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ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείµενο
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στις προδιαγραφές των φυτών τα οποία θα
χρησιµοποιηθούν µε σκοπό τον εξωραϊσµό αλλά και τη δηµιουργία σκιερών θέσεων στο υπαίθριο
parking της οδού Βελδεµίρη.
Σκοπός της προµήθειας και εγκατάστασης πρασίνου.
Η δενδροφύτευση του υπαίθριου parking της οδού Βελδεµίρη αποσκοπεί στην επίτευξη µιας σειράς
πολλαπλών στόχων:
α) Βελτίωση του µικροκλίµατος της περιοχής.
β) Μείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης.
γ) Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.
δ) Έλεγχος της θερµοκρασίας, της κίνησης και υγρασίας του αέρα.
ε) Βελτίωση της αισθητική εικόνας του ∆ήµου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΥΤΩΝ
Τα δένδρα πρέπει να έχουν ευθυτενείς 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.
Όλα τα δέντρα που θα προσκοµίζει ο ανάδοχος µε έξοδα και ευθύνη του στο έργο θα είναι
αναπτυγµένα σε σε φυτοδοχεία (γλάστρες) µε µίγµα πλήρωσης κατάλληλου όγκου που θα
αποτελείται από 50% έδαφος, 30% τύρφη και 20% περλίτη ή άµµο.
Όλα τα δέντρα τα οποία θα χρησιµοποιηθούν, θα ελεγχθούν πριν από την µε-ταφορά τους . Η
φόρτωση των δέντρων πρέπει να γίνεται µε επιµεληµένο τρόπο ώστε αυτά να µην καταστρέφονται
(σπάζουν). Όλες οι µπάλες χώµατος θα πρέπει να είναι συµπαγείς και άθικτες. Φυτά µε µπάλες
χώµατος δεν πρέ-πει ποτέ να πέφτουν κάτω κατά την φορτοεκφόρτωση ή τις πλάγιες µεταφο-ρές
τους.
Κατά την µεταφορά όλα τα φυτά θα είναι συσκευασµένα έτσι, ώστε να εξα-σφαλίζεται
προστασία από τον ήλιο, άνεµο και άλλους κλιµατικούς παράγο-ντες. Μουσαµάδες (κουκούλες) ή
άλλα καλύµµατα θα τοποθετούνται πάνω από τα φυτά, όταν αυτά µεταφέρονται µε φορτηγά
αυτοκίνητα.
Τα φυτά θα κρατιούνται πάντα από το δοχείο και όχι από το υπέργειο τµήµα τους φυτού κατά
τις πλάγιες µεταφορές τους και τις φορτοεκφορτώσεις. Η κό-µη του κάθε δένδρου θα δένεται
προσεκτικά ώστε να αποφεύγεται το σπάσιµο των κλάδων στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται
µεγάλου µεγέθους φυ-τών.
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 θα
µετράται από τον λαιµό της ρίζας .
Η διάµετρος αποτελεί ισχυρό µορφολογικό δείκτη της ποιότητας των φυταρί-ων. Όσο
µεγαλύτερη είναι η διάµετρος, τόσο αυξάνεται η ικανότητα επιβίωσης και η ανάπτυξη των φυταρίων
στην ύπαιθρο . Η διάµετρος που προσδιορίζε-ται για κάθε είδος φυτού µετριέται 5 cm πάνω από
τον ριζικό κόµβο. Επειδή η διάµετρος έχει µεγαλύτερη σηµασία, φυτάρια µε διάµετρο µικρότερη από
90% της προδιαγραφής της αντίστοιχης κατηγορίας, απορρίπτονται.
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Ο λόγος (ύψος / διάµετρος) αποτελεί δείκτη της ευρωστίας του φυταρίου . 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 .
Όλα τα φυτά τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να έχουν κατά την φύτευση τα
χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη κατηγορία του άρθρου στους πίνακες φυτών.
Έλεγχος της ποιότητας των φυτών θα γίνεται στο φυτώριο πριν την συσκευα-σία και το
φόρτωµα των φυτών για να µεταφερθούν στο χώρο του έργου. Ο έλεγχος των φυτών θα γίνεται
παρουσία του αναδόχου, ώστε τα φυτά που θα προσκοµιστούν στο έργο να είναι σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποδείξει το φυτώριο από το οποίο θα προέρχεται το
φυτικό υλικό και ο επιβλέπων να το ελέγξει στο φυτώριο πα-ρουσία του αναδόχου .
Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του έργουθα είναι αυτό που
περιγράφεται στον πίνακα προδιαγραφών φυτών κατά την φύτευση και στον πίνακα της τεχνικής
περιγραφής που περιλαµβάνονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης του Έργου. Σηµειώνεται ότι αν τα
φυτά δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, η Υπηρεσία µπορεί να δώσει εντολή για
αποµάκρυνση τους ακόµη και µετά τη φύτευση και να ζητήσει από τον ανάδοχο να προβεί στην
επανεγκατάστασή τους σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Η φύτευση των φυτών σε όλες τις επιφάνειες του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τη µελέτη και τις
εντολές της Υπηρεσίας. Η φύτευση των φυτών θα αρχίσει αµέσως µετά την µεταφορά των φυτών
στο χώρο του έργου
Όλα τα φυτά τα οποία έχουν ήδη µεταφερθεί στον χώρο του έργου και δεν είναι δυνατή η
φύτευση τους, θα είναι κατάλληλα προστατευµένα. Η φύτευση των φυτών θα γίνεται την κατάλληλη
εποχή. Η φύτευση των φυτών σε σακίδιο θα γίνεται µέσα στην χρονική περίοδο από 1η Νοεµβρίου
έως και το τέλος Απρίλιο. Ωστόσο, η φύτευση µπορεί να γίνεται εκτός της προαναφερθείσας
περιόδου µόνο µετά από εντολή της Υπηρεσίας .
∆εν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες φύτευσης όταν :
• φυσά ισχυρός άνεµος
• η θερµοκρασία είναι κάτω του µηδενός (ηµέρες παγετών)
• όταν το έδαφος είναι κάθυγρο
Στις εργασίες εγκατάστασης των φυτών περιλαµβάνονται :
_Το άνοιγµα λάκκου διαστάσεων σύµφωνα µε την απαίτηση των λίτρων που προβλέπονται
από την αντίστοιχη κατηγορία της µπάλας χώµατος του κάθε είδους. ∆ηλαδή 1,0 Χ 1,0 Χ1,0 µέτρα
Επιβάλλεται ο πλήρης καθαρισµός του λάκκου από τις πέτρες και η διαµόρφωση του λάκκου
φύτευσης.
_ Η µεταφορά του δέντρου στο λάκκο φύτευσης, η εξαγωγή από το φυτοδοχείο ή φυτοθήκη , η
αφαίρεση τυχόν ξηρών µερών αυτού, η φύτευση κατακόρυφα και σε στάθµη 5cm χαµηλότερα από
την στάθµη του εδάφους που το περιβάλλει, η συµπίεση του εδάφους µέσα στο λάκκο φύτευσης
για την εξάλειψη των κενών αέρος, την ελαχιστοποίηση της καθίζησης και την εξασφάλι-ση
σταθερότητας στο φυτό, ο σχηµατισµός ανάλογης µε την κόµη λεκάνης άρδευσης.
_Η πρώτη άρδευση που θα γίνει κατά την εγκατάσταση του φυτού, η συγκέ-ντρωση και
αποµάκρυνση του άχρηστου υλικού (πλαστικά φυτοδοχεία, πέ-τρες, ξηροί κλώνοι κλπ.) σε θέσεις
απόρριψης, επιτρεπόµενες από τις αρµόδι-ες Αρχές. Η πρώτη άρδευση που αναφέρθηκε
παραπάνω θα πρέπει να γίνε-ται τουλάχιστον µε 30 λίτρα νερό.
_Η πασσάλωση των δένδρων για την στερέωσή τους. Οι πάσσαλοι πρέπει να στερεώνονται
καλά µέσα στο έδαφος, στο λάκκο του φυτού, προς την πλευρά των κρατούντων ανέµων, πριν
αρχίσει η διαδικασία φύτευσης. Το δένδρο πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση 10 εκ. από τον
πάσσαλο και να στερεώνεται σταθερά πάνω σ' αυτόν, στα δύο τρίτα περίπου του ύψους του
δένδρου, σε δύο σηµεία. Το υλικό πρόσδεσης πρέπει να είναι ανθεκτικό και σε µορφή ταινίας, ώστε
να µην προκαλέσει γδάρσιµο ή τραυµατισµό του κορ-µού, να σταυρώνει ανάµεσα στον πάσσαλο
και στο δένδρο και να στερεώνε-ται γερά στο καθορισµένο ύψος. Όταν τελειώσει η πασσάλωση θα
γίνει έλεγχος της κατακόρυφης θέσης τους.
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Ο Ανάδοχος πρέπει να προσέξει πολύ τις διαστάσεις των λάκκων φύτευσης που αναφέρονται
παραπάνω και τον πλήρη καθαρισµό και διαµόρφωσή τους. Όλοι οι λάκκοι φύτευσης θα ελέγχονται
από τον επιβλέποντα πριν από τη φύ-τευση των φυτών, ενώ η φύτευση των φυτών θα γίνεται µόνο
παρουσία του επιβλέποντα ή εργοδηγού της Υπηρεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πιστοποιείται καµία εργασία ή υλικό (αξία φυτού, διάνοιξη λάκκων και φύτευση φυτού) και ο ανάδοχος
υποχρεούται να βγάλει από το έδαφος όσα φυτά φυ-τεύτηκαν, να επαναλάβει εξ ολοκλήρου όλες τις
εργασίες και να αντικαταστή-σει όσα φυτά καταστραφούν από την εξαγωγή, χωρίς καµία επιπλέον
αποζη-µίωση, έστω και αν αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι όλες οι εργασίες και τα υ-λικά που
χρησιµοποιήθηκαν, ήταν απολύτως σύµφωνα µε τα προδιαγραφό-µενα στους όρους
δηµοπράτησης.
Η φύτευση των δέντρων θα γίνει στα σηµεία που προβλέπονταν στα σχέδια της εγκεκριµένης
µελέτης φύτευσης, εκτός αν ορισθεί διαφοροποίηση της προβλεπόµενης θέσης από την
Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, οι φυτεύσεις θα γίνουν εντός του υπαίθριου parking.
Ο χρόνος εγγύησης των δέντρων είναι δύο µήνες από τη φύτευσή τους. Στο χρονικό αυτό διάστηµα
ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος ποτίζει τα νεοφυτεµένα δέντρα και να παραδώσει το χώρο των
φυτεύσεων σε άριστη κατάσταση µετά την παρέλευση του διµήνου.

ΑΡΘΡΟ 2
Κατά τις τµηµατικές και τελικές πληρωµές απαιτείται η σύνταξη και υποβολή εκ µέρους του αναδόχου
όλων των απαραίτητων επιµετρητικών στοιχείων (Επιµέτρηση των εγκατεστηµένων φυτών στο
στάδιο της εγκατάστασής τους, οι εργασίες προµήθειας και εγκατάστασης των δέντρων κπλ)
Εφαρµόζεται το 609/85 Π∆ (άρθρο 38) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως µε τα:

Π.∆. 286/94, (ΦΕΚ Α’ 148/94)

Π.∆. 368/94 άρθρα 5,6,7,8,9 και 11 (ΦΕΚ Α’ 201/94)

Π.∆. 210/97, (ΦΕΚ Α’ 166/97)

Π.∆. 285/97, (ΦΕΚ Α’ 207/97)

Π.∆. 218/99 (ΦΕΚ 187 Α’ /16-09-1999)
Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας
εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (νόµου, Προεδρικού διατάγµατος, Υπουργικής απόφασης,
κ.λ.π.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης,
έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ιδίως µε τους Νόµους :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ν. 2052/92 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α’ 94/05-06-1992)
Ν. 2229/94 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α’ /13-8-1994)
Ν. 2338/95 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α’ 202/14-09-1995)
Ν. 2372/96 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α’ 29/28-02-1996)
Ν. 2940/01 (ΦΕΚ Α΄ 180/6-8-2001)
Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31-12-2003)
Ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28-9-2004)
Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42Α/22-2-2005)

Οι επιµετρητικοί πίνακες αποτελούν προϋπόθεση της πληρωµής κάθε σταδίου και θα
περιλαµβάνουν µόνον τα φυτά των οποίων η ανάπτυξη θα είναι αυτή που προδιαγράφεται στον
πίνακα φυτών της Τεχνικής Περιγραφής. Τυχόν απώλειες κατά την προµήθεια , µεταφορά ,
εγκατάσταση και τη συντήρηση δεν αναγνωρίζονται, δεδοµένου ότι η δαπάνη τους έχει ληφθεί υπόψη
στην πληρωµή κάθε αντίστοιχης εργασίας.
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Η εγγύηση του φυτικού υλικού ορίζεται δύο µήνες από τη βεβαιωµένη περαίωση των εργασιών
εγκατάστασής τους, οπότε ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε τη συντήρηση των εγκατεστηµένων φυτών για
αυτό το χρονικό διάστηµα των 2 (δύο) µηνών.
Μετά την σύνταξη και έγκριση της τελικής επιµέτρησης, ο ανάδοχος θα πληρωθεί τόσο για την
προµήθεια όσο και για την εγκατάσταση µόνον του αριθµού των φυτών “επιτυχηµένου τελικού
αποτελέσµατος” δηλαδή των ζωντανών φυτών. ∆εν αναγνωρίζεται καµία αποζηµίωση στον
ανάδοχο για εργασίες προµήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης φυτών που έχουν πιστοποιηθεί
και εν τω µεταξύ έχουν καταστραφεί, επειδή, αφενός µεν οι εργασίες αυτές συνδέονται µεταξύ τους
και συµµετέχουν εξίσου στο ζητούµενο που είναι ζωντανά φυτά κατά την παραλαβή του έργου και
αφετέρου οι περισσότερες από τις επί µέρους εργασίες που εκτελούνται κατά τα στάδια αυτά
(παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση) είναι αφανείς αλλά καθοριστικές για το τελικό
αποτέλεσµα.
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει µετά µε την τελική επιµέτρηση:
• Σχέδιο σε κλίµακα 1: 200 που θα συνοδεύεται µε αναλυτικό και ακριβή πίνακα
εγκατάστασης του φυτικού υλικού στον οποίο θα φαίνεται ο αριθµός, το είδος και η θέση που
φυτεύτηκε το φυτικό υλικό.
Πεύκα 10/07/2013
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
∆ΑΣΟΛΟΓΟΣ/ ΠΕ-14

Συκιές 10./07/2013
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΟΛΤΣΙ∆ΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΕ4
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