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ΠΕΤΕΠ Εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα  
10-05-02-02 

 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 

1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και των 
εργασιών εγκατάστασης έτοιµου χλοοτάπητα, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές 
συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, επιβίωσης και µακροζωίας αυτού. 

Η συγκεκριµένη εργασία περιλαµβάνει την προµήθεια και τοποθέτηση ζωντανού έτοιµου 
χλοοτάπητα, την προετοιµασία του χώρου και τις εργασίες συντήρησης του χλοοτάπητα από την 
τοποθέτησή του µέχρι το πρώτο κούρεµα.  
 

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΠΕΤΕΠ 10.01.01.00 «Πλήρωση µε φυτική γη ή κηπευτικό χώµα και διαµόρφωση των προς 

φύτευσης επιφανειών» 

ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01 «Χλοοτάπητας µε σπορά» 

ΠΕΤΕΠ 10.06.03.03 «Λίπανση χλοοτάπητα» 

ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 «Φυτοπροστασία» 

ΠΕΤΕΠ 10.06.06.00 «Καταπολέµηση ζιζανίων» 
 

1.3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την εταιρεία παραγωγής καθώς και 
εδαφολογική ανάλυση του χώρου ανάπτυξης του χλοοτάπητα. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1. ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 
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. 
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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 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. 
 

2.2. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 
Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παρασκευαστή. Ο ακριβής τύπος του λιπάσµατος και η δόση θα είναι αποτέλεσµα των 
εδαφολογικών αναλύσεων, που θα γίνονται κάθε 3-4 χρόνια. Συνιστάται η λήψη όλων των 
αναγκαίων προληπτικών µέτρων υγιεινής και ασφάλειας κατά την εφαρµογή τους (βλ. ΠΕΤΕΠ 
10.06.03.02 «Λίπανση χλοοτάπητα»). 
 

2.3. Ε∆ΑΦΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
2.3.1. Κηπευτικό χώµα 

Το προσκοµιζόµενο κηπευτικό χώµα πρέπει να είναι γόνιµο, επιφανειακό, µε µικρό ποσοστό 
ενεργούς CaCO3, εύθρυπτο, αµµοαργιλώδους σύστασης, µε αναλογία σε άµµο τουλάχιστον 55 %. 
Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγµένο από σβώλους πηλού, αγριόχορτα, υπολείµµατα 
ριζών, λίθους µεγαλύτερους των 5 cm σε οποιαδήποτε διάσταση και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά 
βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.  
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2.3.2. Τύρφη 

Η τύρφη πρέπει να είναι προϊόν συσκευασµένο, µε προσδιορισµένη προέλευση, τύπου υλικού, 
όγκου και υπεύθυνη χηµική ανάλυση από τον κατασκευαστή και θα µεταφέρεται στο χώρο του 
εργοταξίου σε σφραγισµένη συσκευασία. 

Η τύρφη που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι ινώδους υφής, θα προέρχεται από "sphagnum" και θα 
έχει τα παρακάτω ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

• Τέφρα < 4% 

• Φαινόµενο ειδικό βάρος <0,15g cm-3 

• pH 4-5 

• Ηλεκτρική αγωγιµότητα <250µS cm-1 

• Εναλλακτική ικανότητα >80meq/100g 

• Αναλογία χονδρόκοκκου (>2 mm) / λεπτόκοκκο υλικό (<2 mm)  40-60 / 60-40 

• Να µην έχει υποστεί λίπανση 

2.3.3. Περλίτης 

Ο διογκωµένος (για γεωργική χρήση) περλίτης θα είναι προϊόν συσκευασµένο, µε προσδιορισµένη 
διάσταση κόκκων 3-4 mm σε αναλογία 70-80 % κ.ο.  

2.3.4. Άµµος 

Η άµµος θα προέρχεται από ποταµό ή χείµαρρο ή άλλη πηγή, απ΄ όπου επιτρέπεται νοµίµως η 
αµµοληψία. Η άµµος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να είναι καθαρή και απαλλαγµένη χλωριούχου 
νατρίου και µε κοκκοµετρικές διαστάσεις 0,25-2,0 mm.  
 

2.4. ΝΕΡΟ 
Η ποιότητα του νερού για την άρδευση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή ανάπτυξη του 
χλοοτάπητα.  

Όσον αφορά στην αγωγιµότητα, η ιδανική  τιµή είναι µικρότερη από 0,6 mS cm-1. Σε περίπτωση 
που το διαθέσιµο νερό έχει αγωγιµότητα µεγαλύτερη από 0,6 mS cm-1 και µέχρι το όριο των 1,2 
mS cm-1, θα πρέπει να επιλέγονται από το Μελετητή, ανθεκτικά είδη σπόρων. 

Το νερό της άρδευσης θα πρέπει επίσης να έχει και τα εξής ποιοτικά χαρακτηριστικά: 

• Ολική σκληρότητα του νερού µικρότερη από 100 ppm  

• Συγκέντρωση Βορίου (Β) µικρότερη από 1 ppm  

• Συγκέντρωση Νιτρικών ( NO3
- ) µικρότερη από 30 ppm 

Η ποιότητα του νερού θα ελέγχεται περιοδικά από τον Ανάδοχο. Ο ετήσιος αριθµός των 
απαιτούµενων ελέγχων ποιότητας νερού εναπόκειται στην κρίση του Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος 
οφείλει να παραδώσει στην υπηρεσία δύο τουλάχιστον φύλλα ελέγχου ποιότητας νερού, που 
αφορούν στην ποιότητα νερού κατά τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, από πιστοποιηµένο 
εργαστήριο. Ο κύριος του έργου έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει επί πλέον έλεγχο εάν το 
κρίνει σκόπιµο µετά τη λήψη των αποτελεσµάτων.  
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2.5. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παρασκευαστή. Συνιστάται η λήψη όλων των αναγκαίων προληπτικών µέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας κατά την εφαρµογή τους (βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.06.06.00 «Καταπολέµηση ζιζανίων»). 
 

2.6. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ - ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Θα είναι εµπορικά παρασκευάσµατα και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παρασκευαστή. Συνίσταται να λαµβάνονται όλα τα αναγκαία προληπτικά µέτρα κατά την εφαρµογή 
τους και να αποφεύγεται η χρήση των γαλακτοποιήσιµων µορφών εντοµοκτόνων - µυκητοκτόνων 
(βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 «Φυτοπροστασία»). 
 

2.7. ΑΓΚΥΡΙΑ 
Τα αγκύρια θα είναι σχήµατος U, συνολικού µήκους 15 cm και ανοίγµατος 2,5 cm, από 
γαλβανισµένο σύρµα No 11 ή από ξύλο.  
 

2.8. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Για την εγκατάσταση έτοιµου χλοοτάπητα συχνά απαιτείται ειδικός εξοπλισµός που µπορεί να 
περιλαµβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, φορτηγό αυτοκίνητο, ελκυστήρα, 
χλοοκοπτική µηχανή κλπ. Ο απαραίτητος εξοπλισµός που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να 
αναφέρεται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

3. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 

3.1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
Περίοδος εγκατάστασης 

Η καλύτερη εποχή για εφαρµογή της µεθόδου αυτής είναι το φθινόπωρο ή η άνοιξη. 

Επιτρέπεται η εφαρµογή της µεθόδου και τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου (χειµώνας, καλοκαίρι) 
µετά από γνωµάτευση ειδικού επιστήµονα, αφού έχει συνεκτιµήσει τις εδαφολογικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες. 

Καιρικές συνθήκες  

Οι εργασίες τοποθέτησης έτοιµου χλοοτάπητα σταµατούν κάτω από πολύ χαµηλές (κάτω από 5°C) 
ή υψηλές (πάνω από 32°C) θερµοκρασίες. 

Εδαφικές συνθήκες 

Η τοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα δεν πρέπει να διενεργείται όταν το έδαφος είναι παγωµένο.   

Το έδαφος κατά τις εργασίες προετοιµασίας του και κατά την τοποθέτηση του έτοιµου χλοοτάπητα 
πρέπει να βρίσκεται στο "ρόγο" του, για να µην καταστραφεί η δοµή του. Στην περίπτωση ξηρού 
εδάφους, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, πρέπει να προηγείται άρδευση, ώστε το έδαφος να 
βρίσκεται στο "ρόγο" του.  
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3.2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
Η προετοιµασία του χώρου εγκατάστασης του χλοοτάπητα και η κατεργασία του εδάφους γίνεται 
όπως και στην περίπτωση της σποράς του χλοοτάπητα (ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01. «Χλοοτάπητας µε 
σπορά»).  

Η λίπανση πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα επιβάλλεται, εκτός από την περίπτωση που το 
έδαφος είναι ήδη «πλούσιο» (όπως θα φανεί από την ανάλυση εδάφους). Η εφαρµογή του 
λιπάσµατος συνιστάται να γίνεται 7 -10 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 
Προστίθενται 30 g λίπασµα έναρξης (υπερφωσφορικό) (βλ. ΠΕΤΕΠ 10.06.03.03 «Λίπανση 
χλοοτάπητα») ανά τετραγωνικό µέτρο (m-2) και ενσωµατώνονται καλά (µε τσουγκράνα) σε βάθος 
5 cm επιφανειακού εδάφους.  

Η επιφάνεια καθαρίζεται ακόµα µία φορά για να αφαιρεθούν όλες οι πέτρες και κυλινδρίζεται για να 
αποκτήσει καλή οµαλότητα. 

Πρέπει να γίνει επιθεώρηση των έτοιµων προς χρήση επιφανειών. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν µη ικανοποιητικές συνθήκες (κακή οµαλότητα, χαµηλό ή υψηλό ποσοστό υγρασίας, 
µεγάλη συµπίεση κ.λπ.) οι εργασίες εγκατάστασης του χλοοτάπητα δεν πρέπει να ξεκινήσουν πριν 
γίνουν οι απαραίτητες «διορθώσεις». Εάν το έδαφος είναι ξηρό πρέπει να γίνει πότισµα σε βάθος 
2,5 cm. 
 

3.3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
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. 

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 χώµα, 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.). 
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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. 

Αγκύρωση: Όπου υπάρχουν κλίσεις ο χλοοτάπητας απλώνεται παράλληλα µε τις ισοϋψείς, 
ξεκινώντας από τη βάση της πλαγιάς 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. 
 

3.4. ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
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 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 
(παράγραφος 2.2) 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 
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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. 

Επιθεώρηση - Αντικαταστάσεις 

Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η Επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία και τη 
ζωτικότητα του χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα. Εάν το 
ποσοστό αποτυχίας είναι µεγαλύτερο από 25 % σε κάθε ανεξάρτητη, οριοθετηµένη επιφάνεια, 
πρέπει να γίνει επανεγκατάσταση του έτοιµου χλοοτάπητα σε ολόκληρη την επιφάνεια. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό αποτυχίας είναι µικρότερο από 25 %, τότε γίνεται 
επανεγκατάσταση µόνο στα σηµεία της αποτυχίας.  

Όταν συµπληρώνονται κενά, τα τµήµατα χλοοτάπητα που προστίθενται δεν πρέπει να είναι 
µικρότερα από 100 cm2.  

Σε περίπτωση που πρέπει να καλυφθεί διαταραγµένη περιοχή και το πλάτος της είναι µεγαλύτερο 
από το πλάτος του τεµαχίου ή της λωρίδας του χλοοτάπητα, τότε είναι καλύτερο να αποµακρυνθεί 
ένα τµήµα του ήδη υπάρχοντος χλοοτάπητα, ώστε να δηµιουργηθεί µια καθαρή περιοχή µε πλάτος 
ακέραιο πολλαπλάσιο του πλάτους του τεµαχίου. Πρέπει να δηµιουργηθεί µια καθαρή πλευρά στα 
εξωτερικά άκρα της διαταραγµένης περιοχής ώστε να γίνει καλή επαφή µεταξύ του νέου και του 
παλιού χλοοτάπητα. Όταν το πλάτος της περιοχής είναι µικρότερο από το πλάτος του χλοοτάπητα, 
πρέπει να αφαιρεθεί τµήµα του ήδη εγκατεστηµένου χλοοτάπητα, σε οµοιόµορφο πάχος όχι 
µικρότερο από 150 mm.  

Σε περίπτωση αποτυχίας και της νέας εγκατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να 
διορθώσει τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία εγκατάστασης σε όλη την 
επιφάνεια, µε παράταση του χρόνου αρχικής συντήρησης, αν χρειαστεί, χωρίς αποζηµίωση. 
 

3.5. ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
• Ο χλοοτάπητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 40-60 ηµέρες µετά την τοποθέτησή του και 

ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.  

• Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα οι ώρες χρήσης για τον πρώτο µήνα θα είναι δύο (2) 
την εβδοµάδα και το δεύτερο τέσσερις (4) την εβδοµάδα. Από τον τρίτο µήνα και µετά ο 
χλοοτάπητας µπορεί να χρησιµοποιείται για 12 ώρες/ εβδοµάδα. 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΠΕΡΑΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Επειδή η επιτυχία της εγκατάστασης χλοοτάπητα εξαρτάται αφενός από τις ποσότητες των υλικών 
που θα χρησιµοποιηθούν και την ποιότητά τους και αφετέρου από τον τρόπο και τις συνθήκες 
εκτέλεσης της εργασίας, εισάγεται στη µελέτη ο όρος της επιτυχηµένης εγκατάστασης του 
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χλοοτάπητα σε κάθε επί µέρους οριοθετηµένη επιφάνεια, χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα 
ποσοστό αποτυχίας. 

Τα κριτήρια είναι: 

• η καθολική κάλυψη της έκτασης µε χλοοτάπητα. 

• η οµοιοµορφία όσον αφορά στην πυκνότητα και στο ύψος του χλοοτάπητα. 

• η υγεία του χλοοτάπητα. 

Για την παραλαβή της εγκατάστασης του χλοοτάπητα  απαιτούνται και τα παρακάτω: 

α) Επιµετρικά σχέδια µε τις πραγµατικές διαστάσεις των επιφανειών που καλύφθηκαν µε 
χλοοτάπητα. 

β) Πρωτόκολλο καλής εγκατάστασης του χλοοτάπητα. 

 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Σε κάθε περίπτωση εφαρµογής φυτοφαρµάκων (εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα κλπ.) 
λαµβάνονται όλα τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας (µάσκες, γάντια, στολές, σήµανση, 
ανακοινώσεις) για την προστασία του εργατικού προσωπικού και του κοινού (βλ. ΠΕΤΕΠ 
10.06.03.03. «Λίπανση χλοοτάπητα», ΠΕΤΕΠ 10.06.05.00 «Φυτοπροστασία» και ΠΕΤΕΠ 
10.06.06.00 «Καταπολέµηση ζιζανίων»). 

Για τις οδηγίες ασφάλειας για τις χλοοκοπτικές µηχανές βλ. ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01 «Χλοοτάπητας µε 
σπορά». 

 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η εγκατάσταση χλοοτάπητα θα πληρωθεί ανά στρέµµα (στρογγυλοποίηση). Η τιµή θα 
περιλαµβάνει τη δηµιουργία των κατάλληλων κλίσεων, την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα µέχρι 
τον ψιλοχωµατισµό του εδάφους, την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση τύρφης, 
περλίτης, χούµου και ενσωµάτωσής τους στο έδαφος, την τελική διαµόρφωση µε ράµµατα και 
τσουγκράνες, την απολύµανση του εδάφους, την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση 
(τοποθέτηση, αγκύρωση, συµπίεση) του έτοιµου χλοοτάπητα, την αρχική συντήρηση του 
χλοοτάπητα µέχρι το πρώτο κούρεµα καθώς και την αξία των λοιπών υλικών, την εργασία και το 
κόστος των εργαλείων και µηχανηµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

 


