξόδους, επεκτεινόµενος σε 48 
εξόδους µέσω πλακετών επέκτασης. Θα υποστηρίζει δυνατότητα 
ταυτόχρονης λειτουργίας µέχρι και τεσσάρων ηλεκτροβανών.  

β)  Πλακέτα επέκτασης µονάδας λειτουργίας για µονοκαλωδιακή σύνδεση 
ηλεκτροβανών (κωδικοποιητή σήµατος), 8 εξόδων 

γ)  Αποκωδικοποιητής σήµατος ηλεκτροβανών για µονοκαλωδιακή σύνδεση 
ηλεκτροβανών ή αντλίας. 

Συµβατός µε τον παραπάνω αναφερόµενο κωδικοποιητή σήµατος, 
εγκαθιστάµενος στο φρεάτιο της ηλεκτροβαλβίδας και συνδεόµενος µε το 
πηνίο της. 

δ)  Αποκωδικοποιητής σήµατος στεγανού, µονοκαλωδιακού τύπου. 

Συµβατός µε τον παραπάνω αναφερόµενο κωδικοποιητή σήµατος, 
εγκαθιστάµενος στο φρεάτιο της ηλεκτροβαλβίδας και συνδεόµενος µε το 
πηνίο της. 

 3.1.3.3 Σωληνώσεις   
α) Σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) σύµφωνα µε ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10- 08-06-01-

00:2009 

Οι σωλήνες PE που χρησιµοποιούνται στο Τριτεύον αρδευτικό ∆ίκτυο θα είναι 
ονοµαστικής πίεσης έως 10 atm και κατασκευασµένοι από υλικό 2ης γενιάς, 
σύµφωνα µε τα πρότυπα EN 13244-2:2002, EN 13244-1:2002. Για το 
Πρωτεύον ∆ίκτυο και για ονοµαστική πίεση λειτουργίας 10 Atm και άνω θα 
είναι κατασκευασµένοι από υλικό 3ης γενιάς, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 
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12201-2:2003.  
Ο σωλήνας θα αναγράφει σε κάθε µέτρο µήκους την ονοµαστική διάµετρο, 
την πίεση λειτουργίας του, τον κατασκευαστή και να φέρει γραµµική ανά 
µέτρο αρίθµηση του µήκους από την αρχή της κουλούρας. Σε διελεύσεις 
σωλήνων - καλωδίων µπορεί να χρησιµοποιούνται σωλήνες ΡΕ 4 ή 6 atm και 
PVC 4 ή 6 atm. 

β) Σωλήνες PVC ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10- 08-06-02-01 
γ) Σωλήνες PVC αποχέτευσης ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10- 08-06-02-02 

δ) Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι χωρίς ραφή (Tubo) κατά EN 10220:2002. 

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. 

3.1.3.4 Σταλλακτηφόρος Αγωγός  

• Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε σταλάκτες µακράς διαδροµής 
Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, µε 
λαβύρινθο, µε οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών µε πίεση 
λειτουργίας 1-3 atm. 

• Σταλακτηφόρος Φ16-20 µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες 

Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής, 
περιλαµβάνοντας λαβύρινθο και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη 
σιλικόνης µε οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών µε εύρος πιέσεων 
αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm. 

• Σταλακτηφόρος Φ16-20, µε αυτορυθµιζόµενους σταλάκτες και µηχανισµό 
αποτροπής απορροής 

Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε 
λαβύρινθο, θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης και µε µηχανισµό 
αποτροπής απορροής του νερού από το σωλήνα. Η οµοιοµορφία στην 
παροχή των σταλακτών θα είναι µε εύρος πιέσεων αυτορύθµισης µεταξύ 0,8 
- 3,50 αtm. 



61 

 

• Σταλακτηφόρος Φ16-20, χωρίς  ριζοαπωθητικό, µε αυτορυθµιζόµενους 
σταλάκτες 

Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε 
λαβύρινθο και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης. Η οµοιοµορφία 
στην παροχή των σταλακτών θα έχει ένα εύρος πιέσεων αυτορύθµισης 
µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm. 

Σταλακτηφόρος Φ16-20 χωρίς  ριζοαπωθητικό, µε αυτορυθµιζόµενους 
σταλάκτες και σύστηµα αντιστράγγισης. 

Από γραµµικό ΡΕ, µε ενσωµατωµένους σταλάκτες µακράς διαδροµής µε 
λαβύρινθο και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη σιλικόνης. Θα υπάρχει 
οµοιοµορφία στην παροχή των σταλακτών. Η πίεση λειτουργίας θα 
κυµαίνεται µεταξύ 0,8 - 3,50 αtm. Θα είναι κατάλληλος για υπόγεια 
τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο ή εξωτερικό σύστηµα αποτροπής της εισόδου 
των ριζών σε αυτόν µε ριζοαπωθητικό (ενσωµατωµένο ή ειδικό φίλτρο µε 
ριζοαπωθητικό ή µε εξωτερικό εγχυτήρα ριζοαπωθητικού κλπ).  

• Σταλακτηφόρος Φ16-20 χωρίς  ριζοαπωθητικό, µε µη αυτορυθµιζόµενους 
σταλάκτες. 

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

3.1.3.5 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. 

3.1.3.6  Ηλεκτροβαλβίδες (Ηλεκτροβάννες ) 

α) Ηλεκτροβαλβίδες κοινές 
Είναι διαφραγµατικού τύπου, γραµµικές ή γωνιακές ή και συνδυασµός τους. 
Έχουν σφαιρική διαµόρφωση µε ελάχιστα κινητά µέρη. Το σώµα και το 
καπάκι είναι κατασκευασµένα από νάιλον ενισχυµένο µε νήµατα ύαλου. Τα 
ελατήρια και όλα τα µεταλλικά µέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για την 
αποφυγή διάβρωσης. Χειροκίνητα λειτουργούν ως βαλβίδες εσωτερικής 
εκτόνωσης, µε ή χωρίς χειροκίνητο ρυθµιστή παροχής (flow control). Έχουν 
τη δυνατότητα επισκευής του εσωτερικού µηχανισµού χωρίς την εξάρµωση 
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του σώµατος από το δίκτυο.  
Η ονοµαστική πίεση κυµαίνεται µεταξύ 10-13,5 atm ανάλογα µε τη µελέτη, 
µε πιέσεις λειτουργίας τουλάχιστον από 0,7 atm µέχρι και 10 atm και 0,7 atm 
µέχρι και 13,5 atm αντίστοιχα (γραµµικές – γωνιακές).  

Το «κλείσιµο» της είναι αργό, για αποφυγή υδραυλικού πλήγµατος 
(αντιπληγµατική λειτουργία). Το διάφραγµα είναι από ελαστικό συνθετικού 
τύπου Buna N, ενισχυµένο µε νάιλον. Για διατοµές άνω των 2’’ πρέπει να 
διαθέτουν αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο. 

β) Ηλεκτροβαλβίδες ευθείας ροής 

Οι Ηλεκτροβαλβίδες είναι διαφραγµατικού τύπου, γραµµικές και ονοµαστικής 
πίεσης 10 ή 12,5 αtm.   

Παρουσιάζουν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε τις κοινές ηλεκτροβαλβίδες, 
λειτουργούν όµως µε ονοµαστική πίεση 10 ή 12 atm και πίεση λειτουργίας 
κατ’ ελάχιστο 0,7-12,5 atm. Για διατοµές άνω των ¾΄΄ διαθέτουν 
αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο. 

Σωληνοειδή ηλεκτροβαλβίδων  
Είναι συµπαγή, κατασκευασµένα από αντιδιαβρωτικό υλικό. Το έµβολο 
(συγκρατούµενο), τα ελατήρια και όλα τα µεταλλικά µέρη είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, προς αποφυγή διάβρωσης.  

Τύποι πηνίων: 
- Κοινά πηνία προγραµµατιστών ρεύµατος 

Τάση λειτουργίας 24 V/AC, 50 Hz και max ισχύς 5 VA. 

- Πηνία συγκράτησης (Latcing solenoid) για προγραµµατιστές µπαταρίας  

Τάση λειτουργίας 9-18 Volt DC. Συµβατά µε τους προγραµµατιστές. 
Προσαρµόζονται στις ηλεκτροβαλβίδες απευθείας ή µε υποδοχέα. 

3.1.3.7 Φρεάτιο  

Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών,. 

3.1.3.8 Σταλλάκτες  

Σταλάκτες αυτορυθµιζόµενοι, αυτοκαθαριζόµενοι (µε αντιστάθµιση πίεσης) 
Το σώµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από ρητίνη πολυαιθυλενίου ή 
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αντίστοιχα υλικά ανθεκτικά σε χαµηλές τιµές pΗ, όπως και σε χηµικά, λιπάσµατα 
και χλώριο. 
Η ρύθµιση της παροχής γίνεται µε διάφραγµα από σιλικόνη - ή άλλο κατάλληλο 
υλικό - επικαθήµενη πάνω σε µαιανδρική διαδροµή. Θα υπάρχει δυνατότητα 
αυτοκαθαρισµού στο στάδιο της συµπίεσης, µε επιπρόσθετη δυνατότητα 
ανοίγµατος και καθαρισµού του σταλάκτη χωρίς να επηρεάζονται τα υδραυλικά 
χαρακτηριστικά του. 

Η δυνατότητα παροχής είναι 2, 4 ή 8 l/h. Η παροχή δεν πρέπει να επηρεάζεται 
από διακυµάνσεις στη θερµοκρασία του νερού. Επιτρεπτές πιέσεις λειτουργίας 
κυµαίνονται από 0,6 µέχρι και 4,0 αtm, µε ανώτερη επιτρεπόµενη απόκλιση ± 
10 % από την ονοµαστική παροχή. Ο συντελεστής παραλλακτικότητας µεταξύ 
των σταλακτών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5 %. Ο ποδίσκος εισόδου 
θα είναι διατοµής Φ 4 ή 6 mm στους επισκέψιµους σταλάκτες και Φ 6 mm στους 
µη επισκέψιµους. 

 
3.1.3.9 Εκτοξευτήρες – Εξαρτήµατα  

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

β) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) στατικού τύπου 

Έχουν  είσοδο ½ BSP στη βάση του ακροφυσίου και πρόσθετη είσοδο ½ 
BSP στο πλάι του σώµατος για εκτοξευτήρες µε µήκος πάνω από 20 cm. Η 
πίεση λειτουργίας κυµαίνεται µεταξύ 1,4-2,8 αtm. Τα ακροφύσια είναι 
ενσωµατωµένα ή πρόσθετα, σταθερού ή ρυθµιζόµενου τοµέα ενώ περιέχεται 
αντιστραγγιστική βαλβίδα  (αntidrain). Συγκεκριµένα: 

i) Ακροφύσια σταθερού τοµέα  

Πρέπει να διαθέτουν πλήρη σειρά µε συµβατά ακροφύσια µε τοµείς 
εκτόξευσης 90ο, 180ο, 270ο και 360ο (πρέπει άσχετα µε τον τοµέα 
εκτόξευσης να δίδουν το ίδιο ύψος βροχής) και αν απαιτείται στο έργο και 
ακροφύσια ειδικών σχηµάτων (τετράγωνων, διαδρόµων ES, CS, SS κλπ.) ή 
άλλη ποικιλία συµβατών ακροφυσίων µε διάφορες ακτίνες και τοµείς 
εκτόξευσης, µε χαρακτηριστικά χρώµατα, ώστε να καλύπτονται οι 
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αντίστοιχες ανάγκες. 
ii) Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τοµέα 

Πρέπει να διατίθενται µε πλήρη σειρά συµβατών ακροφυσίων, που να 
καλύπτουν αποστάσεις εκτόξευσης από 2 m τουλάχιστον ή και µικρότερες, 
αν απαιτείται από τη µορφολογία των χώρων άρδευσης, µέχρι και 
τουλάχιστον 5 m.  

Ο τοµέας εκτόξευσης πρέπει να µπορεί να ρυθµιστεί από 0ο µέχρι και 360ο, 
µε αναλογική ρύθµιση της παροχής, ώστε το ύψος βροχής (ποσότητα 
νερού ανά µονάδα αρδευόµενης επιφάνειας) να είναι σταθερό. 

iii)  Ακροφύσια ακτινωτής εκτόξευσης 

Ακροφύσια ρυθµιζόµενου τόξου, ακτινωτής διαβροχής ακτίνας 4,5 – 9 m. 
Ο µηχανισµός περιστροφής θα είναι τύπου τριβής και θα υπάρχει 
δυνατότητα µείωσης της ακτίνας κατά 25 %. Τυπικά χαρακτηριστικά: για 
ακτίνα εκτόξευσης 6,5 m σε πίεση 3 atm η παροχή στις 180° θα είναι 
περίπου 180 LPH, ενώ για ακτίνα εκτόξευσης 9  m σε πίεση 3 atm η 
παροχή στις 180° θα είναι περίπου 450 LPH. 

Θα έχουν εσωτερικό φίλτρο στη βάση του ακροφυσίου, µε εύκολη 
πρόσβαση για τον καθαρισµό του. Θα διαθέτουν βίδα µείωσης της ακτίνας 
µέχρι και τουλάχιστον 25 % µε ανάλογη µείωση της παροχής (αναλογική 
διαβροχή), ενώ θα έχουν χρωµατικό κωδικό για εύκολη αναγνώρισή τους. 

γ) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (Pop Up) γραναζωτοί, µικρών και µεσαίων 
αποστάσεων 

- Ακτίνα 5-9 m, είσοδος ½ ‘’ BSP:  Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας 
εκτόξευσης 5 - 9 m 

- Ακτίνα 7-14 m, είσοδος 3/4‘’ BSP:  Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας 
εκτόξευσης 7 - 14 m 

- Ακτίνα 12-18 m, είσοδος 1‘’ BSP:  Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας 
εκτόξευσης 12 - 18 m 

- Ακτίνα 15-22 m, είσοδος 1‘’ BSP:  Με δυνατότητα ρύθµισης της ακτίνας 
εκτόξευσης 15 - 22 m 

Είναι υδρολίπαντοι ή ελαιολίπαντοι, λειτουργούν µε αντιστραγγιστική βαλβίδα  
(αntidrain) και µε καστάνια αντιβανδαλικής προστασίας ενώ έχουν τη 
δυνατότητα «µνήµης» στον τοµέα ρύθµισης. 

Το σώµα ανύψωσης είναι πλαστικό ή ανοξείδωτο και ύψους 10 cm 
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τουλάχιστον ή και µεγαλύτερο, αν απαιτείται. Περιέχουν τουλάχιστον 4 
εναλλακτικά ακροφύσια ή συνδυασµούς ακροφυσίων µε διαφορετικές 
παροχές, ενσωµατωµένα ή µη, για προσαρµογή των παροχών στον τοµέα και 
την ακτίνα εκτόξευσης ώστε να παρέχεται οµοιόµορφη διαβροχή.  
Εξαρτήµατα εκτοξευτών 

- Τριπλός αρθρωτός βραχίονας: Από PVC, 1’’ή 11/2΄΄ ονοµαστικής πίεσης 21 
atm, µε κινητά µέρη στεγανοποιούµενα από ελαστικό δακτύλιο 
στεγανότητας. Χρησιµοποιείται για τη σύνδεση εκτοξευτήρων µεγάλων 
αποστάσεων, για την προστασία της εγκατάστασης από πιθανές πιέσεις στην 
επιφάνεια των εκτοξευτήρων και για την εύκολη ρύθµιση του ύψους και της 
οριζοντιότητας. 

3.1.3.10  Σιδηροί πάσσαλοι στήριξης 

• Πάσσαλοι από σίδηρο οπλισµού St I ή St III διαµέτρου Φ 8 mm και 
µήκους ανάλογο µε το ύψος του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών  , 
κυρτωµένους στο πάνω µέρος σε σχήµα άγκιστρου. 

• Πλαστικοί πάσσαλοι  στήριξης σωλήνων τριτεύοντος δικτύου άρδευσης 
από σκληρό PVC ή PE.  

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 10- 08-06-01-00:2009 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ   

ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ/ΣΤΕΓΩΝ 
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3.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ 
∆ΩΜΑΤΩΝ/ΣΤΕΓΩΝ     

3.2.1  ΤΟΜΕΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ 

3.2.1.1  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. ∆ιηθητικό  φύλλο συγκράτησης υποστρώµατος ανάπτυξης 
6. Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών 
7. Βλάστηση 
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3.2.1.2 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. Υδροφοβικό διηθητικό φύλλο διαχωρισµού   
5. Αποστραγγιστική – αποθηκευτική στρώση .  
6. ∆ιηθητικό  φύλλο συγκράτησης υποστρώµατος ανάπτυξης 
7. Υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών 
8. Βλάστηση   

 

3.2.2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ / 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.  
Επισηµαίνεται ότι όλα τα επιµέρους υλικά του συστήµατος υποδοµής εκτός του 
αποστραγγιστικού συστήµατος  (φύλλα διαχωρισµού ή προστασίας ,  µεµβράνες 
αντιρριζικής προστασίας, υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας, 
διηθητικό  φύλλο συγκράτησης υποστρώµατος ανάπτυξης) ,  στα στηθαία και 
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στις παρειές των δωµάτων εφαρµόζονται σε ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από 
την ανώτερη στάθµη του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών .  Ακολουθεί η 
στερέωση αυτών σύµφωνα µε την παρ. 3.5.2.6 του παρόντος  ή συγκόλληση  
µε µαστίχη ή ειδική κόλλα. Η µηχανική στερέωση σύµφωνα µε την παρ. 3.5.2.6 
του παρόντος επιµετρείται αυτοτελώς.  

3.2.2.1 Τοποθέτηση  φύλλων      διαχωρισµού ή προστασίας  

Όταν  ολοκληρωθεί η στεγανοποίηση του χώρου, διαστρώνεται ένα  ειδικό   
φύλλο  για τον διαχωρισµό µη χηµικά συµβατών υλικών  κατάλληλο για 
διάστρωση πάνω από ασφαλτικές µεµβράνες στεγανοποίησης, υδατοπερατό  
πάχους από  0,8 mm και  βάρους από 100g/m .  

Η τοποθέτηση του ειδικού φύλλου  διαχωρισµού µπορεί να παραληφθεί αν το 
υλικό του συστήµατος στεγάνωσης είναι χηµικά συµβατό µε την µεµβράνη 
αντιρριζικής προστασίας. 

Η  προστασία της   στεγανοποιητικής στρώσης   είναι απαραίτητη  σε όλους 
τους τύπους δώµατος  και εξασφαλίζεται µε την εφαρµογή ειδικού 
υποστρώµατος   προστασίας της µόνωσης  πριν ή µετά την αντιρριζική 
µεµβράνη. 

Η τοποθέτηση φύλλων     διαχωρισµού ή προστασίας της µόνωσης θα γίνει ως 
ακολούθως :  
• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 
συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση  του ειδικού φύλλου 
διαχωρισµού . 

• Ακολουθεί η κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος /στέγης µε το   ειδικό 
φύλλο διαχωρισµού  πάνω από την στεγανωτική στρώση µε επικάλυψη των 
άκρων τουλάχιστον κατά 20cm.  

• 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. 

• Οι εργασίες αρχίζουν από τα χαµηλότερα σηµεία και παράλληλα µε τις ρύσεις 
της επιφάνειας. 

• Στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων το  φύλλο διαχωρισµού  
εφαρµόζεται σε ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και σε όλο το ύψος της αντιρριζικής 
µεµβράνης που βρίσκεται κάτωθι και στερεώνεται. 
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Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατική  επιφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης και 
αυτής στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων , σε τετραγωνικά  µέτρα.  

Η µηχανική στερέωση επιµετρείται αυτοτελώς .  

3.2.2.2 Τοποθέτηση  Αντιρριζικής Προστασίας 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η στεγάνωση του χώρου και τοποθετηθεί το ειδικό 
φύλλο διαχωρισµού ή προστασίας της στεγανωτικής στρώσης ( όπου 
απαιτείται),   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. 

Για την πλήρη προστασία της επιφάνειας του δώµατος/στέγης από διάτρηση του 
ριζικού συστήµατος των φυτών είναι απαραίτητη η διάστρωση της µεµβράνης 
αντιρριζικής προστασίας σε όλη την επιφάνεια της στέγης/δώµατος. 

H αντιρριζική µεµβράνη καλύπτει τις επιφάνειες όπου αναπτύσσεται η βλάστηση 
αλλά και τις  επιφάνειες σκληρών δαπέδων από ξύλο, πέτρα πλάκες ή άλλα 
βιοµηχανικά υλικά.  

Η τοποθέτηση της µεµβράνης αντιρριζικής προστασίας µπορεί να παραληφθεί αν 
η µεµβράνη  στεγανοποίησης έχει πιστοποίηση κατά FLL Root  Proof Test 2002.  

Κατά την τοποθέτηση της µεµβράνης αντιρριζικής προστασίας λαµβάνεται ειδική 
µέριµνα  ώστε να µη τραυµατιστεί η στεγανωτική στρώση .  

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατική  επιφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης και 
αυτής στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων , σε τετραγωνικά  µέτρα.  

Η µηχανική στερέωση επιµετρείται αυτοτελώς .  

Α) Τοποθέτηση µεµβράνης πολυαιθυλενίου (PE) 

Οι αντιρριζικές µεµβράνες πολυαιθυλενίου(PE) καλύπτουν εφαρµογές όταν η 
υπέργεια ανάπτυξης των φυτών δεν ξεπερνά τα 20-30εκ.  

Η τοποθέτηση µεµβράνης πολυαιθυλενίου (PE) θα γίνει ως ακολούθως : 
• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 

συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση της µεµβράνης. 

• Η επιφάνεια εφαρµογής θα πρέπει να είναι στεγνή. 
• Ακολουθεί η κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος /στέγης µε ελεύθερη 

διάστρωση της   αντιρριζικής  µεµβράνης πάνω από την στεγανωτική 
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στρώση ή το ειδικό φύλλο  διαχωρισµού µε  επικάλυψη των άκρων της 
τουλάχιστον κατά 1,5µ.  

• Οι εργασίες αρχίζουν από τα χαµηλότερα σηµεία και 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.  

• H αντιρριζική µεµβράνη καλύπτει όλες τις επιφάνειες όπου αναπτύσσεται 
η βλάστηση αλλά και τις επιφάνειες των σκληρών δαπέδων από ξύλο, 
πέτρα πλάκες ή άλλα βιοµηχανικά υλικά.  

• Στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων η µεµβράνη εφαρµόζεται σε 
ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται.  
 

Β) Τοποθέτηση συνθετικών αντιρριζικών µεµβρανών (PVC, FPO,TPO) 

Οι συνθετικές αντιρριζικές µεµβράνες πολυαιθυλενίου (FPO)/(TPO) ή 
πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC ) καλύπτουν εφαρµογές στις περιπτώσεις όπου τα 
αναπτυσσόµενα φυτά έχουν ισχυρό ριζικό σύστηµα, δηλαδή καλύπτουν 
εφαρµογές σε φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου όπου 
αναπτύσσονται µεγάλοι θάµνοι και δένδρα. Εφαρµόζονται πάνω από 
στεγανωποιητικές στρώσεις που δεν διαθέτουν αντιρριζική προστασία ή ως 
στρώση  αντιρριζικής προστασίας και στεγανοποίησης. 

Η τοποθέτηση συνθετικών µεµβρανών (PVC) και  (FPO)/(TPO) έλεγχου 
ανάπτυξης ριζικού συστήµατος ή έλεγχου ανάπτυξης ριζικού συστήµατος και 
στεγανοποίησης θα γίνει ως ακολούθως : 

• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 
συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση της µεµβράνης. 

• Κατόπιν εξοµαλύνονται  οι προεξοχές και γεµίσουν οι µεγάλες κοιλότητες 
µε κατάλληλο υλικό ώστε η επιφάνεια του φορέα να είναι οµαλή (στην 
περίπτωση που η µεµβράνη είναι και στεγανωτική )  . 

• Η επιφάνεια εφαρµογής θα πρέπει να είναι στεγνή. 
• Ακολουθεί η κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος /στέγης µε διάστρωση 

της µεµβράνης. Η επικάλυψη των άκρων της και  οι ενώσεις των φύλλων 
της µεµβράνης θα γίνονται υποχρεωτικά όπως  προδιαγράφεται από τον 
οίκο κατασκευής.  

• Κατόπιν πραγµατοποιείται έλεγχος της στεγανότητας των ραφών . 
• Στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων η µεµβράνη εφαρµόζεται σε 

ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και στερεώνεται στα άκρα µε 
αντίστοιχη στεγάνωση των κατακόρυφων επιφανειών  .  
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• Επίσης στην θέση που κατασκευάζονται σωλήνες ή άλλα στοιχεία που 
διαπερνούν την στεγανωτική µεµβράνη, θα γίνεται ειδική κατασκευή 
εξασφάλισης της στεγάνωσης σύµφωνα µε τα σχέδια   του οίκου 
κατασκευής της µεµβράνης και µε αντίστοιχη στεγάνωση των 
κατακόρυφων επιφανειών.  

Γ)  Τοποθέτηση ασφαλτικών  µεµβρανών  (Ελαστοµερών  ή 
πλαστοµερών) στεγανοποίησης και έλεγχου ανάπτυξης ριζικού 
συστήµατος.  

Η τοποθέτηση οπλισµένης ασφαλτικής µεµβράνης µε επικάλυψη  (Ελαστοµερών  
ή πλαστοµερών) στεγανοποίησης και έλεγχου ανάπτυξης ριζικού συστήµατος θα 
γίνει ως ακολούθως : 

• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 
συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση της µεµβράνης. 

• Κατόπιν εξοµαλύνονται  οι προεξοχές και γεµίσουν οι µεγάλες κοιλότητες 
µε κατάλληλο υλικό ώστε η επιφάνεια του φορέα να είναι οµαλή  . 

• Η επιφάνεια εφαρµογής θα πρέπει να είναι στεγνή. 
• Γίνεται επάλειψη ασφαλτικού υλικού εν ψυχρώ ή εναλλακτικά θερµή 

ασφαλτόκολλα. 
• Όταν στεγνώσει το ασφαλτικό υλικό, εφαρµόζονται οι µεµβράνες. Πρέπει 

να αποφεύγεται η εφαρµογή τους σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. 
• Ακολουθεί η κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος /στέγης µε διάστρωση 

της µεµβράνης  στεγανοποίησης και έλεγχου ανάπτυξης ριζικού 
συστήµατος.  Η επικάλυψη των άκρων της και  οι ενώσεις των φύλλων 
της µεµβράνης θα γίνονται υποχρεωτικά όπως  προδιαγράφεται από τον 
οίκο κατασκευής.  Θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά η προτεινόµενη από 
τον κατασκευαστή επικάλυψη των φύλλων τόσο κατά µήκος του ρολού 
όσο και στα άκρα τους. 

• Στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων η µεµβράνη εφαρµόζεται σε 
ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών. 

• Στις περιπτώσεις εφαρµογής δύο ή περισσοτέρων στρώσεων 
στεγανωτικών µεµβρανών, η δεύτερη στρώση τοποθετείται κατά την ίδια 
κατεύθυνση µε την πρώτη, αλλά µε παράλληλη µετατόπιση των φύλλων, 
έτσι ώστε οι επικαλύψεις των φύλλων της πρώτης στρώσης να 
βρίσκονται στο µέσο των φύλλων της δεύτερης. 

• Οι εργασίες αρχίζουν από τα χαµηλότερα σηµεία και παράλληλα µε τις 
ρύσεις της επιφάνειας. 

• Πριν την εφαρµογή, τα ρολά θα πρέπει να ξετυλίγονται και να 
παραµένουν για λίγο έτσι, προκειµένου να "χαλαρώνει" η µεµβράνη και 
να µειώνονται οι δυνάµεις συστολής στις ενώσεις. 
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• Συγκόλληση της µεµβράνης στο υπόστρωµα µε την χρήση κατάλληλου 
φλόγιστρου. Οι µεµβράνες συγκολλούνται η µία παράλληλα µε την άλλη, 
µε τρόπο που να εξασφαλίζει την ανεµπόδιστη ροή του νερού. 

• Θα πρέπει να τηρείται σχολαστικά η προτεινόµενη από τον παραγωγό 
επικάλυψη των φύλλων τόσο κατά µήκος του ρολού όσο και στα άκρα 
τους.  

• Οι επικαλύψεις των µεµβρανών κατά τη συγκόλληση πιέζονται ελαφρά, 
έως ότου το τήγµα του υλικού να εµφανιστεί στο σηµείο της ένωσης, 
γεγονός ενδεικτικό της στεγανής συγκόλλησης των µεµβρανών. 

• Οι ενώσεις εξοµαλύνονται µε την χρήση κατάλληλης καµπύλης 
σπάτουλας ή µε µυστρί. 

• Στην θέση που κατασκευάζονται σωλήνες ή άλλα στοιχεία που 
διαπερνούν την µεµβράνη, θα γίνεται ειδική κατασκευή εξασφάλισης της 
στεγάνωσης σύµφωνα µε τα σχέδια   του οίκου κατασκευής της 
µεµβράνης και µε αντίστοιχη στεγάνωση των κατακόρυφων επιφανειών.  

3.2.2.3 Τοποθέτηση Υποστρώµατος προστασίας και Συγκράτησης 
Υγρασίας  

Το υπόστρωµα µηχανικής προστασίας και συγκράτησης υγρασίας προσφέρει 
επιπλέον προστασία στην υποκείµενη αντιριζική µεµβράνη καθώς και στα 
συστήµατα στεγανοποίησης από πλήγµατα. 

Η τοποθέτηση του υπόστρωµα µηχανικής προστασίας και συγκράτησης 
υγρασίας θα γίνει ως ακολούθως :  
• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός της 
αντιρριζικής (σε περίπτωση που υπάρχουν ), συγκέντρωση και αποκοµιδή  
κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  
την τοποθέτηση  του  υποστρώµατος . 

• Ακολουθεί η κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος /στέγης µε το υπόστρωµα 
πάνω από την αντιρριζική µεµβράνη  µε επικάλυψη των άκρων τουλάχιστον 
κατά 20cm.  

• Οι εργασίες αρχίζουν από τα χαµηλότερα σηµεία και παράλληλα µε τις ρύσεις 
της επιφάνειας. 

• Στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων το  υπόστρωµα εφαρµόζεται σε 
ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του υποστρώµατος 
ανάπτυξης των φυτών και σε όλο το ύψος αντιρριζικής µεµβράνης  που 
βρίσκεται κάτωθι και στερεώνεται ή συγκολλείται µε µαστίχη ή ειδική κόλλα.  

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατική  επιφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης και 
αυτής στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων ,σε τετραγωνικά  µέτρα.  

Η µηχανική στερέωση επιµετρείται αυτοτελώς .  
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3.2.2.4 Τοποθέτηση  Αποστραγγιστικού Συστήµατος 

Το αποστραγγιστικό σύστηµα λειτουργεί σαν αποθήκη νερού και επιτρέπει την 
ενιαία αποστράγγιση, τον αερισµό του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών και να 
αποτελεί ισχυρή προστατευτική στρώση για τις υποκείµενες µεµβράνες.  

Η τοποθέτηση αποστραγγιστικού συστήµατος θα γίνει ως ακολούθως : 
 

• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 
συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση αποστραγγιστικού 
συστήµατος. 

• Το αποστραγγιστικό σύστηµα διαστρώνεται ελεύθερα πάνω από το 
υπόστρωµα προστασίας και συγκράτησης υγρασίας µε τρόπο ώστε να 
εφάπτονται µεταξύ τους τα αποστραγγιστικά φύλλα.  

• Σε περίπτωση  εφαρµογής 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.    

• 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.   

• Τα αποστραγγιστικά φύλλα δεν καλύπτουν τις πλευρικές επιφάνειες στα 
στηθαία. 

• Στα φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου µε τη  προσθήκη αδρανούς υλικού 
ενισχύεται η αποστραγγιστική ικανότητα του συστήµατος υποδοµής και  η 
αντοχή στην συµπίεση του αποστραγγιστικού συστήµατος.   

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατική  επιφάνεια, σε τετραγωνικά  µέτρα.  

3.2.2.5  Τοποθέτηση  ∆ιηθητικού Φύλλου 

To διηθητικό φύλλο τοποθετείται για  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.  

Η τοποθέτηση διηθητικού  φύλλου   θα γίνει ως ακολούθως :  
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• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγη γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 
συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση  του διηθητικού  
φύλλου. 

• Ακολουθεί η κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος /στέγης µε το   διηθητικό 
φύλλο πάνω από το  αποστραγγιστικό σύστηµα µε επικάλυψη των άκρων 
όπως  προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής.  

• Οι εργασίες αρχίζουν από τα χαµηλότερα σηµεία και παράλληλα µε τις ρύσεις 
της επιφάνειας. 

• Στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων το  διηθητικό φύλλο εφαρµόζεται 
σε ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών και σε όλο το ύψος της αντιρριζικής 
µεµβράνης και στερεώνεται  ή συγκολλείται µε µαστίχη ή εξειδικευµένη 
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. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατική  επιφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης και 
αυτής στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων , σε τετραγωνικά  µέτρα.  

Η µηχανική στερέωση στα άκρα επιµετρείται αυτοτελώς .  

3.2.2.6 ∆ιάστρωση  Υποστρώµατος Ανάπτυξης Φυτών 

Τα προπαρασκευασµένα υποστρώµατα ανάπτυξης των φυτών µεταφέρονται στο 
χώρο του έργου σε οικοδοµικούς σάκους  (Big bags/Βb) συνήθως 0,8 – 1,50 m3 
και διαστρώνονται χειρωνακτικά ή µε  φορτηγά και τοποθετείται µε ειδικά 
µηχανοκίνητο εξοπλισµό. Όταν το υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών µεταφέρεται 
σε οικοδοµικούς σάκους  (Big bags/Βb) θα πρέπει να λαµβάνεται ιδιαίτερη 
µέριµνα ώστε κατά την  προσωρινή αποθήκευση τους, το βάρος ανά 
τετραγωνικό µέτρο (  Kg/m2),  να µη ξεπεράσει το υπολογισµένο φορτίο ή 
φορτίο επικάλυψης που προβλέπεται από την στατική µελέτη. Εάν αυτό  δεν 
είναι εφικτό, η διάστρωση του Υποστρώµατος Ανάπτυξης Φυτών 
πραγµατοποιείται µε γερανό και άνοιγµα των σάκων στην βάση τους .  

Τα προπαρασκευασµένα υποστρώµατα ανάπτυξης των φυτών πρέπει να έχουν 
οµοιογένεια φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων σε όλο τον όγκο τους.  

Η τοποθέτηση του Υποστρώµατος Ανάπτυξης Φυτών θα γίνει ως ακολούθως :  
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• Στην επιφάνεια του δώµατος/στέγης γίνεται  επιµελής καθαρισµός, 
συγκέντρωση και αποκοµιδή  κάθε είδους άχρηστου υλικού µε χρήση 
οποιουδήποτε µέσου και τρόπου πριν  την τοποθέτηση  του υποστρώµατος   
ανάπτυξης φυτών. 

• To εξειδικευµένο υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών διαστρώνεται ελεύθερα στα 
προβλεπόµενα από την µελέτη εφαρµογής βάθη πλήρωσης .  

• Το βάθος πλήρωσης ελέγχεται σε αρκετά σηµεία ώστε να επιτευχθεί 
οµοιοµορφία. 

• Ακολουθεί ελαφρά συµπύκνωση και η  διαµόρφωση της τελικής  επιφάνειας 
του.  

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο σε κυβικά µέτρα .  

3.2.2.7 Στερέωση αντιρριζικής µεµβράνης και προστατευτικών 
µεµβρανών  

Η στερέωση  στις κάθετες επιφάνειες µπορεί να γίνει είτε  µε χρήση κατάλληλων 
ειδικών τεµαχίων, σύµφωνα µε τα σχέδια και τις οδηγίες του οίκου κατασκευής, 
είτε µε στραντζαριστή ανοξείδωτη ή γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 
τουλάχιστον 30 mm περίπου και πάχους τουλάχιστον 1 mm, οιασδήποτε 
µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά ανοξείδωτα  βύσµατα και ροδέλες, και 
σφράγιση των κενών µε µαστίχα σιλικόνης ή πολυουρεθάνης.   

Τα ειδικά τεµάχια εφαρµόζονται για την στήριξη της αντιρριζικής µεµβράνης, 
του υποστρώµατος προστασίας και του διηθητικού φίλτρου επί 
στεγανοποιηµένης επιφάνειας εφόσον δεν έχει προηγηθεί µηχανική στερέωση . 
Σε περίπτωση που τα ειδικά τεµάχια έχουν ήδη εφαρµοστεί για την στερέωση 
της συνθετικής αντιρριζικής µεµβράνης ή της µεµβράνης στεγανοποίησης, το 
υπόστρωµα προστασίας και το διηθητικό φίλτρο εφαρµόζονται µε επικόλληση.    
 
Μηχανική Στερέωση Μεµβρανών  
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Μηχανική Στερέωση Μεµβρανών και χρήση  βότσαλου ή άλλου 
αδρανούς υλικού 

Η στερέωση  µπορεί επίσης να γίνει µε την  τοποθέτηση  περιµετρικά βότσαλου 
ή άλλου αδρανούς υλικού  σε πλάτος τουλάχιστον 20εκ µε ή χωρίς µηχανική 
στερέωση .    
Ο τρόπος στερέωσης καθορίζεται στην µελέτη ανάλογα µε την χρήση του 
δώµατος  και επιµετρείται αυτοτελώς. 

3.2.2.8 Τοποθέτηση  ειδικών Τεµαχίων ∆ιαχωρισµού 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. 

3.2.2.9 Ζώνη υπερχείλισης και ελέγχου της µεµβράνης στεγανοποίησης 

Μετά την εγκατάσταση των ειδικών τεµαχίων διαχωρισµού,  στην περίµετρο του 
στηθαίου καθώς και στα φρεάτια ελέγχου των υδρορροών τοποθετείται το 
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ποτάµιο βότσαλο ή αδρανές υλικό µε στρογγυλευµένες ακµές. Κατά τη 
τοποθέτηση 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.  

3.2.2.10  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. 

3.2.2.11  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.   

3.2.2.12  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. 

3.2.2.13  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 
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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.  

3.2.3 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 .  

 3.2.3.1 Εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα  

Η τοποθέτηση του χλοοτάπητα πρέπει να γίνεται από εξειδικευµένο προσωπικό 
µε κατάλληλο ειδικό εξοπλισµό.  
Ο χλοοτάπητας τοποθετείται σε νοτισµένη επιφάνεια. Η τοποθέτηση πρέπει να 
γίνεται άµεσα µετά την παραλαβή του χλοοτάπητα, ώστε να αποφευχθεί η 
αφυδάτωσή του. 
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∆ιάστρωση 

Ακολουθεί η διάστρωση των τεµαχίων χλοοτάπητα από ένα σταθερά σηµείο 
έναρξης (π.χ. τοίχος) και γίνεται προσεκτικά η ένωση των διαδοχικών τεµαχίων, 
ώστε να εξασφαλίζεται η άριστη συνένωσή τους (δηλ. να εφάπτονται καλά, 
χωρίς να αφήνονται κενά µεταξύ των συνδέσεων αλλά και χωρίς να γίνεται 
επικάλυψή τους).  

Τα τεµάχια του χλοοτάπητα δεν πρέπει να τεντώνονται για να καλύψουν τις 
επιφάνειες. Αν χρειάζεται ένα µικρό κοµµάτι για το τελείωµα της σειράς, 
µεγαλύτερη σταθερότητα θα επιτευχθεί αν αυτό τοποθετηθεί προτελευταίο και 
ως τελευταίο τοποθετεί ένα ολόκληρο κοµµάτι.  

Το υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών , πάνω στο οποίο θα στρωθεί ο χλοοτάπητας, 
δεν πρέπει να συµπιέζεται πολύ, γι’  αυτό η διάστρωση (µε τα χέρια ή µε ειδικό 
µηχάνηµα) πρέπει να γίνεται µε µέτωπο προς την πλευρά που θα καλυφθεί. 
Κάθε δεύτερη σειρά πρέπει να µπαίνουν και δύο κοµµάτια κοµµένα στη µέση, 
ώστε να διαµορφώνονται τεθλασµένες γραµµές. Με αυτόν τον τρόπο τα 
κοµµάτια θα δέσουν καλύτερα µεταξύ τους και θα είναι πιο σταθερά όταν θα 
γίνει το κούρεµα στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ριζών.  

Κατά τη διάστρωση, µία µικρή ανοµοιοµορφία στο πάχος των λωρίδων ή 
τεµαχίων µπορεί να διορθωθεί µε ελαφρό κτύπηµα της επιφάνειας που εξέχει, 
ενώ µια µεγαλύτερη διαφορά θα πρέπει να διορθωθεί µε ανασήκωµα του 
χλοοτάπητα και αφαίρεση χώµατος.  

Η επιφάνεια του χλοοτάπητα πρέπει είναι στο ίδιο επίπεδο µε τις γειτονικές 
κατασκευές (σπαρµένες επιφάνειες, παράδροµοι, κράσπεδα κ.λπ.). Στα ακραία 
σηµεία της προς κάλυψη έκτασης κόβονται οι τελευταίες λωρίδες χλοοτάπητα µε 
ένα µαχαίρι. Το ίδιο γίνεται και µε τα κενά που επιβάλει η µελέτη σε κεντρικά 
σηµεία (λουλούδια, εµπόδια κ.λπ.). 

Πάνω από τις εκτεθειµένες άκρες του χλοοτάπητα στο τέλος της σειράς και 
µεταξύ των «αρµών» απλώνεται αµµόχωµα (1,5-2 kg m-2), για να διατηρηθεί η 
υγρασία και το πλεόνασµα αυτού αποµακρύνεται. 

Σε περιπτώσεις που ο χλοοτάπητας συνορεύει µε υδατικό στοιχείο, οι λωρίδες 
πρέπει να απλώνονται παράλληλα µε τη ροή. 
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Αγκύρωση:  

Όπου υπάρχουν κλίσεις ο χλοοτάπητας απλώνεται παράλληλα µε τις ισοϋψείς, 
ξεκινώντας από τη βάση της στέγης και προχωρώντας προς τα πάνω και 
αγκυρώνεται όταν οι κλίσεις είναι µεγαλύτερες από 3:1. Πρέπει να 
χρησιµοποιούνται 2-5 αγκύρια ανά m2 ή ανά λωρίδα κάθε δεύτερη σειρά, εκτός 
εάν από τη µελέτη προκύπτει διαφορετικός αριθµός. Τα αγκύρια τοποθετούνται 
έτσι ώστε να µην εξέχουν από την επιφάνεια του χλοοτάπητα.  

Σε περιπτώσεις που ο χλοοτάπητας συνορεύει µε υδατικό στοιχείο, τότε 
αγκυρώνεται η τελευταία εφαπτόµενη λωρίδα χλοοτάπητα στο πάνω τµήµα της.  

Για να προφυλαχθεί η εγκατάσταση από τρίτους πρέπει να τοποθετηθούν 
προειδοποιητικές πινακίδες και προσωρινή περίφραξη, που θα παραµείνουν µέχρι 
το πρώτο κούρεµα. 

Φροντίδες µετά την τοποθέτηση: 
Η υποχρεωτική συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί 
έτοιµος χλοοτάπητας διαρκεί µέχρι το πρώτο κούρεµα. 

Η φροντίδα συντήρησης έχει ως σκοπό να εγκατασταθεί γρήγορα ένας ζωηρός, 
πυκνός χλοοτάπητας χωρίς βρύα και ζιζάνια. Συνεπώς θα περιλαµβάνει τον 
έλεγχο διάβρωσης, τη φυτοπροστασία, το βοτάνισµα, την περιποίηση των 
άκρων, την άρδευση, το κούρεµα και το καθάρισµα του χώρου και οποιαδήποτε 
άλλη εργασία προκύψει κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης περιόδου.  

Λίγες ηµέρες µετά την τοποθέτηση ακολουθεί κυλίνδρισµα του χλοοτάπητα µε 
ένα µικρό και ελαφρύ κύλινδρο για να εφαρµόσει καλά µε το καλυπτόµενο 
έδαφος. Για να µη δηµιουργηθούν πτυχώσεις, το κυλίνδρισµα πρέπει να γίνεται 
µε φορά κάθετη προς τη φορά διάστρωσης των λωρίδων σε οριζόντιες 
επιφάνειες και σε κλίσεις µικρότερες από 3:1.  

Στη συνέχεια γίνεται πότισµα µε άφθονο νερό, έτσι ώστε να βραχεί αρκετά ο 
χλοοτάπητας και το νερό να περάσει στο χώµα σε βάθος 10 cm.  

Μετά το αρχικό πότισµα ο Ανάδοχος πρέπει να ποτίζει µε τέτοιες δόσεις νερού, 
ώστε ο χλοοτάπητας να παραµένει υγρός και να έχει αποµακρυνθεί όλος ο αέρας 
που υπάρχει µεταξύ των λωρίδων. Οι ακριβείς δόσεις άρδευσης εξαρτώνται από 
τις κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής του έργου. 

Το πρώτο κούρεµα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5 
cm και ανάλογα µε το είδος, τη φυσική του κατάσταση και την εποχή. ∆εν 
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πρέπει να αφεθεί να αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω από 10 cm. Σε 
κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρείται περισσότερο από το 40% του 
φυλλώµατος. 

Συνήθως 2-3 ηµέρες µετά το πρώτο κούρεµα, ο χλοοτάπητας λιπαίνεται µε 
λίπασµα συντήρησης και µε δόση 10 g ανά m2. Πέραν από τις βασικές εργασίες 
συντήρησης πρέπει να γίνεται αερισµός, εξαραίωση (κάθετη τοµή/ καθαρισµός 
του thatch), κυλίνδρισµα µετά από βαρύ χειµώνα και τέλος επισπορά και 
ανανέωση, εάν υπάρχει πρόβληµα. 

Αντιµετώπιση των ασθενειών. Οι προσβολές από µύκητες µπορούν να 
καταστρέψουν τα φυτάρια, τα οποία µπορεί να κιτρινίσουν, να ξεραθούν ή να 
εµφανίσουν άλλα συµπτώµατα, αναλόγως µε το είδος του µύκητα. Με τα πρώτα 
συµπτώµατα πρέπει να ποτιστεί ο χλοοτάπητας µε µυκητοκτόνο εδάφους στη 
συνιστώµενη από τον κατασκευαστή αναλογία. Όταν δεν είναι εφικτοί 
εβδοµαδιαίοι προληπτικοί ψεκασµοί, πρέπει να γίνουν 1-2 στο τέλος της άνοιξης 
και στις αρχές του χειµώνα. 

Η εργασία βοτανίσµατος αφορά στο καθάρισµα των χώρων του χλοοτάπητα 
από τα διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια.  

Η εξαγωγή των ζιζανίων γίνεται µε τα χέρια. Μετά την εξαγωγή τους, ο 
ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα αποµακρύνει από το έργο, µαζί µε 
οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά, σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από 
τις αρµόδιες Αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. 

Η εργασία καθαρισµού του χώρου από ξένα υλικά αφορά στο συστηµατικό 
καθάρισµα των χώρων και κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και µετά τη 
συµπλήρωση των εργασιών. Τα ξένα αντικείµενα (χαρτιά, κουτιά, σκουπίδια 
κλπ.), καθώς και τα υπολείµµατα που προκύπτουν από τα κουρέµατα 
αποµακρύνονται από τους χώρους του χλοοτάπητα. 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε ΕΛΟΤ  ΤΟ 1501-10-05-02-02:2009 

3.2.3.2 Εγκατάσταση Φυτών 

Ο όρος «εγκατάσταση φυτών» δεν αναφέρεται στενά στις απαραίτητες εργασίες 
για τη φύτευση φυτών αλλά χρησιµοποιείται µε την ευρύτερη έννοια, που 
περιλαµβάνει και όλες τις βιολογικές διεργασίες για να προσαρµοστεί το φυτό 
στο νέο του περιβάλλον (ξεπέρασµα του κλονισµού της µεταφύτευσης, 
ανάπτυξη των ριζών στο νέο έδαφος, ανάπτυξη της κόµης, προσαρµογή στις 
µικροκλιµατικές και συνθήκες υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών  κ.λπ.).  
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Η φύτευση των φυτών σε όλες τις επιφάνειες του δώµατος  θα γίνει σύµφωνα 
µε τη µελέτη στην οποία θα καθοριστούν τα είδη και οι προδιαγραφές των 
φυτών καθώς και η πυκνότητα φύτευσης .   

Στα φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου στόχος της φύτευσης είναι η κάλυψη 
της επιφάνειας φύτευσης κατά >80% τουλάχιστον εντός ενός  έτους. Η πλήρης 
κάλυψη της επιφάνειας του φυτεµένου δώµατος εξαρτάται από το µέγεθος και 
το είδος των προς εγκατάσταση φυτών, την πυκνότητα φύτευσης  τους καθώς 
και την εποχή φύτευσης. 
Για να είναι αυτό εφικτό η πυκνότητα φύτευσης δεν πρέπει να είναι µικρότερη 
από : 

• Μεσογειακά είδη εδαφοκάλυψης , Αρωµατικά φυτά - sedum sp.  σε γλ.14 
(1.2lt)  των  7τεµ/τµ. 

• Sedum sp. σε  γλ.8 (0.25lt) των 10τεµ/τµ. 
• Φυτά   σε  γλ.  (2,5lt)   των  6 τεµ/τµ 

Όλοι οι χειρισµοί των φυτών, από την εξαγωγή τους από το φυτώριο µέχρι και 
τη φύτευση τους, απαιτούν τη λήψη προσεκτικών και χρονικά περιορισµένων 
µέτρων, ώστε τα φυτά να υποστούν το µικρότερο δυνατό κλονισµό, που µπορεί 
να έχει δυσµενείς επιπτώσεις όχι µόνο στην κανονική τους ανάπτυξη τα επόµενα 
χρόνια αλλά και στην επιβίωσή τους. 

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 . Φυτευτική περίοδος 
ορίζεται κατά κανόνα η περίοδος από µέσα Νοεµβρίου µέχρι τέλος Μαρτίου, που 
είναι η ιδανική περίοδος φύτευσης για τα περισσότερα είδη, στις κλιµατικές 
συνθήκες της Ελλάδας. 

Οι εργασίες φύτευσης σταµατούν κάτω από πολύ χαµηλές (κάτω από 5°C) ή 
υψηλές (πάνω από 32°C) θερµοκρασίες, ή όταν φυσούν πολύ δυνατοί άνεµοι. 

Πριν από κάθε εργασία φύτευσης, οι επιφάνειες που πρόκειται να φυτευτούν 
πρέπει να έχουν λάβει την οριστική διαµόρφωση 

Τα φυτά θα µεταφέρονται στις θέσεις φύτευσης µε προσεκτικούς χειρισµούς και 
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θα βγαίνουν από το προστατευτικό µέσο (περιτυλίγµατα ριζών, συσκευασία 
γυµνόριζων, πλαστικά σακίδια, γλάστρες) ακριβώς πριν τη φύτευση. Η 
µεταφορά  των φυτών πρέπει να γίνεται µε επιµεληµένο τρόπο ώστε αυτά να 
µην καταστρέφονται (σπάζουν). 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 . 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 . 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. 

Τα φυτά φυτεύονται στην προβλεπόµενη από το σχέδιο θέση, στο κέντρο του 
λάκκου, κατακόρυφα. 

Στα γυµνόριζα φυτά , οι ρίζες οι οποίες είναι σπασµένες ή φθαρµένες θα 
κόβονται από το φυτό. Οι γυµνές ρίζες δεν πρέπει να µείνουν εκτεθειµένες στον 
ήλιο και τον αέρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το ριζικό σύστηµα, βυθίζεται σε 
δοχείο που περιέχει λασπόνερο, ώστε να γίνει καλύτερη πρόσφυση των ριζών 
του µε το έδαφος. Το φυτό τοποθετείται στο κέντρο του λάκκου, πάνω σε κώνο 
που έχει διαµορφωθεί στον πυθµένα του, σε κατακόρυφη θέση. Οι ρίζες του 
απλώνονται καλά και τακτοποιούνται στη φυσική τους θέση, χωρίς να 
λυγίζονται. Προστίθεται σταδιακά χώµα ή µίγµα χώµατος, µε τα χέρια 
προωθείται ανάµεσα στις ρίζες και συµπιέζεται κατά στρώµατα µε τα πόδια, από 
τα τοιχώµατα του λάκκου προς το κέντρο. 

Τα φυτά µε µπάλα χώµατος, πριν την φύτευση κλαδεύονται όλες οι ρίζες που 
πιθανόν προεξέχουν από τη συσκευασία. Οποιαδήποτε περιτυλίγµατα (σύρµατα, 
πλέγµατα, σχοινιά, λινάτσες), πρέπει να αφαιρούνται ακριβώς πριν τη φύτευση. 
Αν τα περιτυλίγµατα είναι από λινάτσα ή άλλα αυτοδιασπώµενα υλικά, µπορούν 
να µην αφαιρεθούν και να λυθούν απλώς τα σύρµατα από το λαιµό του φυτού, 
ώστε να µην εµποδίζουν την µελλοντική ανάπτυξη του, εφόσον βέβαια είναι 
σίγουρο ότι η µπάλα του είναι συµπαγής και ανέπαφη. Κατά τη φύτευση η 
µπάλα χώµατος πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση "ρόγου" (50%-70% της 
υδατοικανότητας της). Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του 
λάκκου, προστίθεται χώµα ή µίγµα χώµατος µέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου 
και συµπιέζεται κατά στρώµατα. Κατά τη συµπίεση του χώµατος στο λάκκο, 
χρειάζεται προσοχή για να µην σπάσει η µπάλα. Συµπληρώνεται ο υπόλοιπος 
λάκκος µε χώµα ή µίγµα χώµατος. 
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Στα φυτά σε φυτοδοχεία, κατά την αφαίρεση των φυτοδοχείων, πρέπει να 
δοθεί προσοχή ώστε η µπάλα χώµατος ή το φυτό να µην υποστεί ζηµιά. Η 
επιφάνεια της µπάλας χώµατος χαλαρώνεται σε κάθε περίπτωση. Αν οι ρίζες 
έχουν κατακόρυφη ανάπτυξη, δεν πραγµατοποιείται καµιά παραπέρα εργασία. 
Αν υπάρχουν µπλεγµένες ρίζες στη βάση της µπάλας, αφαιρούνται ή 
αραιώνονται. Οι ρίζες που περιτυλίσσονται γύρω από τη µπάλα, κόβονται µε 
αρκετές κατακόρυφες τοµές. Τοποθετείται το φυτό κατακόρυφα στο κέντρο του 
λάκκου, προστίθεται χώµα ή µίγµα χώµατος µέχρι τα τρία τέταρτα του λάκκου 
και συµπιέζεται κατά στρώµατα. Κατά τη συµπίεση του χώµατος στο λάκκο, 
χρειάζεται προσοχή για να µην σπάσει η µπάλα. -Συµπληρώνεται ο υπόλοιπος 
λάκκος µε χώµα ή µίγµα χώµατος. 

Επισηµαίνεται ότι  το ύψος της µπάλας  χώµατος των  φυτών στα φυτεµένα 
δώµατα/στέγες, πρέπει να  είναι µικρότερο  κατά 10% του προβλεπόµενου  
βάθους πλήρωσης του υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών. 

Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαµβάνονται : 
 

• 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  

• Η µεταφορά του φυτού στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το 
πλαστικό σακκίδιο ή φυτοδοχείο ή φυτοθήκη , η αφαίρεση τυχόν ξηρών 
µερών αυτού, 

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

• 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,  

• Η λίπανση  
• Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η 

συγκέντρωση και αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού.   
• Στήριξη των δένδρων για την αντοχή τους σε ανεµοπιέσεις . 

Τα φυτά για να εγκατασταθούν κανονικά και να προσαρµοστούν στις νέες τους 
θέσεις, χρειάζονται αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, µετά από το οποίο θα 
φανεί και ο βαθµός επιτυχίας της εγκατάστασης τους.  Κατά το χρονικό αυτό  
διάστηµα είναι δυνατόν να παρουσιασθούν σταδιακά απώλειες των αρχικών 
φυτεύσεων λόγω αστοχιών στην  φύτευση ή  ασθενειών ή κλπ. .  Για την 
αντικατάσταση των απωλειών αυτών εκτελούνται  νέες φυτεύσεις.  
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3.2.3.3 Στήριξη δένδρων 
 
Για την εγκατάσταση και την αντοχή στις  ανεµοπίεση  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.       
Η πρόσδεση στο δένδρο γίνεται µε ελαστικό σύνδεσµο τύπου αγκράφας για να 
ελαχιστοποιηθούν οι τριβές µεταξύ στηρίγµατος και κορµού. Ο ελαστικός αυτός 
σύνδεσµος είναι πλάτους 2,5 cm και µε διαστάσεις τέτοιες ώστε να επιτρέπεται 
στον κορµό του δέντρου να αυξηθεί φυσικά χωρίς καταστροφές. 

Γενικά κατά την εφαρµογή οποιασδήποτε µεθόδου  στήριξης των δένδρων δεν 
πρέπει να γίνει  διάτρηση της πλάκας ή στεγανοποιηµένων επιφανειών.    

Στήριξη  δένδρων 

Πλάκα από µπετόν  0,50m χ0,50mχ 5 cm                                     Κάτοψη  



87 

 

3.2.4  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 .  

Συστήµατα άρδευσης 
α) Με σταγόνες: Η διανοµή του νερού γίνεται τοπικά (τοπική άρδευση) σε 

τµήµα της ριζόσφαιρας του φυτού, µε τη χρήση σταλακτών µέσω 
επιφανειακής ή υπόγειας εγκατάστασης. Εφαρµόζεται για άρδευση 
δένδρων, θάµνων, ετήσιων φυτών, φυτών εδαφοκάλυψης ή χλοοταπήτων 
σε ειδικές περιπτώσεις - δεν πρέπει να βρέχονται γειτονικοί χώροι, υπάρχει 
έλλειψη νερού ή η ποιότητα αυτού είναι οριακή.  

β) Με καταιωνισµό: Το νερό διανέµεται µε εκτοξευτήρες σε όλη την 
αρδευόµενη επιφάνεια. Εφαρµόζεται κυρίως για την άρδευση 
χλοοταπήτων, εδαφοκαλύψεων µε µικρά ποώδη φυτά κλπ. 

Το δίκτυο  περιλαµβάνει  : 

• Πηγή τροφοδοσίας (νερού, πίεσης) – Υδροληψία  

• Κεντρική κεφαλή επεξεργασίας και ελέγχου νερού 

• Πρωτεύον ∆ίκτυο 

- Αγωγός υδραγωγείου 

- Εξοπλισµός ελέγχου και ασφάλειας υδραγωγείου 

• ∆ευτερεύον ∆ίκτυο 

- Φρεάτια ελέγχου άρδευσης (ΦΕΑ) και αντίστοιχος εξοπλισµός (Κεφαλές 
ελέγχου άρδευσης) 

- Εγκαταστάσεις προγραµµατισµού και ελέγχου άρδευσης 

• Τριτεύον ∆ίκτυο 

- Γραµµές µεταφοράς 

- Αρδευτικές γραµµές (αγωγοί, σταλάκτες, σταλακτηφόροι, εκτοξευτήρες 
κλπ.) 

- Εξοπλισµός (Φρεάτια βαλβίδων αερισµού, µειωτήρων πίεσης κλπ.). 

Το ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ χωρίζεται σε ανεξάρτητα τµήµατα. Κάθε ανεξάρτητο 
τµήµα ελέγχεται από µία βάνα ελέγχου άρδευσης και µπορεί να λειτουργεί 
αυτόνοµα από τα άλλα. 
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Οι εργασίες εγκατάστασης του δικτύου θα γίνουν µε την παρακάτω σειρά: 

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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ΦYTEMENΩN ∆ΩMATΩN /ΣΤΕΓΩΝ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Για την διαβίωση  και υγιή ανάπτυξη των φυτών αλλά και την σωστή λειτουργία 
του συστήµατος υποδοµής είναι απαραίτητος ο διαχρονικός έλεγχος και η 
συντήρηση των φυτεµένων δωµάτων.  

Η διαχείριση του  φυτεµένου δώµατος/στέγης περιλαµβάνει : 

• Συντήρηση του συστήµατος υποδοµής 
• Συντήρηση του συστήµατος άρδευσης 
• ∆ιαχείριση των φυτεµένων επιφανειών  

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 .  

Στα ιδιωτικά έργα συνίσταται η σύνταξη συµφωνητικού συντήρησης όπου θα 
περιγράφονται αναλυτικά όλες οι απαραίτητες εργασίες διαχείρισης και θα 
προσδιορίζεται ο χρόνος παράδοσης του έργου.  

4.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ 

4.1.1 Γενικά   

Καθ΄ολη την διάρκεια ζωής  του φυτεµένου δώµατος είναι ο απαραίτητος 
έλεγχος και η συντήρηση του συστήµατος υποδοµής.  

Η συχνότητα εµφάνισης  προβληµάτων και η ανάγκη λήψης  µέτρων εξαρτάται 
από: 

• την ποιότητα της στεγανωτικής µεµβράνης και την  σωστή  τοποθέτηση της  
όπως  προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται 
στα σηµεία  ενώσεων  των φύλλων της µεµβράνης .  

• την ποιότητα,  την αντοχή στην γήρανση και την  σωστή  τοποθέτηση της 
χρησιµοποιούµενης αντιριζικής  µεµβράνης.   Η επικάλυψη των άκρων της και  
οι ενώσεις των φύλλων της µεµβράνης πρέπει να  γίνονται υποχρεωτικά όπως  
προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής. Σε περίπτωση που 
προδιαγράφεται οι  ενώσεις των αντιριζικών µεµβρανών να γίνονται µε χρήση 
ειδικής κόλλας, η χρησιµοποιούµενη κόλλα πρέπει να διαθέτει   αντιριζική 
προστασία.  

• την ποιότητα , το είδος των χρησιµοποιούµενων φύλλων προστασίας   και 
την  σωστή  τοποθέτηση,  όπως  προδιαγράφεται από τον οίκο κατασκευής 
τους . 



91 

 

• Το γύρισµα όλων των µεµβρανών στα στηθαία και στις παρειές των δωµάτων 
σε ύψος µεγαλύτερο κατά 5-10εκ. από την ανώτερη στάθµη του 
υποστρώµατος ανάπτυξης των φυτών. 

• Τη σωστή στερέωση όλων των µεµβρανών.  

Ανεξάρτητα  από τα παραπάνω αναφερόµενα ο έλεγχος του συστήµατος 
υποδοµής απαιτείται να είναι συχνός και όχι σε διαστήµατα µεγαλύτερα του 
εξαµήνου.  Σε περίπτωση που   διαπιστωθούν  προβλήµατα    απαιτείται η 
άµεση επίλυση τους  και αυξάνεται  η  συχνότητα των επισκέψεων ελέγχου.  

Ο έλεγχος του συστήµατος υποδοµής περιλαµβάνει : 
1. Έλεγχος λειτουργίας   της καλής αποστράγγισης και αποµάκρυνσης του 

πλεονάζοντος νερού. 

• Έλεγχος των υδρορροών 

• Έλεγχο φρεατίων απορροής 
• Έλεγχος περιµετρικής ζώνης υπερχείλισης 

2. Έλεγχος περιµετρικής στήριξης µεµβράνης στεγανοποίησης και των 
υλικών υποδοµής.  

3. Έλεγχος αρτιότητας της  υποδοµής  
4. Έλεγχος του ποσοστού οργανικής ουσίας στο υπόστρωµα ανάπτυξης 

των φυτών. 

4.1.2 Έλεγχος λειτουργίας   της  αποστράγγισης 
 

Καθ΄όλη την διάρκεια ζωής  του φυτεµένου δώµατος είναι απαραίτητος ο 
έλεγχος της καλής αποστράγγισης και αποµάκρυνσης του πλεονάζοντος νερού 
από το σύστηµα υποδοµής.  

Για τον έλεγχο της καλής αποστράγγισης και αποµάκρυνσης του πλεονάζοντος 
νερού από το σύστηµα υποδοµής, κατά την επίσκεψη του στο δώµα ο 
υπεύθυνος συντήρησης,   ελέγχει και καθαρίζει τις υδρορροές  στις οποίες είναι 
τοποθετηµένα τα φρεάτια ελέγχου. ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή  στις γωνίες και 
σε ειδικά σηµεία των σωληνώσεων. 

Ελέγχει και καθαρίζει τα φρεάτια  απορροής από τυχόν   ρίζες και  τµήµατα 
υλικών εδαφικού υποστρώµατος.  

Ελέγχει αν υπάρχει αδρανές υλικό  ή ύπαρξη ριζωµάτων και τα αποµακρύνει 
στις  ζώνες  υπερχείλισης, που είναι κατασκευασµένες από αδρανή υλικά / 
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βότσαλο στην περίµετρο των φυτεµένων δωµάτων/στεγών .  Καθαρίζει την 
ζώνη  των φυτών που αναπτύσσονται κοντά στην περίµετρο του φυτεµένου 
δώµατος και αποµακρύνει  τα φυτά  που έχουν επιθετικό ριζικό  σύστηµα.  
 

4.1.3 Έλεγχος µηχανικής  στήριξης της µεµβράνης στεγανοποίησης και 
των υλικών υποδοµής.  

 

Για την καλή λειτουργία της στεγανοποίησης και αντιρριζικής προστασίας είναι 
απαραίτητος ο έλεγχος της περιµετρικής στερέωσης των  µεµβρανών στο 
στηθαίο. Ελέγχονται όλα τα στοιχεία της µηχανικής στερέωσης  των υλικών 
υποδοµής.  

Πραγµατοποιείται έλεγχος γήρανσης των υλικών υποδοµής στα σηµεία που 
είναι εκτεθειµένα στον ήλιο και γίνεται αποκατάσταση αυτών .  

Επισκευάζονται άµεσα προβλήµατα και στεγανώνονται οι µικρές  οπές που 
τυχόν υπάρχουν .  

Κάθε τριετία είναι υποχρεωτική η ανανέωση της πολυουρεθανικής µαστίχης που 
σφραγίζει το ειδικό µεταλλικό τεµάχιο µηχανικής στερέωσης. 

 

4.1.4  Έλεγχος αρτιότητας της  υποδοµή 

Σε περίπτωση  που θα διαπιστωθεί ότι  έχει διαρραγεί η υποδοµή του 
φυτεµένου δώµατος γίνεται διερεύνηση να βρεθούν τα σηµεία που πιθανά από 
προηγούµενες εργασίες έχει διαρραγεί η υποδοµή και επισκευάζονται άµεσα  ,  

4.1.5 Συµπλήρωση οργανικής ουσίας 

Μετά την πάροδο πέντε ετών από την κατασκευή του φυτεµένου δώµατος  είναι 
απαραίτητος ο έλεγχος του ποσοστού της οργανικής ουσίας στο υπόστρωµα 
ανάπτυξης των φυτών. Αν το ποσοστό  της οργανικής ουσίας είναι µικρότερο 
κατά  70% µάζας από το αρχικό ποσοστό οργανικής ουσίας στο υπόστρωµα 
ανάπτυξης των φυτών , είναι απαραίτητη η επιφανειακή πλήρωση µε οργανική 
ουσία µε την µορφή κοµπόστας ή χουµικών.    
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4.2   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  

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. 
 
∆ύο 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  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΦΥΤΩΝ  

4.3.1 Γενικά  

Στα δώµατα/στέγες όλα τα φυτά θα φυτευτούν πρέπει   οπωσδήποτε να 
συντηρηθούν µε σκοπό την επιβίωση και την σωστή ανάπτυξης τους. Οι 
εργασίες συντήρησης είναι οι αρδεύσεις, οι λιπάνσεις, τα βοτανίσµατα του 
χώρου των φυτών , ο σχηµατισµός κόµης, καθώς και η καταπολέµηση 
ασθενειών εάν χρειαστεί. Η διαχείριση των επιφανειών φύτευσης ξεκινά αµέσως 
µετά την εγκατάσταση των φυτών .   

4.3.2. Εργασίες διαχείρισης  

4.3.2.1 Άρδευση  

Στα µεσογειακά κλίµατα επειδή το νερό που συγκεντρώνεται από την 
αποστράγγιση  δεν µπορεί να  καλύψει τις ανάγκες της βλάστησης, ιδιαίτερα την 
κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο του θέρους, όπου το ύψος βροχής  είναι 
χαµηλό, η άρδευση είναι απαραίτητη για όλους τους τύπους φυτεµένων 
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δωµάτων για  την επιβίωση και την ανάπτυξή των φυτών. 

Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα άρδευσης  εξαρτάται από τις υδατικές 
ανάγκες των φυτών, την βροχόπτωση την κρίσιµη θερµή και ξηρά περίοδο, σε 
συνδυασµό µε την ποσότητα νερού που συγκρατεί το σύστηµα υποδοµής. Κατά 
το διάστηµα της ξηράς  περιόδου  η εξατµισοδιαπνοή  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.  

Στα φυτεµένα δώµατα/ στέγες η  συγκράτηση νερού στο σύστηµα υποδοµής 
και η απόδοση του στην συνεχεία  στα φυτά,  έχει ως αποτέλεσµα την  µείωση 
των αναγκών άρδευσης κατά 40-50% περίπου. Στα φυτεµένα δώµατα/ στέγες η 
άρδευση των φυτών συνήθως γίνεται εµπειρικά και οι συντηρητές έχουν την 
τάση για να “αισθάνονται ασφαλείς” να αυξάνουν την ποσότητα του νερού 
άρδευσης πάνω από τις πραγµατικές ανάγκες των φυτών και τις δυνατότητες 
συγκράτησης νερού του συστήµατος υποδοµής .  Η άρδευση µε µεγάλη   
ποσότητα νερού πρέπει να αποφεύγεται  ,  διότι το σύστηµα  υποδοµής δεν 
µπορεί να  συγκρατήσει το σύνολο του παρεχόµενου νερού και αυτό απορρέει 
στο αποχετευτικό σύστηµα µε αποτέλεσµα τη σπατάλη υδατικών πόρων. Η 
ορθολογική χρήση του νερού άρδευσης αποτελεί σηµαντικό παράγοντα 
βελτίωσης της συνολικής διαχείρισης των υδατικών πόρων και 
εξοικονόµησης χρηµάτων ειδικά στις αστικές περιοχές που  η τιµή του νερού 
είναι πολύ υψηλή.  

Για τις Ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες το πότισµα ξεκινάει τον Απρίλη και 
τελειώνει τέλος Οκτωβρίου. ∆εν αποκλείεται όµως, σε περίπτωση ξηρικού 
χειµώνα, να απαιτηθούν λίγες αρδεύσεις και κατά την περίοδο του χειµώνα. Πριν 
την έναρξη των εργασιών άρδευσης  ελέγχονται οι κλιµατολογικές συνθήκες. 
∆εν πρέπει να διενεργείται άρδευση όταν υπάρχει παγετός ή όταν το 
υπόστρωµα ανάπτυξης φυτών  είναι πολύ βρεγµένο (κορεσµένο σε νερό). 

4.3.2.2 Λίπανση  

Με τον όρο λίπανση νοείται η προσθήκη κατάλληλων λιπασµάτων, φυτικής 
κοµπόστας κλπ. µε στόχο τον εµπλουτισµό του υποστρώµατος ανάπτυξης 
φυτών  σε θρεπτικά στοιχεία ώστε να επιτυγχάνονται, η καλή ανάπτυξη των 
φυτών, αύξηση της βλαστικής και της ριζικής ανάπτυξης, αύξηση της άνθησης, 
η εγκατάσταση νεοφυτεµένων δέντρων και θάµνων, η βελτίωση του 
χρωµατισµού του φυλλώµατος και της όλης εµφάνισης των διακοσµητικών 
φυτών, η διόρθωση ή πρόληψη τροφοπενιών, η διατήρηση της γονιµότητας του 
υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών  . 
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Ο τρόπος εφαρµογής των λιπασµάτων, ο χρόνος εφαρµογής, η εποχή, η 
συχνότητα, η δόση, σε σχέση και µε τις ιδιότητες του υποστρώµατος ανάπτυξης 
φυτών έχουν µεγάλη σηµασία για την αποτελεσµατικότητα της λίπανσης 

Η λίπανση µπορεί να εφαρµοστεί µε τα χέρια ή µέσω του αρδευτικού δικτύου 
(υδρολίπανση)  ή λίπανση µε ψεκασµό στο φύλλωµα (διαφυλλική λίπανση). 

Άκαιρη, λανθασµένη, ακατάλληλη ή υπερβολική λίπανση, µπορεί να ζηµιώσει τα 
φυτά, να αυξήσει την ευαισθησία τους σε προσβολές από ασθένειες και έντοµα . 

Εφαρµόζονται οργανικά λιπάσµατα που περιέχουν εγγυηµένη σύνθεση ή φυτικές  
κοµπόστες  ή µε ψεκασµό(διαφυλλική λίπανση)  . 

Τα θρεπτικά στοιχεία πρέπει να είναι διαθέσιµα στα φυτά σε όλη τη διάρκεια του 
έτους και κυρίως κατά την έναρξη της βλαστητικής περιόδου. Είναι προτιµότερο 
να γίνονται συχνές λιπάνσεις µε µικρές δόσεις. 

Στην περίπτωση που η λίπανση εφαρµόζεται  µε τα χέρια, δίδεται ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε το επιφανειακό λίπασµα να τοποθετείται τουλάχιστον σε 
απόσταση 10 cm από το κορµό ή το στέλεχος των φυτών .  

Η λίπανση των φυτών θα γίνεται απαραίτητα πριν από την άρδευση, όταν 
γίνεται µε εργάτες, ή ταυτόχρονα µε την άρδευση σε περίπτωση υδρολίπανσης. 

4.3.2.3 Βοτάνισµα  

Με τον όρο Βοτάνισµα νοείται η αποµάκρυνση της  ανεπιθύµητης  βλάστησης 
στους χώρους  µεταξύ των φυτών που στερούν από αυτά τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά. Κατά την εργασία αυτή, οι χώροι µεταξύ των φυτών 
καθαρίζονται και αποµακρύνονται τα ζιζάνια. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να  
δίδεται στην αποµάκρυνση ζιζανίων µε επιθετικό ριζικό σύστηµα . Στα φυτεµένα 
δώµατα/στέγες το βοτάνισµα  γίνεται  µε τα χέρια. Το βοτάνισµα των ζιζανίων 
είναι απαραίτητο µέχρι τα εγκατεστηµένα φυτά να αναπτυχθούν και να 
καλύψουν την επιφάνεια του δώµατος στέγης.  

Στους έτοιµους χλοοτάπητες που εγκαθίστανται στα εντατικού τύπου φυτεµένα 
δώµατα/στέγες, η αποµάκρυνση των ζιζανίων που θα φυτρώσουν, από σπόρους 
που  µεταφέρονται µε τον αέρα ή µε τα πουλιά , γίνεται  µε τα χέρια . Κατά την 
εκτέλεση της εργασίας είναι καλό ο χλοοτάπητας να είναι ποτισµένος, ώστε η 
αφαίρεση των  ζιζανίων να είναι πιο εύκολη. Ο τρόπος αυτός είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσµατικός στα ετήσια ζιζάνια.  

Στα φυτεµένα δώµατα/στέγες δεν επιτρέπεται η χηµική καταπολέµηση 
των ζιζανίων.  
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4.3.2.4 Φυτοπροστασία  
 
Φυτοπροστασία γίνεται προληπτικά στα φυτά που εποχιακά υπάρχει πιθανότητα 
εκδήλωσης ασθενειών ή θεραπευτικά όταν εµφανισθεί ασθένεια, µε κατάλληλα 
εντοµοκτόνα ή µυκητοκτόνα σκευάσµατα και γενικό λούσιµο του φυτού, αφού 
προηγούµενα ληφθούν όλα τα απαραίτητα προστατευτικά µέτρα για το 
προσωπικό που εργάζεται, το κοινό, τα ωφέλιµα έντοµα και τα ζώα.  

4.3.2.5 Σχηµατισµός  κόµης  

Το κλάδεµα αποτελεί σηµαντικό τοµέα της συντήρησης των φυτών. Το κλάδεµα 
θα πρέπει να γίνεται µε το σωστό τρόπο, κατάλληλη εποχή και από ειδικευµένο 
προσωπικό, πρέπει δε να αποτελεί προγραµµατισµένη εργασία ώστε να µην 
δηµιουργείται υπερβλάστηση.  

Το κλάδεµα γίνεται για,  να δοθεί σχήµα στο φυτό ή να διατηρηθεί το σχήµα 
του, την καλύτερη ανάπτυξή του (ενδυνάµωσή του), την αυξηµένη παραγωγή 
ανθέων, λόγους αισθητικής,  λόγους ασφάλειας (να καθαριστεί η κόµη από 
νεκρά, ασθενή, σπασµένα και τραυµατισµένα µέρη ή χαµηλά κλαδιά, που µπορεί 
να αποτελέσουν κίνδυνο για ανθρώπους),  να εξισορροπηθεί η υπέργεια 
βλάστηση µε την ρίζα. Η ευρωστία της ρίζας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα που 
επηρεάζει το εύρος του κλαδέµατος. 

Ανάλογα µε τους στόχους του κλαδέµατος έχουν εφαρµογή αντίστοιχες 
τεχνικές. 

4.3.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις επαναλήψεις των εργασιών στα 
φυτεµένα δώµατα/στέγες 

Σηµαντικοί  παράγοντες που επηρεάζουν τις επαναλήψεις των παραπάνω 
αναφερόµενων εργασιών είναι ο  τύπος του δώµατος  ( το ύψος εφαρµογής του 
συστήµατος υποδοµής, φυτικά είδη, επιθυµητό επίπεδο συντήρησης) ,  το 
µικροκλίµα στην επιφάνεια του δώµατος /στέγης,   οι ανάγκες των ειδών  των 
επιλεγµένων φυτών, οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή 
του έργου κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης,   σε συνδυασµό µε  το 
επιδιωκόµενο αισθητικό αποτέλεσµα.  

Ανάλογα µε  τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του 
έργου, κατά τη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, µερικές από τις εργασίες 
συντήρησης  µπορεί να αυξοµειωθούν (άρδευση, λίπανση, σχηµατισµός κόµης 
κλπ.) ή και να παραλειφθούν τελείως (καταπολέµηση ασθενειών). Ο υπεύθυνος 
για την συντήρηση του δώµατος  είναι υποχρεωµένος να παρακολουθεί συνεχώς 
την κατάσταση των φυτών και να προβαίνει στην αναγκαία συντήρηση τους , µε 
σκοπό τα φυτά να διατηρούνται θαλερά, να έχουν τη σωστή ανάπτυξη και την 
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κατάλληλη εµφάνιση.   

4.3.4 Φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου 

Τα Φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου έχουν  σχεδιαστεί ώστε να  είναι 
χαµηλών απαιτήσεων σε συντήρηση .  

Στον εκτατικό  τύπο δωµάτων/στεγών  το ύψος εφαρµογής του συστήµατος 
υποδοµής είναι µικρό, τα είδη των φυτών που επιλέγονται  είναι τα φυτά 
χαµηλής βλάστησης, όπως φυτικοί τάπητες, χλοοτάπητες, αγριολούλουδα και 
φυτά εδαφοκάλυψης µε επιφανειακό ριζικό σύστηµα, που αναβλαστάνουν 
εύκολα ώστε να δηµιουργηθεί  ένα µόνιµο οικοσύστηµα για τη συντήρηση του 
οποίου απαιτείται ελάχιστη φροντίδα.  

4.3.4.1 Άρδευση  

Ο εκτατικός τύπος πράσινου δώµατος/ στέγης έχει σχεδιαστεί για τον εφοδιασµό 
των φυτών σε νερό κυρίως από τις βροχοπτώσεις . Αυτό ισχύει κυρίως για τις 
βόρειες Ευρωπαϊκές Χώρες, όπου  το ετήσιο ύψος βροχής είναι υψηλό πάνω 
από 1000 mm, µε καλή  κατανοµή κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου 
(Μάιο-Σεπτέµβριο) .  

Στα µεσογειακά κλίµατα ακόµη και  στον εκτατικό τύπο απαιτούνται ορισµένος 
αριθµός αρδεύσεων ώστε να εξασφαλιστεί η  επιβίωση και η  σωστή ανάπτυξης 
των φυτών . 

Όσον αφορά την Ελλάδα ικανοποιητικό ύψος βροχής πάνω από 800 χιλιοστά 
ετησίως έχουµε µόνον στην ∆υτική Ελλάδα, ενώ στις περισσότερες  περιοχές το 
ύψος βροχής είναι κάτω από 500 χιλιοστά ετησίως και µάλιστα µε εµφανή 
ανισοκατανοµή τους στη διάρκεια του έτους. Έτσι οι βροχοπτώσεις και το ύψος 
βροχής κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου (Μάιο-Σεπτέµβριο) είναι 
ελάχιστες και κυµαίνονται από 50-200 mm, οπότε είναι επιτακτική ανάγκη η 
άρδευση των φυτών  για τη συµπλήρωση των αναγκών της σε νερό.  

Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της φύτευση  ,  καθ΄ολη  την διάρκεια 
προσαρµογής των φυτών ( περίπου ένα έτος ) απαιτείται συχνή άρδευση 
αυτών  µέχρι να  η αναπτυχτεί  το ριζικό τους   σύστηµα  και να εξασφαλιστεί η 
επιτυχία στην εγκατάσταση τους .  

Στα φυτεµένα δώµατα/ στέγες εκτατικού  τύπου όπου το βάθος του 
υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών είναι µικρό και η ικανότητα συγκράτησης 
νερού του  αποστραγγιστικό σύστηµα περιορισµένη, απαιτείται η συχνή 
άρδευση των φυτών µε µικρή ποσότητα νερού .  
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Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι  το πρώτο έτος από την εγκατάσταση των φυτών, η    
απαιτούµενη ποσότητα νερού, σε κάθε άρδευση, ανά φυτό κυµαίνεται  από  0,2 
- 0,33 lt/φυτό /άρδευση. Το  "εύρος άρδευσης" είναι µία φορά ανά 2 ηµέρες . 
Όταν οι σταλάκτες που χρησιµοποιούνται είναι 2 lt η διάρκεια άρδευσης ανά 
φυτό είναι ≤10 λεπτών , ενώ όταν είναι  4 lt η διάρκεια άρδευσης ανά φυτό ≤5 
λεπτών  . Η απαιτούµενη ποσότητα νερού σε κάθε άρδευση, το  "εύρος 
άρδευσης"  και η διάρκεια αυτής  καθορίζεται στην µελέτη . Η µέγιστη  
ποσότητα νερού που θα δεχτεί ένα δώµα εκτατικού τύπου το πρώτο έτος από 
την εγκατάσταση του, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απριλίου -Σεπτέµβριου  
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300 - 350mm ετησίως συµπεριλαµβανοµένου και του 
νερού της βροχής . 

Μετά το δεύτερο έτος και εφόσον τα φυτά καλύψουν το 80% τουλάχιστον 
της επιφάνειας του δώµατος/στέγης , σταδιακά µειώνονται οι αρδεύσεις. 
Ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του 
έργου ,  είναι απαραίτητη η άρδευσή των φυτών κατά την διάρκεια της 
αυξητικής περιόδου και όταν το υδρολογικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. Γενικά 
πρέπει να αποφεύγεται η υπεράρδευση των φυτών. Οι ελάχιστες 
απαιτούµενες ποσότητες αρδεύσεων καθορίζονται στην µελέτη .  

4.3.4.2 Λίπανση  

Στα φυτεµένα δώµατα εκτατικού/ηµιεντατικού τύπου η λίπανση πρέπει να 
γίνεται οπωσδήποτε µε σκευάσµατα αργής αποδέσµευσης κοκκώδη λιπάσµατα ή 
µε την οµοιόµορφη εφαρµογή φυτικής κοµπόστας σε όλη την επιφάνεια της 
στέγης ή µε ψεκασµό(διαφυλλική λίπανση). Σε καµία περίπτωση µε υγρό ή 
υδατοδιαλυτό και ριζοπότισµα.  

Προβλέπονται δύο   τουλάχιστον επαναλήψεις λίπανσης κατ' έτος µία αρχές 
Μαρτίου και δεύτερη λίπανση κατά τους µήνες Οκτώβριο -  Νοέµβριο,   µε 
πλήρη λιπάσµατα βραδείας απελευθέρωσης.  

4.3.4.3 Βοτάνισµα 

Το βοτάνισµα των ζιζανίων είναι απαραίτητο µέχρι τα εγκατεστηµένα φυτά να 
αναπτυχθούν και να καλύψουν την επιφάνεια του δώµατος στέγης. Το 
βοτάνισµα των ζιζανίων θα εκτελείται σύµφωνα µε τα γενικά παρ 4.3.2.3 και το 
µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-06-00. 

4.3.4.4 Φυτοπροστασία  

Στα Φυτεµένα δώµατα εκτατικού τύπου η Φυτοπροστασία θα εκτελείται 
σύµφωνα µε τα γενικά παρ 4.3.2.4 και το µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-05-00. 



99 

 

4.3.4.5 Σχηµατισµός κόµης  

Ανάλογα µε το είδος του φυτού, την ηλικία, την ανάπτυξη και το σκοπό που 
επιδιώκεται, θα γίνεται το κλάδευµα του φυτού µία φορά ετησίως . 

4.3.5 Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου 

Τα Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού τύπου είναι ο ενδιάµεσος τύπος εντατικού 
και εκτατικού τύπου, εφαρµόζονται σε επίπεδες οροφές και απαιτούν βασική 
συντήρηση (άρδευση, λίπανση, κλπ). 

Τα Φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου απαιτούν τακτική συντήρηση (άρδευση, 
λίπανση, κλπ.) και περιλαµβάνει ποικιλία φυτών όπως  πολυετή φυτά, γρασίδια, 
βολβούς, µικρά  δένδρα και θάµνους.  

4.3.5.1 Άρδευση  

Άρδευση των φυτών  
Στα Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου η άρδευση των φυτών  
θα εκτελείται σύµφωνα µε τα γενικά παρ 4.3.2.1 και το µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-
06-01. 

Άρδευση των χλοοταπήτων 
 Η άρδευση των χλοοταπήτων γίνεται µέσω υπόγειων εκτοξευτήρων που 
συνδέονται σε σωληνωτό δίκτυο ποτίσµατος. Οι εκτοξευτήρες ανασηκώνονται 
πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, µόνο κατά τη διάρκεια του ποτίσµατος, 
µε την πίεση του νερού άρδευσης. Οι στατικοί εκτοξευτήρες εκτοξεύουν το νερό 
σε µορφή «spray» και οι γραναζωτοί σε µορφή περιστρεφόµενης δέσµης. Οι 
περισσότεροι εκτοξευτήρες ρυθµίζονται και µπορούν να ποτίσουν διάφορα 
σχήµατα επιφανειών. Οι απώλειες νερού λόγω εξάτµισης κατά την εκτόξευση 
είναι µεγάλες που σε ορισµένες συνθήκες ξεπερνούν και το 30% µε αντίστοιχη 
µείωση της απόδοσης και αύξησης της περιεκτικότητας του νερού σε άλατα. Γι’ 
αυτό συνιστάται η µέθοδος αυτή όταν επιλέγεται να εφαρµόζεται τις νυχτερινές 
ώρες και µε ανέµους µικρότερους από 5 Beaufort. 

Επίσης η άρδευση των χλοοταπήτων µπορεί να γίνει µε υπόγειο σύστηµα 
άρδευσης .  

Η διάρκεια και η συχνότητα άρδευσης του χλοοτάπητα έχει σχέση µε τη 
ποσότητα νερού, που είναι απαραίτητη για την άρδευση της επιφάνειας του 
χλοοτάπητα. Η αναγκαία ποσότητα νερού κυρίως εξαρτάται από ,  το είδος του 
χλοοτάπητα, τη σύσταση του υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών, την εποχή και 
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τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες (θερµοκρασία, άνεµος, ηλιοφάνεια κ.λπ.). 
Στα φυτεµένα δώµατα (λόγω της εξοικονόµησης νερού που έχουµε γύρω στο 
40-50%)  ένας µέσος όρος αναγκών σε ποσότητα νερού, τους καλοκαιρινούς 
µήνες,  προσδιορίζεται  σε 3-4 m3 νερό ανά στρέµµα και ηµέρα.  
Όταν  η άρδευση γίνεται µε αυτόµατο άνοιγµα των βαλβίδων (χρήση 
προγραµµατιστή άρδευσης), τότε ο τεχνίτης της άρδευσης έχοντας µαζί του το 
πρόγραµµα λειτουργίας των βαλβίδων µετακινείται στους χώρους, όπου είναι 
ανοικτές βαλβίδες άρδευσης και ελέγχει τους εκτοξευτήρες, τα φίλτρα και τους 
σωλήνες και εάν γίνεται κανονικά το πότισµα. Επιδιορθώνει επί τόπου µικρές 
βλάβες όπως ρύθµιση εκτοξευτήρων, καθάρισµα φίλτρων, σύνδεση τριτεύοντος 
δικτύου, συµπλήρωση τµηµάτων δικτύου κ.λ.π.  Επίσης, σηµειώνει τις 
µεγαλύτερες βλάβες, που για την επισκευή τους απαιτείται διακοπή της παροχής 
(π.χ. βλάβη σε αγωγό µεταφοράς, βαλβίδα κλπ). Η επισκευή γίνεται όταν το 
δίκτυο δεν έχει νερό. Σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή νερού από βλάβη του 
δικτύου, γίνεται άµεση διακοπή της παροχής και αποκατάστασή της. 

Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-02-02 

4.3.5.2 Λίπανση  

Λίπανση των φυτών  

Στα Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου η λίπανση θα 
εκτελείται σύµφωνα µε τα γενικά παρ 4.3.2.2 και το µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-
06-03-00. 

Στα Φυτεµένα δώµατα εντατικού τύπου µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
υδατοδιαλυτά λιπάσµατα όταν το βάθος του υποστρώµατος είναι ≥ 20cm.  

Λίπανση χλοοταπήτων 

Ο χλοοτάπητας χρειάζεται συνεχή προσθήκη θρεπτικών στοιχείων (κυρίως 
αζώτου) σε όλη τη βλαστητική περίοδο, επειδή το κούρεµα αποµακρύνει αρκετή 
οργανική ουσία και το ριζικό σύστηµα εκµεταλλεύεται µικρό όγκο υποστρώµατος 
ανάπτυξης φυτών .  

Οι δόσεις και η συχνότητα λίπανσης καθορίζονται στην µελέτη ανάλογα µε τον  
τύπο του λιπάσµατος (περιεκτικότητα σε Ν και το ρυθµό  αποδέσµευσής του), 
την επιφάνεια προς λίπανση και την χρήση του χλοοτάπητα . Οι χλοοτάπητες 
που αναπτύσσονται σε ελαφρά σκιά απαιτούν λιγότερη λίπανση από αυτούς που 
αναπτύσσονται σε πλήρη ηλιοφάνεια.  

Συνήθως η ποσότητα διαλυτού λιπάσµατος που προστίθεται ανά εφαρµογή 
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κυµαίνεται από 0,25 έως το πολύ 0,5 kg πραγµατικού αζώτου ανά 100 m2. ∆ε 
συνιστάται δόση µεγαλύτερη από 0,5 kg πραγµατικού αζώτου γιατί είναι το πιο 
ευδιάλυτο στοιχείο και αυξάνονται οι πιθανότητες πρόκλησης εγκαυµάτων στο 
χλοοτάπητα. Η λίπανση του χλοοτάπητα γίνεται µε  λιπάσµατα αργής 
αποδέσµευσης . 

4.3.5.3 Βοτάνισµα 

Στα Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου το βοτάνισµα θα 
εκτελείται σύµφωνα µε τα γενικά παρ 4.3.2.3 και το µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-
06-06-00. 

4.3.5.4 Φυτοπροστασία  

Στα Φυτεµένα δώµατα ηµιεντατικού και εντατικού τύπου η Φυτοπροστασία θα 
εκτελείται σύµφωνα µε τα γενικά παρ 4.3.2.4 και το µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-
06-05-00. 

4.3.5.5 Κλαδέµατα – Κουρέµατα  

Το κλάδεµα  των  δένδρων θα εκτελείται σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-
04-01  
Το κλάδεµα  των  θάµνων  θα εκτελείται σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-
04-02.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο κλάδεµα των δένδρων και µεγάλων 
θάµνων, το οποίο θα πρέπει να είναι συνεχές ώστε να διατηρείται η κόµη τους σε 
ορισµένο µέγεθος, που καθορίζεται στην µελέτη ανάλογα µε το συνολικό βάθος 
του υποστρώµατος ανάπτυξης.  

Το κούρεµα του χλοοτάπητα θα εκτελείται σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-
06-04-03.  

4.3.5.6 Στήριξη δένδρων 

Καθ΄όλη την διάρκεια ζωής  του φυτεµένου δώµατος εντατικού τύπου είναι 
απαραίτητος ο έλεγχος της  σταθερότητας της στήριξη των δένδρων . Εάν 
διαπιστωθεί πρόβληµα ο συντηρητής προβαίνει στην άµεση αποκατάσταση του. 
Η στερέωση των δένδρων θα γίνεται όσες φορές απαιτηθεί µε τον κατάλληλο 
τρόπο και σε όσα σηµεία απαιτείται.  
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