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Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων

1.

ΠΕΤΕΠ

10-05-02-03

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. ΓΕΝΙΚΑ
Σκοπός της παρούσας προδιαγραφής είναι η περιγραφή των απαιτούµενων υλικών και εργασιών
εγκατάστασης χλοοτάπητα σε αγωνιστικούς χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές
συνθήκες επιτυχούς εγκατάστασης, µακροζωίας αυτού και εγγυηµένης χρήσης του. Συγκεκριµένα ο
χλοοτάπητας όλων των γηπέδων θα έχει δυνατότητα χρήσης για αγώνες και προπονήσεις 12 ώρες
τουλάχιστον την εβδοµάδα για όλο το χρόνο.
Η συγκεκριµένη εργασία περιλαµβάνει την προετοιµασία του χώρου (καθαρισµός, διαµόρφωση και
βελτίωση του εδάφους), τη δηµιουργία αποστραγγιστικού δικτύου, την προµήθεια των σπόρων ή
του έτοιµου χλοοτάπητα και των υπόλοιπων απαραίτητων υλικών για την εγκατάστασή του, τη
σπορά µε σπαρτική µηχανή ή τη διάστρωση των τεµαχίων χλόης αντιστοίχως και τις εργασίες
συντήρησης αυτού.

1.2. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΤΕΠ10.01.01.00

«Πλήρωση µε φυτική γη ή κηπευτικό χώµα και διαµόρφωση των προς
φύτευσης επιφανειών»

ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01 «Χλοοτάπητας µε σπορά»
ΠΕΤΕΠ 10.05.02.02 «Έτοιµος χλοοτάπητας»
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 πιστοποιητικά για τους σπόρους ή για τον έτοιµο χλοοτάπητα, όπως
αναφέρονται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ (10.05.02.01. «Χλοοτάπητας µε σπορά» και10.05.02.02.
«Έτοιµος χλοοτάπητας»).

2.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

2.1. ΕΤΟΙΜΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ
Ο έτοιµος χλοοτάπητας πρέπει να έχει αναπτυχθεί στο φυτώριο για τουλάχιστον έξι (6) έως δέκα
(10) µήνες, να είναι καλής ποιότητας, πυκνός και απαλλαγµένος από µυκητολογικές και
εντοµολογικές προσβολές και από ζιζάνια. Για λεπτοµέρειες βλέπε ΠΕΤΕΠ 10.05.02.02 «Έτοιµος
χλοοτάπητας».
ΠΕΤΕΠ:10-05-02-03
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2.2. ΣΠΟΡΟΣ
2.2.1.

Ποιότητα σπόρου

Το µίγµα σπόρων που προµηθεύεται θα πρέπει να αποτελείται από τους καλύτερους ποιοτικά
διαθέσιµους σπόρους του είδους ή της ποικιλίας. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και
τους κανονισµούς του Π.∆. 365/2002 (ΦΕΚ Α΄ 365/10.12.2002). Για λεπτοµέρειες βλέπε ΠΕΤΕΠ
10.05.02.01 «Χλοοτάπητας µε σπορά».

2.2.2.

Επιλογή µίγµατος σπόρων

Ο χλοοτάπητας θα αποτελείται από είδη και ποικιλίες, των οποίων η επιλογή έχει γίνει από το
Μελετητή µε βάση την προσαρµογή τους στις επί τόπου εδαφολογικές και κλιµατολογικές
συνθήκες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (βλ. πίνακες µε χαρακτηριστικά ειδών και ποικιλιών
στην «ΠΕΤΕΠ 10.05.02.01 «Χλοοτάπητας µε σπορά») καθώς και µε την προβλεπόµενη χρήση
του.

2.3. ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
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 (βλ. ΠΕΤΕΠ 10.06.03.02 «Λίπανση χλοοτάπητα»).

2.4. Ε∆ΑΦΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ
Οι αναλογίες των επιµέρους εδαφοβελτιωτικών, που θα χρησιµοποιηθούν για την παρασκευή του
εδαφικού µίγµατος, θα αναφέρονται στη Μελέτη, έχοντας λάβει υπόψη την ποιότητα και τη δοµή
του κηπευτικού χώµατος και τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες.

2.4.1.

Κηπευτικό χώµα

Το προσκοµιζόµενο κηπευτικό χώµα πρέπει να είναι γόνιµο, επιφανειακό, 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
φυτικών οργανισµών.

2.4.2.

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:
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•

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

ΠΕΤΕΠ:10-05-02-03

•

Να µην έχει υποστεί λίπανση

2.4.3.

Περλίτης

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

2.4.4.

Οργανοχηµικό παρασκεύασµα

Το οργανοχηµικό παρασκεύασµα έχει ως βάση παρασκευής τη τύρφη ή άλλο µεταπλαστικό
εδάφους. Το βελτιωτικό µεταπλαστικό επηρεάζει παράγοντες που έχουν σχέση µε την θρέψη του
χλοοτάπητα, βελτιώνει τη φυσική δοµή (υδατοικανότητα, αερισµός), τη βιολογική δοµή (αυξάνει
τους ωφέλιµους µικροοργανισµούς) και τη χηµική δοµή (προσφέρει ελεύθερα χουµικά συστατικά
που είναι οι φορείς των θρεπτικών στοιχείων).

2.4.5.

Εδαφοβελτιωτικό παρασκεύασµα

Πρόκειται για υλικά µε σπογγώδη δοµή, αυξηµένη ελαστικότητα, ελαφριά, αλλά σταθερά,
βιοαποικοδοµούµενα σε µια περίοδο 20 ετών. ∆εν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα φαινόµενο
φυτοτοξικότητας, πρέπει να είναι χηµικά αδρανή, αποστειρωµένα, µε δυνατότητες συγκράτησης
νερού (50-60% κ.ο.) και δυνατότητα παροχής µικρής ποσότητας θρεπτικών στοιχείων. Ιδιαίτερη
σηµασία έχει τα υλικά να παραµένουν υδροφιλικά ακόµη και µετά την πλήρη ξήρανσή τους. Το
εδαφοβελτιωτικό θα αναµιχθεί σε ποσοστό 20% κατ’ όγκο και σε βάθος 15εκ από την επιφάνεια
του εδαφικού υποστρώµατος.

2.4.6.

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.

2.4.7.

Εδαφικό υπόστρωµα για αγωνιστικούς χώρους

Α. Φυσικοχηµικές ιδιότητες του εδαφικού υποστρώµατος
Από άποψη µηχανικής σύστασης το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να ανήκει στη κατηγορία των
ελαφρών εδαφών µε ποσοστό άµµου µεγαλύτερο του 85 %.
Το pΗ να είναι περίπου στο ουδέτερο σηµείο (pΗ περίπου 7).
Είναι επιθυµητό να µην υπάρχει ή να είναι σε χαµηλό ποσοστό ελεύθερο CaCO3.
Η ειδική ηλεκτρική αγωγιµότητα (ECX103 σε 25°C) µετρούµενη σε mmohs cm-1 σε 25° πρέπει
να είναι µικρότερη από 2.000.
Το ποσοστό του ανταλλάξιµου νατρίου (βαθµός αλκαλίωσης, ΕSP) πρέπει να είναι µικρότερο
από 10 %).
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες:
α) Κεκορεσµένη υδραυλική αγωγιµότητα 8-12mm/h,
β) Ολικό Πορώδες 35-50 %,
γ) Οργανική ουσία 0,5% κ.β.
Η µηχανική σύσταση του εδαφικού υποστρώµατος φαίνεται στον Πίνακα 2-1.

ΠΕΤΕΠ:10-05-02-03
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Πίνακας 2-1. Μηχανική σύσταση του εδαφικού υποστρώµατος για αγωνιστικούς χώρους.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(mm)

(%)

1,0 – 3,0

5 - 10

0,25 – 1,0

60 -65

0,15 – 0,25

20

0,05 – 0,15

7 - 10

0,002 – 0,05

1–3

Β. Προέλευση εδαφικού υποστρώµατος
Το εδαφικό υπόστρωµα πρέπει να προέρχεται από καλλιεργούµενο αγρό, να είναι καλής
γονιµότητας, απαλλαγµένο κατά το δυνατόν από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από ριζώµατα
ζιζανίων. Επίσης δεν πρέπει να υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείµµατα καλλιέργειας άλλων
φυτών. Η λήψη γίνεται από το επιφανειακό στρώµα και µέχρι βάθος κατά ανώτατο όριο 0,70 m.
Ο Ανάδοχος µε την έναρξη των εργασιών είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην
Επίβλεψη, τις θέσεις λήψης του εδαφικού υποστρώµατος και να πάρει δείγµατα εδάφους,
άµµου και γαρµπιλιού, τα οποία θα αποστείλει για εδαφολογική ανάλυση σε εξειδικευµένο
εργαστήριο αναλύσεων υποστρωµάτων χλοοταπήτων για αθλητικούς χώρους. Η τελική ανάµιξη
θα προσδιοριστεί µε βάση τις αναλύσεις και τις υποδείξεις του εργαστηρίου.
Η ανάµιξη γίνεται έξω από το γήπεδο σε χώρο που θα επιλεγεί από τον Ανάδοχο, µε
αναµικτήρα. Το προϊόν της ανάµιξης ονοµάζεται εδαφικό µίγµα.

2.4.8.

Εδαφοενισχυτικά νήµατα

Τα εδαφοενισχυτικά νήµατα σταθεροποιούν το υπόστρωµα, ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν το
χλοοτάπητα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η χρήση του γηπέδου για 12 ώρες/εβδοµάδα. Τα
εδαφοενισχυτικά νήµατα δεν είναι φυτοτοξικά, δεν αποικοδοµούνται από την υπεριώδη ακτινοβολία
(UV) και δεν είναι διακριτά µέσα στο φυσικό χλοοτάπητα.

2.5. 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 σκληρότητά 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

4/11

ΠΕΤΕΠ:10-05-02-03

εργαστήριο. Ο κύριος του έργου έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει επί πλέον έλεγχο εάν το
κρίνει σκόπιµο µετά τη λήψη των αποτελεσµάτων.

2.6. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
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»).

2.7. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ – ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Είναι εµπορικά παρασκευάσµατα και θα εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή.
Συνιστάται 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»).

2.8. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ
2.8.1.

Θραυστό υλικό

Υγιές θραυστό υλικό ΠΤΠ 180 για την κατασκευή υπόβασης του χλοοτάπητα των γηπέδων (ΠΤΠ
180).

2.8.2.

Γαρµπίλι

Το γαρµπίλι (λιθοσύντριµµα) για κατασκευή υπόβασης είναι διαστάσεων 0,4-1,0 cm.

2.8.3.

Σκύρα σκυροδέµατος

Για την κατασκευή υπόβασης χρησιµοποιούνται επίσης σκύρα σκυροδέµατος (ψηφίδες από υλικό
λατοµείου), διαστάσεων 0,7-2,5 cm, απαλλαγµένα από λεπτόκοκκο υλικό.

2.8.4.

∆ιάτρητος σωλήνας αποστράγγισης

Ο διάτρητος σωλήνας αποστράγγισης είναι από πολυαιθυλένιο HPDE και κυµατοειδής. Τα
χαρακτηριστικά του είναι τα ακόλουθα :
•

Είναι λείος εσωτερικά (χαµηλός συντελεστής επιφανειακής τραχύτητας) και δε δηµιουργεί
κανενός είδους επικαθίσεις.

•

Είναι σωλήνας απόλυτα στεγανός στις συνδέσεις του, γιατί συνδέεται µε µούφα και δύο
ελαστικούς δακτυλίους, γεγονός που αποκλείει τις κάθε είδους εισροές στερεών υλικών στα
σηµεία σύνδεσης.

•

Τοποθετείται µε µεγάλη ευκολία, λόγω του µικρού του βάρους και έρχεται σε απόλυτη
εναρµόνιση και ισορροπία µε το περιβάλλον επίχωσης.

•

∆ιαθέτει υψηλή ευκαµψία, που επιτρέπει την παρακολούθηση της µορφολογίας του εδάφους,
τις αλλαγές διεύθυνσης (γωνίες) και την ακριβή διαµόρφωση των επιθυµητών κλίσεων.

•

∆ιαθέτει προστασία από έµφραξη διάτρητης επιφάνειας.

∆ιάτρητος σωλήνας αποστράγγισης Φ315
Ο κεντρικός αγωγός αποστράγγισης είναι διάτρητος εσωτερικής διαµέτρου Φ315, από
πολυαιθυλένιο HPDE και κυµατοειδής.
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5/11

∆ιάτρητος σωλήνας αποστράγγισης Φ110
Οι πλευρικοί σωλήνες αποστράγγισης είναι διάτρητοι εσωτερικής διαµέτρου Φ110, από
πολυαιθυλένιο HPDE και κυµατοειδείς.

2.9. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Για την εγκατάσταση χλοοτάπητα σε αγωνιστικό χώρο απαιτείται ειδικός εξοπλισµός που µπορεί να
περιλαµβάνει κύλινδρο, φρέζα, σβάρνα ισοπέδωσης εδάφους, αµµοδιανοµέα, λιπασµατοδιανοµέα,
σπαρτική µηχανή, 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 ΣΠΟΡΑΣ Ή ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Αναλόγως µε τη µέθοδο εγκατάστασης του χλοοτάπητα (µε σπορά ή µε τοποθέτηση έτοιµου
χλοοτάπητα) ισχύουν οι περιορισµοί που αναφέρονται στις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ (10.05.02.01.
«Χλοοτάπητας µε σπορά» και10.05.02.02. «Έτοιµος χλοοτάπητας»).

3.2. ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ
Στα έργα υποδοµής και πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα περιλαµβάνεται η κατασκευή του
δικτύου άρδευσης, µαζί µε τα φρεάτια του αρδευτικού δικτύου και τον κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό
του δικτύου.
Σε όλο το χώρο που χαρακτηρίζεται και προορίζεται για τη δηµιουργία χλοοτάπητα, όπως αυτός
προσδιορίζεται στα Σχέδια Γενικής ∆ιάταξης και Αποστράγγισης της Μελέτης, εκτελούνται οι
χωµατουργικές εργασίες του φυσικού εδάφους µέχρι των προβλεπόµενων σχετικών σταθµών της
µελέτης.
Στη συνέχεια και αφού εκτελεστούν οι εργασίες µόρφωσης - ισοπέδωσης - σταθεροποίησης της
«σκάφης» της κονίστρας, κατασκευάζεται υπεδάφιο αποστραγγιστικό δίκτυο ως ακολούθως:
Κατά µήκος του µεγάλου άξονα του αγωνιστικού χώρου ανοίγεται η κεντρική συλλεκτήρια
αποστραγγιστική τάφρος, στην οποία απολήγουν µε γωνία 45ο και σε καθορισµένες αποστάσεις
µεταξύ τους οι δευτερεύουσες αποστραγγιστικές τάφροι (σε µορφή «ψαροκόκαλου») (Εικόνα 3-1).
Οι αποστάσεις των δευτερευόντων τάφρων, τα βάθη της εκσκαφής τους καθώς και οι απαιτούµενες
κλίσεις τους καθορίζονται σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης.
Στον πυθµένα της κύριας αποστραγγιστικής τάφρου τοποθετείται στρώση από γαρµπίλι πάχους 10
cm και πάνω σε αυτό τοποθετείται εύκαµπτος, κυµατοειδής διάτρητος σωλήνας πολυαιθυλενίου
(HDPΕ) εσωτερικής διαµέτρου Φ315. Ακολουθεί η πλήρωση όλων των αποστραγγιστικών τάφρων
µε υλικό της ΠΤΠ 180. Παρόµοια στους πυθµένες των δευτερευόντων πλευρικών τάφρων,
τοποθετείται στρώση από γαρµπίλι και πάνω σε αυτό τοποθετούνται εύκαµπτοι, κυµατοειδείς
διάτρητοι σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPΕ) απλού τοιχώµατος εσωτερικής διαµέτρου Φ110
(Εικόνα 3-1).
Στη συνέχεια διαστρώνονται σε όλη την επιφάνεια, που προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα, τα
υλικά υπόβασης µε την ακόλουθη σειρά στρώσεων.
α) Στρώση υλικού της ΠΤΠ 180 µεταβλητού πάχους (min 20 cm, max 38 cm), έτσι ώστε να
δηµιουργηθεί η απαιτούµενη από τη Μελέτη κλίση.
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β) Στρώση σκύρων σκυροδέµατος σταθερού πάχους 5 cm.
γ) Στρώση µε γαρµπίλι σταθερού πάχους 3 cm.

Εικ. 3-1. Αποστραγγιστικό δίκτυο. Εγκάρσια τοµή όπου διακρίνεται η στρώση από γαρµπίλι, η τοµή του
σωλήνα και τα υλικά (σκύρα, γαρµπίλι) πλήρωσης των τάφρων. Κάτοψη του δικτύου µε τους πλευρικούς
αγωγούς να σχηµατίζουν γωνία µε τον κεντρικό (µορφή ψαροκόκαλου).

3.3. Ε∆ΑΦΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
Πάνω και από την τελευταία στρώση της υπόβασης διαστρώνεται το εδαφικό υπόστρωµα του
χλοοτάπητα, το οποίο έχει πάχος µετά τη συµπίεση 25 cm.
Για να εξασφαλιστεί η µηχανική και υδραυλική συνέχεια µεταξύ εδαφικού υποστρώµατος και
γαρµπιλιού και να επιτευχθεί η βέλτιστη αποστράγγιση των διηθηµάτων χωρίς να υπάρχει
µετακίνηση εδαφικών σωµατιδίων από την υπερκείµενη στρώση του εδαφικού υποστρώµατος θα
πρέπει να ισχύουν τα εξής:
• ∆15 (γαρµπιλιού) ≤ 5 * ∆85 (εδαφικού υποστρώµατος) και
• ∆15 (γαρµπιλιού) ≥ 5 * ∆15 (εδαφικού υποστρώµατος)
όπου: ∆15 (γαρµπιλιού) ορίζεται ως η διάµετρος εκείνη, κάτω από την οποία το 15 % των
σωµατιδίων γαρµπιλιού είναι µικρότερα, ενώ ∆85 (εδαφικού υποστρώµατος) είναι η
διάµετρος εκείνη, κάτω από την οποία το 85 % των εδαφικών σωµατιδίων του
υποστρώµατος είναι µικρότερα από αυτή. Και οι δύο µετρήσεις γίνονται κατά βάρος.

3.4. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ - ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ
Όπως έχει προαναφερθεί, η ανάµιξη των εδαφικών υλικών και των εδαφοβελτιωτικών για τη
δηµιουργία του εδαφικού υποστρώµατος γίνεται σε χώρο εκτός του γηπέδου µε εξειδικευµένο
εξοπλισµό, ο οποίος εξασφαλίζει την οµοιόµορφη ανάµιξη των υλικών. Ανά πάσα στιγµή το
εδαφικό µίγµα είναι στη διάθεση της Υπηρεσίας για ανάλυση..
Μετά την ανάµιξη το τελικό εδαφικό µίγµα µεταφέρεται από το χώρο ανάµιξης στον αγωνιστικό
χώρο και διαστρώνεται πάνω από τη στρώση γαρµπιλιού σε σταθερό πάχος (µετά από
συµπύκνωση) 0,25 m. Με τον όρο “συµπύκνωση” εννοείται η συµπίεση, που θα δεχθεί το εδαφικό
µίγµα από τη χρήση των µηχανηµάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα µηχανήµατα
ΠΕΤΕΠ:10-05-02-03
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συντήρησης του χλοοτάπητα, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις επιθυµητές -σύµφωνα µε τη
Μελέτη- στάθµες.
Η χρησιµοποίηση των µηχανηµάτων για τη µεταφορά και τη διάστρωση του εδαφικού µίγµατος έχει
ως αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη συµπύκνωση του. Μακροπρόθεσµα µε τις βροχές και τις
αρδεύσεις θα καταστραφεί η οµοιοµορφία της επιφάνειας. Για πρόληψη αυτού του ανεπιθύµητου
αποτελέσµατος γίνονται παρατεταµένες αρδεύσεις και οι τυχόν “λακκούβες” που δηµιουργούνται
καλύπτονται µε εδαφικό µίγµα. Εξυπακούεται ότι αν µεσολαβήσουν βροχοπτώσεις το αποτέλεσµα
θα είναι καλύτερο και οι αρδεύσεις περιττές.

3.5. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Εφαρµόζεται αναµόχλευση µε ειδική φρέζα σταυρωτά µέχρι τον άριστο ψιλοχωµατισµό σε βάθος 5
- 10 cm.
Με δεδοµένη την επιτακτική ανάγκη για εξοικονόµηση αρδευτικού νερού και παράλληλα τις υψηλές
απαιτήσεις των χλοοταπήτων σε άρδευση, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εδαφοβελτιωτικό, το οποίο
µειώνει την κατανάλωση του αρδευτικού νερού κατά 30% περίπου. Η ποσότητα εφαρµογής θα
είναι έως 20% κατ’ όγκο σε βάθος ανάµιξης τουλάχιστον 15 cm. Ως εδαφοβελτιωτικό
χρησιµοποιείται τύρφη ή οργανοχηµικό παρασκεύασµα, µε βάση παρασκευής την τύρφη ή άλλο
µεταπλαστικό εδάφους.
Ενδεικτικός υπολογισµός ποσότητας τύρφης: Όταν ως εδαφοβελτιωτικό χρησιµοποιείται τύρφη σε
αναλογία 0,5% κ.β. δηλαδή σε 1m3 εδαφικού υποστρώµατος, το οποίο έχει ειδικό βάρος 1.500 kg
m-3 θα πρέπει να προστεθούν 1m3 X 1.500 kg m-3 Χ 0,5/100 = 7,5 Kg τύρφης.
Η λίπανση πριν την τοποθέτηση του χλοοτάπητα (λίπανση εγκατάστασης) επιβάλλεται, εκτός από
την περίπτωση που το έδαφος είναι ήδη «πλούσιο» (όπως θα φανεί από την ανάλυση εδάφους).
Συνιστάται να γίνεται η εφαρµογή της 7 -10 ηµέρες πριν την εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
Προστίθενται 50 g υπερφωσφορικό λίπασµα ανά τετραγωνικό µέτρο (m2), τα οποία
ενσωµατώνονται µε τσουγκράνα σε βάθος 5 cm επιφανειακού εδάφους.
Όταν έχει συµπληρωθεί η προκαταρκτική διαµόρφωση, η µεταφορά και η προετοιµασία του
µίγµατος και το χώµα είναι ευκολόχρηστο σε ολόκληρη την περιοχή εγκατάστασης, η επιφάνεια του
εδάφους θα διαµορφωθεί σε οµοιόµορφο, λείο, οµαλό επίπεδο, χωρίς απότοµες αλλαγές.
Τo εντοµοκτόνο εδάφους χορηγείται σε ποσότητα 400 g δραστικής ουσίας ανά στρέµµα και
διασπείρεται σε όλη την επιφάνεια.
Η επιφάνεια καθαρίζεται ακόµα µία φορά για να αφαιρεθούν όλες οι πέτρες και ακολουθεί πλήρης
ισοπέδωση και κυλίνδρωση της επιφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωµαλία.

3.6. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η εγκατάσταση του χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων γίνεται είτε µε τοποθέτηση έτοιµου
χλοοτάπητα (ΠΕΤΕΠ 10.05.02.02 «Έτοιµος χλοοτάπητας») είτε µε σπορά, µε χρήση σπαρτικής
µηχανής (ΠΕΤΕΠ 10.05.02.02 «Χλοοτάπητας µε σπορά»).
Στην περίπτωση της τοποθέτησης έτοιµου χλοοτάπητα, κατά την επίστρωση τα τµήµατα του
µοσχεύµατος τοποθετούνται έτσι ώστε να µην υπάρχουν συνεχόµενοι αρµοί, ενώ µετά την
τοποθέτηση οι αρµοί δεν πρέπει να διακρίνονται (Εικόνα 3-2).
Τέλος εµφυτεύονται ειδικά εδαφοενισχυτικά νήµατα πολυπροπυλενίου σε τετραγωνική διάταξη ανά
2 cm. Τα εδαφοενισχυτικά νήµατα δεν καταλαµβάνουν ποσοστό µεγαλύτερο του 3 % της
επιφάνειας του γηπέδου, έτσι ώστε να κυριαρχεί ο φυσικός χλοοτάπητας. Τα εδαφοενισχυτικά
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νήµατα τοποθετούνται από εξειδικευµένο µηχανολογικό εξοπλισµό, έτσι ώστε να φθάνουν σε
βάθος τα 20 cm ενώ ένα τµήµα 2 cm παραµένει πάνω από την επιφάνεια του εδαφικού
υποστρώµατος.

Εικ. 3-2. ∆ιάστρωση έτοιµου χλοοτάπητα.

3.7. ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΥΤΡΩΜΑ Ή ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Η συντήρηση των επιφανειών, στις οποίες έχει εγκατασταθεί 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.
Μετά το φύτρωµα ή την τοποθέτηση η επιφάνεια του εδάφους ανασηκώνεται λίγο. Όταν τα φυτάρια
θα έχουν ύψος 2,5 cm (7,5 cm για χλοοτάπητα που θα πατηθεί) και το έδαφος θα είναι ξηρό
διενεργείται ελαφρύ κυλίνδρισµα µε κύλινδρο.
Η άρδευση γίνεται µε τεχνητή βροχή. Η ποσότητα του νερού και η συχνότητα των αρδεύσεων είναι
συνάρτηση των κλιµατολογικών συνθηκών που θα επικρατούν και της αποθηκευτικής ικανότητας
του εδάφους σε νερό. Για την ευκολότερη εκτίµηση της ανάγκης άρδευσης µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ειδικά υγρασιόµετρα (τενσιόµετρα). Σε κάθε τµήµα χλοοτάπητα θα τοποθετείται
ένα τενσιόµετρο. Τα αισθητήρια τοποθετούνται σε βάθος, στο οποίο βρίσκεται το κύριο µέρος του
ριζικού συστήµατος. Η κατανάλωση του νερού δεν επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Το πρώτο κούρεµα γίνεται όταν ο χλοοτάπητας φτάσει σε ύψος περίπου 7,5 cm. ∆εν πρέπει να
αφεθεί να αναπτυχθεί ο χλοοτάπητας σε ύψος πάνω από 10 cm. Το ύψος κουρέµατος θα είναι 4
cm. Όλα τα κουρέµατα θα πραγµατοποιηθούν µε µηχανοκίνητη χλοοκοπτική µηχανή του
αναδόχου, η οποία θα έχει κοφτερές λεπίδες για να κόβει καλά και ταυτόχρονα θα συλλέγει τα
υπολείµµατα κοπής.
Μετά το πρώτο κούρεµα, γίνεται επανασπορά ή επανατοποθέτηση τεµαχίων έτοιµου χλοοτάπητα
σε όσα τµήµατα επιφανειών έχει αποτύχει ο χλοοτάπητας.
Συνήθως 2-3 ηµέρες µετά το πρώτο κούρεµα, ο χλοοτάπητας λιπαίνεται µε λίπασµα συντήρησης
(παράγραφος 2.2.2) και µε δόση 30 g ανά m2.
Αντιµετώπιση των ασθενειών. Οι προσβολές από µύκητες µπορούν να καταστρέψουν τα
φυτάρια και 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, αν δεν είναι εφικτή η περιοδική
προληπτική µυκητολογική προστασία.
Η εργασία βοτανίσµατος αφορά στο καθάρισµα (µε τα χέρια) των χώρων του χλοοτάπητα από τα
διάφορα ακαλαίσθητα και ανταγωνιστικά ζιζάνια.
Η εξαγωγή των ζιζανίων γίνεται µε τα χέρια, αφού έχει προηγηθεί πότισµα την προηγούµενη
ηµέρα. 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. Για τα πλατύφυλλα
ζιζάνια όταν η πυκνότητα είναι µεγάλη µπορεί να γίνει χηµική καταπολέµηση όταν ο χλοοτάπητας
έχει κλείσει εξάµηνο από τη σπορά ή τοποθέτηση.
Η εργασία του καθαρισµού των χώρων 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.
Σε περίπτωση που χρειαστεί πρόσθετη ενέργεια, που θα συµβάλλει θετικά στην καλή ανάπτυξη
των φυτών του χλοοτάπητα, αυτή θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Επίβλεψης.
Επιθεώρηση - Αντικαταστάσεις
Μετά την περίοδο της αρχικής συντήρησης η Επίβλεψη θα επιθεωρήσει τη ριζοβολία και τη
ζωτικότητα του χλοοτάπητα και θα καθορίσει εάν χρειάζεται (ολική ή µερική) αντικατάσταση
(επανασπορά ή επανατοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα, αναλόγως µε την αρχική µέθοδο
εγκατάστασης). Εάν το ποσοστό αποτυχίας είναι µεγαλύτερο από 25 % σε κάθε ανεξάρτητη,
οριοθετηµένη επιφάνεια, πρέπει να γίνει εργασία αντικατάστασης ολόκληρης της επιφάνειας.
Σε περίπτωση που το ποσοστό αποτυχίας είναι µικρότερο από 25 %, τότε γίνεται µερική
αντικατάσταση.
Σε περίπτωση αποτυχίας και της αντικατάστασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσδιορίσει και να
διορθώσει τους λόγους αποτυχίας και να επαναλάβει τη διαδικασία σποράς ή τοποθέτησης έτοιµου
χλοοτάπητα σε όλη την επιφάνεια, µε παράταση του χρόνου αρχικής συντήρησης, αν χρειαστεί,
χωρίς αποζηµίωση.

3.8. ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Με την έναρξη χρήσης του χλοοτάπητα, οι ώρες χρήσης για τον πρώτο µήνα θα είναι τέσσερις (4)
την εβδοµάδα και οκτώ (8) τον δεύτερο µήνα. Από τον τρίτο µήνα και µετά ο χλοοτάπητας µπορεί
να χρησιµοποιείται για 12 ώρες/ εβδοµάδα, µε την προϋπόθεση ότι θα ακολουθείται πιστά το
πρόγραµµα Συντήρησης.

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
χλοοτάπητα σε κάθε επί µέρους οριοθετηµένη επιφάνεια, χωριστά και δεν αναγνωρίζεται κανένα
ποσοστό αποτυχίας.
Τα κριτήρια είναι:
•
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•

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 εγκατάστασης του χλοοτάπητα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
Ο χλοοτάπητας των αγωνιστικών χώρων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 12 ώρες/ εβδοµάδα, χωρίς
να µειωθεί η οπτική ποιότητα, η πυκνότητα και η επιπεδότητα της επιφάνειας του Χλοοτάπητα, µε
την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν πιστά οι προδιαγραφές τόσο κατά τη φάση της κατασκευής
όσο και κατά τη φάση της συντήρησης.
Θα πρέπει επίσης ο Χλοοτάπητας να έχει δυνατότητα απορροής των υδάτων και ρυθµό διήθησης
τουλάχιστον 140 mm h-1 και να έχει επιφάνεια επίπεδη και οµαλή χωρίς λακκούβες ή άλλες
καταβυθίσεις ή προεξοχές.

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. Η τιµή θα περιλαµβάνει τη δηµιουργία των
-προβλεπόµενων από τη µελέτη- κλίσεων, την κατεργασία του εδάφους µε φρέζα µέχρι τον
ψιλοχωµατισµό του εδάφους, την προµήθεια, µεταφορά και οµοιόµορφη διάστρωση τύρφης,
περλίτης, χούµου και άλλων εδαφοβελτιωτικών 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 ή την
προµήθεια των σπόρων και τη σπορά τους µε σπαρτική µηχανή, 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.
Η δηµιουργία του υποστρώµατος πληρώνεται ανά κυβικό µέτρο, ανά είδος υλικών (σκύρα,
γαρµπίλι, κηπευτικό χώµα κ.λπ.).
Η κατασκευή των αποστραγγιστικών έργων πληρώνεται αναλόγως µε τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν, δηλ. οι σωλήνες ανά µέτρο µήκους και τα υλικά σύνδεσης ανά τεµάχιο.
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