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1. Γενικά 

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου του Δήμου Ν. 

Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και αφορά την λειτουργική αναβάθμιση ορισμένων 

κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες : 

 Εργασίες αναβάθμισης, εργασίες επιδιόρθωσης και επέκτασης όπου απαιτείται του 

αρδευτικού δικτύου. Τοποθέτηση κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης. 

 Αναβάθμιση πρασίνου με Προσθήκη φυτικού υλικού και έτοιμου χλοοτάπητα. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού. 

 Συντήρηση πρασίνου των κοινόχρηστων χώρων μέχρι εξαντλήσεως της δαπάνης της 

ομάδας και όχι πέρα των 12 μηνών από την έναρξη συντήρησης του κάθε χώρου 

καθ΄υπόδειξη της Υπηρεσίας. 

Στον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας υπάρχουν πάνω από 150 κοινόχρηστοι χώροι 

πρασίνου (πάρκα, πλατείες, άλση, παιδικές χαρές, πεζόδρομοι κλπ. ελεύθεροι χώροι) 

εκτάσεως 585.000 τ.μ περίπου. Οι δενδροστοιχίες των πεζοδρομίων της πόλης αριθμούν 

πάνω από 80.000 δένδρα. Οι αύλειοι χώροι σχολείων, παιδ. σταθμών, γυμναστηρίων κλπ. 

δημοτικών κτιρίων έχουν περίπου έκταση 20.000 τ.μ Το εργατοτεχνικό προσωπικό που 

εργάζεται για τη φροντίδα – συντήρηση των χώρων πρασίνου όπως αυτοί περιγράφονται 

παραπάνω, καθώς και τη δημιουργία νέων χώρων, αποτελείται σήμερα από επτά (7) 

δενδροκηπουρούς και δεκαπέντε (15) εργάτες πρασίνου, οι οποίοι καλούνται να 

αντεπεξέλθουν σε όλες εκείνες τις καλλιεργητικές εργασίες. Επιπλέον οι εργασίες 

συντήρησης αρδευτικών δικτύων αποτελούν μία εξειδικευμένη εργασία που απαιτεί 

ειδικές τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, την οποία διαθέτουν μόνο δύο υπάλληλοι 

(υδραυλικοί) του τεχνικού συνεργείου της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών και οι οποίοι δεν 

μπορούν να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στη συντήρηση όλων των υφιστάμενων 

αρδευτικών συστημάτων και κυρίως των μεγάλης έκτασης και επισκεψιμότητας πάρκων και 

πλατειών, στα οποία παρατηρούνται και οι περισσότερες βλάβες ή απώλειες. Το 

συγκεκριμένο προσωπικό, εκτός της συντήρησης - επισκευής των αρδευτικών δικτύων, 

απασχολείται και στη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης των δημοτικών 

κτιρίων, των σχολείων κλπ.   

Η αμεσότητα και η απρόσκοπτη αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων αναγκών 

επιβάλλει ένα πολυάριθμο προσωπικό που δεν διαθέτει ο Δήμος. Αποτέλεσμα αυτού είναι 
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το πράσινο του περιβάλλοντος χώρου να φθίνει σταδιακά και εν μέρει να υποτιμάται η 

ποιότητα ζωής των κατοίκων και να υποβαθμίζεται η δημοτική περιουσία. 

Με την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας η ∆/νση αποσκοπεί στη βελτίωση του 

επιπέδου συντήρησης των πάρκων, στην αύξηση και αναβάθμιση του αστικού πρασίνου, 

στην εξοικονόμηση του ύδατος άρδευσης, στον έλεγχο των δικτύων άρδευσης μέσω 

κεντρικής μονάδας ελέγχου, στη µείωση της επικινδυνότητας των δένδρων στα πάρκα και 

τις δενδροστοιχίες, µε απώτερο στόχο την προστασία των κατοίκων και τη µέγιστη συµβολή 

στη βελτίωση της ποιότητας των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί κοινού λεξιλογίου 

για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) η ανωτέρω υπηρεσία ταξινομείται με αριθμητικούς 

κωδικούς σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : 

CPV Περιγραφή 

CPV : 77310000-6  Φύτευση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου 

CPV : 45232121-6  Κατασκευαστικές Εργασίες για Σωληνώσεις Διανομής Νερού Άρδευσης  

CPV : 43323000-3 Εξοπλισμός Άρδευσης 

CPV : 51220000-0  Υπηρεσίες Εγκατάστασης Εξοπλισμού Ελέγχου 

CPV : 77313000-7  Υπηρεσίες Συντήρησης Πάρκων 

CPV : 34928400-2  Αστικός Εξοπλισμός 

CPV : 03451000-6  Φυτά 

 

Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 1.265.000€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η δε πίστωση θα βαρύνει την υπό ΚΑ 35.6262.001 πίστωση του προϋπολογισμού, για τo 

έτος 2018 με σχετική πίστωση 892.097,26 € και για το έτος 2019 με σχετική πίστωση 

372.902,74 €.  
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2. Ενδεικτικοί Χώροι Επέμβασης 

Οι κυριότεροι χώροι στους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες επεμβάσεων 

είναι οι εξής : 

 

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω χώροι είναι ενδεικτικοί και οι εργασίες που 

περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα πραγματοποιηθούν στους παραπάνω χώρους κατά 

προτεραιότητα καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας, επίσης οι επιφάνειες κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης δύναται να τροποποιηθούν. Επίσης εργασίες μπορούν να 

πραγματοποιηθούν και σε άλλους χώρους του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας, 

ανάλογα με τις ανάγκες και την κρίση της Υπηρεσίας. 

Α/α Χώρος Επέμβασης - Τοποθεσία 

Επιφάνεια 
Φυτεμένων 
Χώρων (δεν 

περιλαμβάνει 
διάσπαρτα 

δένδρα - 
θάμνους) m2 

Επιφάνεια 
Χλοοτάπητα 

m2 

Αρδευόμενη 
επιφάνεια 

m2 ή 
τρεχ.μέτρα  

Συνολική 
Επιφάνεια 

(πλακοστρώσε
ις κλπ), m2 

1 Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως Ν.Χαλκηδόνα 51,00 350,00 401,00 1.362,00 

2 Πλατεία Απαλοπούλου 40,00 160,00 200,00 695,00 

3 Πλατεία Μιαούλη 0,00 600,00 600,00 1.536,00 

4 Πάρκο Μικρασιατών 687,00 2.560,00 3.247,00 8.130,00 

5 Πάρκο  Υψηλάντη 243,00 250,00 493,00 1.324,00 

6 Πλατεία Χρυσαλίδος 30,00 350,00 380,00 1.514,00 

7 
Χώρος Πρασίνου Δημοτικού Κτηρίου (Αχαρνών & 
Αγ. Αναργύρων) 

21,00 400,00 421,00 701,00 

8 Πλατεία Καραγιώργη Σερβίας 0,00 110,00 110,00 519,00 

9 Πλατεία Κρήτης 10,00 270,00 280,00 735,00 

10 Πάρκο Παπαφλέσσα 0,00 660,00 660,00 870,00 

11 Πάρκο Αποστολάκη 250,00 2.500,00 2.750,00 8.159,00 

12 Νησίδα Λ.Δεκελείας 5.624,00  615,00 
 1.700,00 

τρεχ.μέτρα & 
615,00 m2 

7.500,00 

13 Νησίδα Στρ.Νικ.Πλαστήρα 0,00 1.763,00 1.763,00 4.355,00 

14 Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως Ν.Φιλαδέλφεια  0,00  1.003,00   1.003,00  1.683,00 

15 Πλατεία Γεωρ.Γεννηματά  0,00 1.030,00  1.030,00  2.448,00 

16 
Παρτέρια επί της Αχαρνών στα σχολεία έναντι 
Σκλαβενίτη 

 586,00 0,00   586,00 1.200,00 

17 Πλατεία Προσκόπων Αϊδινίου 0,00 1.143,00 1.143,00 2.510,00 

18 Πλατεία Κασίμη 0,00  185,00  185,00 291,00 

19 Πλατεία Διάκου επί της Αδριανού  216,00  0,00   216,00  316,00 

20 
Νησίδα Πευκιάς Ν.Χαλκηδόνα ανάμεσα στη 
Λ.Κατσώνη και Κηφισού 

3.013,00  704,00 3.717,00 4.754,00 

21 Παρτέρια επί της οδού Λαυρίου  549,00  1.191,00  1.740,00  4.243,00 
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Κατά τη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής προσφοράς στον Διαγωνισμό από 

ενδιαφερόμενο προϋποτίθεται ότι αυτός έχει μελετήσει λεπτομερειακά ολόκληρη την 

Διακήρυξη και την αναπόσπαστη με αυτή Μελέτη, καθώς επίσης και ότι έχει επισκεφθεί 

τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες, και ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα 

τους σχετικούς όρους του διαγωνισμού. 

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους που θα πραγματοποιηθούν οι 

υπηρεσίες αφού επικοινωνήσει με την Προϊστάμενη του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Πρασίνου, στο τηλ. 2102513563, ώστε να παρευρεθεί στην προγραμματισμένη επίσκεψη 

στους χώρους, η οποία θα πραγματοποιηθεί πέντε εργάσιμες ημέρες, πριν τη 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά την επίσκεψη στους χώρους, θα 

λάβουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη συμμετοχή στον διαγωνισμό. 

 

3. Τεχνική Περιγραφή Εργασιών 

3.1. Ομάδα 1η: Εργασίες Φυτοτεχνικής Αναβάθμισης. 

3.1.1.Εργασίες εγκατάστασης πρασίνου  

Στις εργασίες εγκατάστασης  πρασίνου ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, χαλαρών εδαφών, με 

οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο. Περιλαμβάνονται και η προσέγγιση μηχανημάτων  και  

μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες, η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 

και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 

τελικές ή προσωρινές θέσεις, εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η 

επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών αποθέσεων και εκφόρτωση σε τελικές 

θέσεις, η εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση φυτών σύμφωνα με τις 

οδηγίες της υπηρεσίας, σε οποιαδήποτε απόσταση, η αντιμετώπιση πάσης φύσεως 

δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα 

μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ., οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού 

εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων. 

Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για τη φύτευση χλοοτάπητα που 

συμπεριλαμβάνει, την αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση 
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και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), την 

αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, τη γενική ισοπέδωση των χώρων 

και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους. 

3.1.2.Φύτευση φυτών 

Φύτευση φυτών με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, 

γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο 

λάκκο φύτευσης, σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, και άρδευση των φυτών, 

απομάκρυνση όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 

δοχεία κλπ). 

3.1.3.Συμπληρωση με κηπαίο χώμα, διαμόρφωση χώρου 

Το κηπευτικό χώμα θ α  πρέπει να είναι γόνιμο, με χαμηλό ποσοστό ενεργού 

CaCO3, επιφανειακό, εύθρυπτο, αμμοαργυλοπυλώδους σύστασης σε ποσοστό 50%, 

20%, 30%. Πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απαλλαγμένο από σβώλους πηλού, 

αγριόχορτα, υπολείμματα ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 mm σε οποιαδήποτε 

διάσταση και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά, βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών. 

Η Αρμόδια υπηρεσία δύναται σε συγκεκριμένους χώρους να απαιτήσει να τοποθετηθεί 

κηπαίο χώμα σύστασης 30% κοκκινόχωμα , 30% αμμόχωμα και 40% τύρφη. 

Η Τοποθέτηση και διάστρωση κηπευτικού χώματος περιλαμβάνει και τις απαιτούμενες 

φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, τη σταλία των αυτοκινήτων 

μεταφοράς, τη δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας υποδοχής, την τοποθέτηση, 

διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση του κηπευτικού χώματος. 

3.1.4.Υποστήλωση δένδρων  

Υποστύλωση των δέντρων με την αξία πασσάλων ευθυτενών, αποφλοιωμένων, 

εμποτισμένων, πελεκητών στο κάτω άκρο με την κατακόρυφη έμπηξή τους σε βάθος 

0,50 m, σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η 

πρόσδεση των δέντρων σ’ αυτούς με κατάλληλο μέσον. 

3.1.5.Εγκατάσταση χλοοτάπητα 

Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα (Εκτέλεση σύµφωνα µε τις εγκεκριµένες Ελληνικές 

Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-05-02-01 & ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-

10-05-02-02) µε έτοιµο χλοοτάπητα όπου απαιτείται σε συνεννόηση πάντα µε την 

επίβλεψη και σύµφωνα με το τιμολόγιο μελέτης. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του 

έτοιμου χλοοτάπητα θα πρέπει ο παραγωγός να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008 

με πεδίο πιστοποίησης την παραγωγή έτοιμου χλοοτάπητα, κατά το στάδιο υποβολής 

προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού. 
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3.1.6.Εγκατάσταση υλικών υπόγειας πρόσδεσης δένδρων και προστασίας ριζών  

Κατά την φύτευση νέων δένδρων καθ’ υπόδειξη της υπηρεσίας θα τοποθετούνται υλικά 

καθοδήγησης ριζών και συστήματα υπόγειας πρόσδεσης της ριζόμπαλας, ώστε να 

αποτρέπεται η καταστροφή και η παραμόρφωση των πλακοστρώσεων και πεζοδρομίων 

αντίστοιχα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή θέση και η ορθή ανάπτυξη των δένδρων. 

Κατά την εγκατάσταση θα τοποθετούνται τα πετάσματα καθοδήγησης ριζών ή αντίστοιχα η 

αντιρριζική μεμβράνη πολυαιθυλενίου και θα ενώνονται μεταξύ τους με τρόπο ερμητικό 

ώστε να μην υπάρχει περιθώρια διαπέρασης των ριζικών τριχιδίων.   

Το πέτασμα θα είναι πλαστικό, κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο ή υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), υλικό που δίνει μικρή ευκαμψία για να διευκολύνει την 

εφαρμογή αλλά ταυτόχρονα να προστατεύει από σπάσιμο. Το κάθε τμήμα έχει πλάτος 60 ή 

75 εκ. Η κάτω ακμή του πετάσματος έχει στρογγυλεμένες άκρες ώστε να είναι ασφαλές 

κατά την τοποθέτηση αλλά και στιβαρό στην χρήση του. Το κάθε πέτασμα στην εσωτερική 

του επιφάνεια διαθέτει κάθετες ακμές που προεξέχουν από το κύριο σώμα τουλάχιστον 

1,00 μ και εκτρέπουν την ρίζα κάθετα και όχι πλάγια. Ενδιάμεσα των ακμών και 

ισοκατανεμημένα βρίσκονται εγκοπές καθοδήγησης της ρίζας (μήκους τουλάχιστον 5εκ), 

που παράλληλα προωθούν την ρίζα καθοδικά αλλά κυρίως εμποδίζουν τις ρίζες να 

ανασηκώνουν το πέτασμα καθώς εξέρχονται από το κάτω μέρος του. Στην πλάγια άκρη 

κάθε πετάσματος υπάρχει ένα σύστημα ένωσης (zip) που με εύκολο τρόπο συναρμολογεί 

τα πετάσματα σύροντας το ένα μέσα στο άλλο. Το σύστημα ένωσης πρέπει να εφαρμόζει 

ακριβώς και να σφραγίζεται ερμητικά στην ένωση των πετασμάτων ώστε να μην υπάρχει 

περιθωριο να περάσει η ρίζα ενδιάμεσα των πετασμάτων και να αναπτυχθεί ενδιάμεσα 

αυτών. 

Το σύστημα υπόγειας πρόσδεσης για την υποστύλωση δένδρων με πρόσδεση της μπάλας 

χώματος (ριζόμπαλας), στο υπέδαφος. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία (3) ατσάλινα αγκύρια 

με βρόχο, ένα (1) προστατευτικό υπόστρωμα ριζόμπαλας και ένα (1) ιμάντα με μηχανισμό 

σύνδεσης που φέρει ρυθμιστή τέντωσης στο κάτω μέρος. Το κάθε αγκύριο είναι επίπεδο 

και μυτερό από την μία άκρη, κατασκευασμένο από χάλυβα, και δύναμη έλξης ανάλογα με 

την μελέτη. Οι ιμάντες δεμένοι, πάνω στα αγκύρια με κατάλληλες οπές, είναι 

κατασκευασμένοι από πολυεστέρα (PES 100%), με ισχυρή πλέξη (κατά EN12192-2). To 

υπόστρωμα θα είναι από φυσικό υλικό (π.χ. πεπιεσμένες ίνες κοκκοφοίνικα επικαλυμμένο 

από φυσικό καουτσούκ) για να μην επιμολύνεται και διαμελίζεται και θα πρέπει να 

καλύπτει όλη την επιφάνεια της ριζόμπαλας. Το σύστημα δεν πρέπει να φέρει μεταλλικά 

στοιχεία που θα εμποδίζουν την φυσιολογική ανάπτυξη της ρίζας ή θα της δημιουργήσουν 
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τραύματα και σχισίματα. Ο μηχανισμός σύνδεσης θα φέρει λαβή κλειδώματος ώστε με 

εύκολο τρόπο να τεντώνει τους ιμάντες κατά την πρόσδεση της μπάλας αλλά να επιτρέπει 

την επανα-ρύθμιση τους. Η ρύθμιση γίνεται με χειρολαβή πρόσδεσης (ειδική καστάνια) που 

μπορεί να συσφίγγει τους ιμάντες με ασφάλεια, χωρίς να ακυρώνει την λειτουργία τους. 

Αγκύριο 

βρόγχος 
Ιμάντας 

πρόσδεσης 

Δύναμη 

έλξης 

Υπόστρωμα 

ριζόμπαλας 

Πεδίο εφαρμογής 

μήκος  πλάτος 
Περ 

.κορμού 

Πλάτος 

ριζόμπαλας 

Βάρος 

δένδρου 

ύψος 

δένδρου 

20εκ 5εκ 
σταθερό 

0,7μ 
2,00 μ 

έως 

227kg 
d 0,4μ έως 20εκ 40εκ έως 60kg έως 3μ. 

20εκ 5εκ 
σταθερό 

0,7μ 
2,50 μ 

έως 

227kg 
d 0,6μ 14-25εκ 40-80εκ 

έως 

300kg 
έως 5μ. 

  

Η γραμμική αντιριζική μεμβράνη σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για τις περιπτώσεις 

όπου είναι απαραίτητη η προστασία οδοστρωμένων επιφανειών καθώς επίσης και η 

προστασία αβαθών αγωγών. Αυτή η μεμβράνη  είναι κατασκευασμένη από υψηλής 

πυκνότητας πολυαιθυλένιο   και προμηθεύεται σε  ρολά πλάτους 600mm και πάχους 1mm 

με σκοπό την  εκτροπή των αναπτυσσόμενων ριζών προς τα κάτω έτσι ώστε να 

προστατευτεί επαρκώς ένα κλασσικό κράσπεδο πεζοδρομίου από την επιφανειακή 

ανάπτυξη ριζών.  

3.2. Ομάδα 2η: Εργασίες Αναβάθμισης Άρδευσης 

Το δίκτυο άρδευσης θα περιλαμβάνει εργασίες αναβάθμισης, εργασίες 

επιδιόρθωσης  και επέκτασης του αρδευτικού δικτύου  και τοποθέτηση 

κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης.   

Θα τοποθετηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, του Τμήματος 

Πρασίνου, κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού προγραμματιστή, μέσω της οποίας, ο χρήστης 

του συστήματος, θα έχει κεντρικό έλεγχο, μέσω τηλε-ελέγχου, για όλη την λειτουργία της  

άρδευσης στις πλατείες του Δήμου που αναφέρονται στη παρούσα μελέτη. 

Θα έχει δηλαδή την δυνατότητα, μέσω ενός υπολογιστή, με τα κατάλληλα λογισμικά 

προγράμματα και πρωτόκολλα επικοινωνίας, να παρακολουθεί, σε πραγματικό χρόνο εάν η 

άρδευση εκτελείται κανονικά, θα ενημερώνετε άμεσα για οποιοδήποτε πρόβλημα (alarm), 

θα μπορεί να μεταβάλει άμεσα τον χρόνο άρδευση, σε όλο τον χώρο σύμφωνα με τις 

καιρικές συνθήκες  κ.λ.π. 
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Η κεντρική μονάδα αυτή θα είναι πλήρως επεκτάσιμη, έτσι ώστε με κάποιες  προσθήκες 

καρτών, να συνδεθούν μελλοντικά και άλλοι επιπλέον χώροι του Δήμου, και θα μπορεί να 

καλύψει το σύνολο των αναγκών του, χωρίς να χρειάζεται η  προμήθεια νέας μονάδας. 

Θα τοποθετηθούν η τοπική μονάδα ελέγχου άρδευσης, μαζί με τα αντίστοιχα λογισμικά 

προγράμματα, την κεραία επικοινωνίας και τις απομακρυσμένες μονάδες ελέγχου, οι 

οποίες θα επικοινωνούν  ασύρματα με τον τοπικό ηλεκτρονικό προγραμματιστή. 

Η τοπική μονάδα θα έχει αμφίδρομη επικοινωνία με τον κεντρικό προγραμματιστή και με 

τους απομακρυσμένους. 

Με την  εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου θα επιτευχθούν: 

• Η συντήρηση του δικτύου με όσο το δυνατόν ελάχιστο εργατικό κόστος ώστε να 

απελευθερωθούν εργατοώρες προς αξιοποίηση σε άλλους τομείς της υπηρεσίας 

• Η βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου άρδευσης με την εξασφάλιση της δυνατότητας  

συγχρονισμού , τήλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης 

• Μείωση της κατανάλωσης του νερού στην άρδευση. Άμεση ειδοποίηση των 

βλαβών ( alarm ) και αυτόματη διακοπή της άρδευσης ως την αποκατάσταση της βλάβης 

•  Μικρότερη  όχληση των δημοτών - χρηστών των πάρκων 

•  Μείωση κινδύνων από ατυχήματα ( νερό στο οδόστρωμα )  

 

Τέλος προβλέπεται η  προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για την διόρθωση και επέκταση 

του αρδευτικού δικτύου (σωλήνες, ηλεκτροβάνες, φίλτρα κ.λ.π.) και η εγκατάσταση 

υπόγειου δικτύου άρδευσης σε ορισμένους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, ενδεικτικά :  

1.Πλατεία Κρήτης 

2.Πλατεία Καρ. Σερβίας 

3.Χώρος Πρασίνου Δημοτικού Κτηρίου (Αχαρνών & Αγ.Αναργύρων) 

4.Πάρκο Αποστολάκη 

 

Επίσης περιλαμβάνεται η σύνδεσή του με τις υδροπαροχές της ΕΥΔΑΠ και η προμήθεια 

των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, χαλύβδινα συνδετικά, 

τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση υπόγεια ή 

επιφανειακά καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 10-

08-01-00. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές. Επίσης περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη για τη πλήρη 

λειτουργία του συστήματος τηλε-ελέγχου,(π.χ δαπάνες σύνδεσης με πάροχο 

τηλεφωνίας κλπ). 



 

10 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επεμβαίνει 

άμεσα σε οποιαδήποτε κλίση της υπηρεσίας για επιδιόρθωση και συντήρηση του 

αρδευτικού δικτύου. Σε περίπτωση που οι επιδιορθώσεις αφορούν κακοτεχνίες του 

αναδόχου καμία δαπάνη δεν θα καταβάλλεται σε αυτόν. Σε περίπτωση όμως που οι 

επιδιορθώσεις συντήρησης αφορούν βανδαλισμούς από τρίτους ή φθορά από 

εξωγενείς παράγοντες θα επιμετρούνται οι ποσότητες που απαιτούνται για την 

επιδιόρθωση αυτού και θα καταβάλλεται η αντίστοιχη δαπάνη στον ανάδοχο, 

σύμφωνα με τις τιμές μονάδος της σύμβασης. 

 

ΑΝΑΛΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  κεντρικού ελέγχου άρδευσης που θα χρησιμοποιηθούν στην 

εφαρμογή του έργου είτε σαν κεντρική μονάδα είτε σαν τοπικές μονάδες πρέπει να 

επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και προγραμμάτων σε άρδευση  έργων με 

υψηλές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα η κατασκευή τους θα πρέπει να επιτρέπει την τροφοδοσία 

του χρήστη με μεγάλο αριθμό πληροφοριών για την κατάσταση του έργου καθώς και 

στατιστικών στοιχείων. 

Οι ηλεκτρονικοί προγραμματιστές πρέπει να είναι σχεδιασμένοι για ιδανική λειτουργία 

κάτω από συνθήκες χαμηλών καταναλώσεων νερού και ενέργειας. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να έχουν την 

ικανότητα να λειτουργήσουν τόσο σαν αυτόνομες μονάδες  παρακολούθησης  του έργου 

και σαν σύστημα  ελέγχου. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να μπορούν να λειτουργήσουν σαν περιφερειακοί 

υπολογιστές κάτω από τον έλεγχο κεντρικού υπολογιστή. Θα πρέπει να μπορούν να 

συνδεθούν είτε μεταξύ τους είτε με τον κεντρικό σταθμό δημιουργώντας δίκτυο  και 

παράλληλα εξασφαλίζοντας στον χρήστη την χρήση ενός επαγγελματικού εργαλείου για την 

εντολή και συλλογή πληροφοριών από το έργο. 

Για την λειτουργία των προγραμματιστών θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα ηλεγμένο στον 

χρόνο . Το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εγκατασταθεί στον κεντρικό σταθμό  και να 

επιτρέπει την σύνδεση μέχρι 500 αντιστοίχων ιδίων μονάδων δημιουργώντας δίκτυο 

μεταξύ τους με την δυνατότητα για τον κάθε σταθμό της αποθήκευσης πληροφοριών από 

σταθμό σε σταθμό και προώθησης των πληροφοριών στον κεντρικό ακόμα και σε 

περίπτωση διακοπής της επικοινωνίας κάποιων σταθμών μεταξύ τους για οποιαδήποτε 

αιτία. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές πρέπει να έχουν την δυνατότητα να λειτουργήσουν είτε  σε 

μονοκαλωδιακό σύστημα είτε ασύρματα {RF-UHF } είτε μέσω κινητής τηλεφωνίας. 

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές  κεντρικού ελέγχου άρδευσης που θα χρησιμοποιηθούν στην 

εφαρμογή του έργου θα πρέπει να έχουν κατ ελάχιστο  τις παρακάτω δυνατότητες 
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H βασική  διαμόρφωση του υπολογιστή πρέπει να αποτελείται από την μητρική πλακέτα  

και πλάι της μια σειρά από σασί με τουλάχιστον 8 υποδοχές για την ενσωμάτωση των 

καρτών επέκτασης του συστήματος .Η πρώτη υποδοχή πρέπει να προορίζεται για την CPU 

και οι 8 επιπλέον υποδοχές να είναι κατάλληλες για οποιοδήποτε συνδυασμό καρτών 

επέκτασης ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου. 

Η τάση τροφοδοσίας και η CPU πρέπει να επιτρέπει τοπικό προγραμματισμό και να  ελέγχει 

τις εισόδους και εξόδους  καθώς και να  υποστηρίζει  επικοινωνίες μέσω ραδιοπομπών και 

ιντερνέτ. 

Ο προγραμματιστής θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει  είτε σαν τμήμα δικτύου είτε σαν 

αυτοδύναμη τοπική μονάδα. 

 Χαρακτηριστικά των υπολογιστών : 

Βασική Μονάδα-επεκτάσεις 

Να μπορεί να επιτύχει οποιοδήποτε συνδυασμό μέχρι 8 επεκτάσεων ανά προγραμματιστή  

ως ακολούθως 

- 16 ψηφιακές  είσοδοι 

- 32 ψηφιακές έξοδοι 

- 16 ψηφιακές είσοδοι/ψηφιακές έξοδοι 

- 32 ψηφιακές είσοδοι /ψηφιακές έξοδοι  

- Ψηφιακή έξοδος {8,16,ΕΕ ή ML} 

- 8 αναλογικές είσοδοι 

- 16 αναλογικές είσοδοι 

- Μικτή κάρτα εισόδων εξόδων  16 ψηφιακών εισόδων/4ψηφιακων εξόδων/4 

αναλογικών εισόδων 

 Δυνατότητες  εξοπλισμού –λογισμικού 

- 500 είσοδοι {υδρόμετρα, αισθητήρες κλ} 

- 500  έξοδοι {ηλεκτροβάνες - αντλίες κλπ} 

- 250  κεντρικοί αγωγοί 

- 400 προγράμματα 

- 400 ομαδοποιήσεις 

- 50   υδρόμετρα με οπτική επαφή 

- 50   δοσομετρικές αντλίες 
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- 100   φίλτρα αυτοκαθαριζόμενα 

- Να λειτουργεί σαν τοπικός data loger  για τις εισόδους. 

- Να υποστηρίζει πρωτόκολλο επικοινωνίας ModBus  RTU για άλλου τύπου PLC 

- Να υποστηρίζει τοπικό προγραμματισμό στην κλίμακα διαγράμματος. 

- Να υποστηρίζει σύστημα αποθήκευσης και επαναπροωθησης επικοινωνίας και 

επανάληψη πληροφοριών προς τον κεντρικό ή άλλους τοπικούς σταθμούς. 

 Πηγή τροφοδοσίας  

- Είτε 12  V  DC 

- Είτε 10,5-16 V  DC 

- Είτε 18/72 V DC 

- Είτε  18/72 DC με 12 V φορτιστή μπαταρίας 

- Είτε  85/264 V ΑC 

- Είτε  85-264  V AC  με 12 V φορτιστή μπαταρίας. 

 Μέθοδο επικοινωνίας 

- Δυο διευθύνσεων ραδιοεπικοινωνίας  UHF/VHF 

- GSM GPRS  Modem 

- Επικοινωνίας  μέσω Ethernet 10/100 Mb/s 

- Να φέρει εισόδους επικοινωνίας RS 232 καθως και RS 485, Μέσω ΙΡ 

 Έξοδοι επικοινωνίας 

- PORT 1 Radio RS 232,    RS  485   ή Ethernet 10/100  Mb/s 

- PORT 2 Καθοριζόμενες από τον χρήστη  RS 232    ή    RS  485 

- PORT 3 RS 232 

- PORT 4 Ethernet 10/100 Mb/s 

- PORT 5 Πρόσθετη  επιλογή (οχι στάνταρ)  ράδιο μόντεμ ,RS 232  RS 485 ή Ethernet 

10/Mb/s 

Να υποστηρίζει σύστημα αποθήκευσης και επαναπροώθησης  πληροφοριών και 

επικοινωνιών καθώς και να λειτουργεί σαν επαναλήπτης πληροφοριών προς σταθμούς και 

κεντρικό 

Να Λειτουργεί από -30 έως + 60 βαθμός κελσίου χωρίς κανένα πρόβλημα. 
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Πρέπει να μπορεί να παραδοθεί  σε Μεταλλικό πλαίσιο όπως  19’’  υποδοχή και  ΝΕΜΑ  -4 

μεταλλικό κέλυφος 

Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ  

Το Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Άρδευσης που θα εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο χώρο, θα 

περιλαμβάνει το κατάλληλο λογισμικό ελέγχου της άρδευσης και των διατιθέμενων 

ποσοτήτων νερού σε εφαρμογή πραγματικού χρόνου. Θα πρέπει δηλαδή το λογισμικό να 

είναι ικανό να εντέλλεται και να πληροφορείται από τα αισθητήρια όργανα κάθε συμβάν 

την στιγμή που αυτό εμφανίζεται (πραγματικού χρόνου).  

Το παραπάνω πρόγραμμα – λογισμικό θα πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα εκτέλεσης 

των εργασιών άρδευσης και της παρακολούθησης των λειτουργιών και της κατάστασης του 

έργου σε πραγματικό χρόνο για μεγάλο αριθμό βανών ή εναλλακτικά εντολών και 

πληροφοριών από τα αισθητήρια. Το λογισμικό αυτό θα είναι κατάλληλο για τον έλεγχο 

έως και 1000 μεταβλητών δυνάμενο να επεκταθεί στις 5000 μεταβλητές . 

Το λογισμικό πραγματικού χρόνου θα διαθέτει φιλικό στον χρήστη περιβάλλον εργασίας 

και θα επιτρέπει τόσο την εφαρμογή της άρδευσης βάσει χρόνου ή όγκου καθώς και θα 

διαθέτει Βάση Δεδομένων για την συγκέντρωση και καταγραφή στατιστικών στοιχείων 

Το πραγματικού χρόνου λειτουργίας λογισμικό θα διασφαλίζει ότι : 

1. η Διαχείριση της Άρδευσης θα είναι βασισμένη σε ακριβείς ποσότητες νερού και 

λιπάσματος 

2. θα πραγματοποιείται Έλεγχος της παροχής για κάθε αρδευτικό πρόγραμμα. 

3. η άρδευση θα μπορεί να προγραμματιστεί βάσει όγκου νερού, χιλιοστά βροχής, 

χρόνου και τέλος παροχής. 

4. θα πραγματοποιείται απ’ ευθείας συλλογή στοιχείων από όλα τα υδραυλικά και 

ηλεκτρικά μέρη του δικτύου. 

5. θα πραγματοποιείται απ’ ευθείας διενέργεια υπολογισμών από όλα τα υδραυλικά 

και ηλεκτρικά μέρη του δικτύου. 

6. θα πραγματοποιείται απ’ ευθείας μεταφορά δεδομένων από όλες τις τερματικές 

μονάδες  και ηλεκτρονικούς υπολογιστές άρδευσης στον κεντρικό θάλαμο ελέγχου. 

7. το πραγματικού χρόνου λογισμικό ελέγχου του συστήματος θα επιτρέπει τις 

παρακάτω μεθόδους επικοινωνιών: 

I. Αμφίδρομη επικοινωνία μέσω ραδιοπομπών σε συχνότητα  UHF 

II. Επικοινωνία μέσω Δικτύου κινητής τηλεφωνίας {GPRS/GSM  μέσω SMS} 

III. Επικοινωνία μέσω καλωδιακής σύνδεσης {RS 485} 

IV. Επικοινωνία μέσω πρωτοκόλλου TCP/IP  Ethernet. 

V. Επικοινωνία μέσω μονοκαλωδιακής σύνδεσης {καλώδιο δυο κλώνων} για 

μήκος μέχρι 10 χιλιομέτρων. 

Το πραγματικού χρόνου λειτουργίας λογισμικό θα πρέπει: 
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1. να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιδέχεται την μελλοντική ανάπτυξη του 

συστήματος χωρίς τροποποιήσεις, η οποία  σημαίνει ότι θα πρέπει να μην 

εξαρτάται από  τον κατασκευαστή του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του δικτύου, σε 

ότι αφορά τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του hardware 

2. να μπορεί να ελέγχει και να παρακολουθεί αντλιοστάσια με  αντλίες {μια ή 

περισσότερες εγκατεστημένες σε συστοιχία-πολυδημες} υποβρύχιες ή ενισχυτικές, 

βάσει προγράμματος άρδευσης λαμβάνοντας υπ’ όψη του τις απαιτήσεις του 

χρήστη 

3. να μπορεί να συγχρονίζει σε απόλυτο χρόνο αντλιοστάσια υποβρύχιων και 

ενισχυτικών αντλιών 

4. να μπορεί να ελέγχει μέχρι 3000 ηλεκτροβαλβίδες κάτω από τον ίδιο κεντρικό 

σταθμό ελέγχου 

5. να μπορεί να αποδέχεται τις μετρήσεις από μέχρι 3.000 υδρόμετρα κάτω από τον 

ίδιο κεντρικό σταθμό ελέγχου 

6. να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό μετεωρολογικό σταθμό και να αξιοποιεί 

στοιχεία πληροφοριών από αυτόν 

7. να τροποποιεί τις παροχές άρδευσης κατά στάση ανάλογα με την ενήμερη τιμή 

εξατμισοδιαπνοής 

8. να  μπορεί να συγχρονίζει και να βελτιστοποιεί την λειτουργίας μιας ή 

περισσοτέρων πηγών νερού σε πολλαπλό αριθμό κεφαλών άρδευσης 

9. να  μπορεί να εξασφαλίζει την διαχείριση νερού έτσι ώστε πχ να προχωρά στην 

άρδευση επόμενης στάσης αν και εφόσον έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ποσοτική 

ανάγκη άρδευσης της προηγούμενης στάσης κλπ 

10. να  μπορεί να ελέγχει την άρδευση βάσει εξωτερικών παραμέτρων όπως πίεση 

νερού σε διάφορα σημεία του δικτύου, ταχύτητα ανέμου, ποιότητα νερού, 

θερμοκρασία κλπ 

 

Το πραγματικού χρόνου λειτουργίας λογισμικό θα πρέπει: 

1. να  μπορεί να εμφανίζει σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη του χρήστη - 

αναλογικές παραμέτρους όπως πίεση νερού, ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασίες κλπ - 

σε απ ευθείας σύνδεση (on line) 

2. να  μπορεί να εμφανίζει σε γραφικό περιβάλλον στην οθόνη του χρήστη - ενός 

εκάστου και όλων των υγρομέτρων στο σύστημα - σε απ ευθείας σύνδεση (on line) 

3. να  μπορεί με απ ευθείας σύνδεση (on line) να αξιολογεί και να ελέγχει τις παροχές 

ενός εκάστου και όλων των υγρομέτρων και υδραυλικών βανών. 

4. να  μπορεί με απ ευθείας σύνδεση (on line) να λαμβάνει αναφορές και να 

διαχειρίζεται σε πολλαπλά επίπεδα όπως αθροιστικά μέσα στον χρόνο τις 

αθροιστικές ποσότητες νερού καθώς και τις  αθροιστικές ποσότητες λιπασμάτων 

κλπ. 

5. να  μπορεί με απ ευθείας σύνδεση (on line) να λαμβάνει, να αναφέρει και να 

διαχειρίζεται  σφάλματα και βλάβες για όλα τα συστήματα  μετρουμένων 

παραμέτρων. 
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6. Το πρόγραμμα (soft ware )θα είναι του ιδίου κατασκευαστή ,με την κεντρική 

μονάδα (hard ware ),ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανή δυσλειτουργία του 

συστήματος στο μέλλον. 

 

ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 

Η πανκατευθυντική κεραία (ground plane) θα διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά 

χαρακτηριστικά: 

Συχνότητα λειτουργίας ¨UHF. Απολαβή ¨5dbi. Στοιχεία: 2. Ισχύς: 250W. Σύνθετη αντίσταση 

:50Ω. Εύρος δέσμης ραδιοσήματος (3db) στο κάθετο επίπεδο 10 μοιρών. Στάσιμα   

(V.S.W.R.) 1,5:1. Μέγιστο  μήκος:  965 mm. Τύπος ακροδέκτη: UHF. Ο  ιστός   της   κεραίας   

θα   είναι   γαλβανιζέ   σωλήνα   βαρέως   τύπου (πράσινη) 1 ##, μήκους  6 μέτρων  και   θα   

γειώνεται   δια   μέσου   κατάλληλων εξαρτημάτων   με  πολύκλωνο  χάλκινο   αγωγό  50 

mm2 και   ηλεκτρόδιο   γειώσεως επιχαλκωμένο   ηλεκτρολυτικά   με  χαλύβδινη   ψυχή, 

διαστάσεων   Φ16x1500 mm. Η   κάθοδος της   κεραίας   θα   είναι   ομοαξονικό   καλώδιο   

υψηλών  συχνοτήτων   κατάλληλο   για τηλεπικοινωνιακές   εφαρμογές.  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC) 

Ο σταθερός ηλεκτρονικός υπολογιστής του κεντρικού σταθμού ελέγχου θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Operating system: Windows 10,  64 bit Pro. 

 CPU: Intel Core i5 6400 2.7 GHz 4 cores 4,  6GB RAM DDR2, 667MHz or faster 

 Hard disk: 7200 RPM with 50GB of free space. 

 Serial Ports: 2 

 USB Ports : 4 

 CD: CD/DVD 

 NIC: 10/100MBit Ethernet 

 Ικανοποιητικό σύστημα ψύξης διότι θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Η οθόνη θα είναι  τουλάχιστον 19 ιντσών και υψηλής ανάλυσης  ώστε να αποτυπώνονται  

με ευκρινή και ολοκληρωμένο τρόπο όλες οι γραφικές εικόνες του συστήματος.  

Για την προστασία του συστήματος από απότομες μεταβολές της τάσης απαιτείται η χρήση 

UPS 2KVA. 

Τέλος στο χώρο που θα τοποθετηθεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής θα πρέπει να υπάρχει 

σταθερή σύνδεση Internet με στατική IP και ανοιχτές τις ακόλουθες θύρες: 

1. TCP 2002  

2. UDP 2002  
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3. TCP 8090 

4. TCP 8045 

 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ NOTEBOOK 

Ο φορητός  ηλεκτρονικός υπολογιστής του κεντρικού σταθμού ελέγχου θα πρέπει να έχει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 Operating system: Windows 10,  64 bit Pro. 

 CPU: Intel Core i5 6400 2.7 GHz 4 cores 4,  6GB RAM DDR2, 667MHz or faster 

 Hard disk: 7200 RPM with 50GB of free space. 

 Serial Ports: 2 

 USB Ports : 4 

 CD: CD/DVD 

 NIC: 10/100MBit Ethernet 

 Ικανοποιητικό σύστημα ψύξης διότι θα λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 

Η οθόνη θα είναι  τουλάχιστον  14 ιντσών και υψηλής ανάλυσης  ώστε να 

αποτυπώνονται  με ευκρινή και ολοκληρωμένο τρόπο όλες οι γραφικές εικόνες του 

συστήματος.  

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Οι προς  εγκατάσταση κάρτες αντικεραυνικής προστασίας θα πρέπει να είναι οι 

προτεινόμενες από τον κατασκευαστή  για εγκατάσταση και πλήρη συνεργασία και 

προστασία δικτύου προγραμματιστών  και θα συνδεθεί στην έξοδο της κεραίας του πομπού 

Ο αριθμός των μονάδων αντικεραυνικής προστασίας θα είναι αυτός που ορίζει ο 

κατασκευαστής . 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΛΕΪΖΕΡ 

Ο  εκτυπωτής  laser θα έχει  τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Τύπος Εκτύπωσης: Έγχρωμη  

Εκτύπωση Διπλής Όψης: Χειροκίνητη  

Ανάλυση Εκτύπωσης: έως 600 x 600 dpi 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  

(ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ) 

Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια του έργου ως 

κεντρικές και ως τοπικές  μονάδες θα επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών και 
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προγραμμάτων υψηλών απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, η κατασκευή τους θα επιτρέπει την 

τροφοδότηση του χρήστη με μεγάλο όγκο πληροφοριών για την κατάσταση του έργου, 

καθώς και με στατιστικά στοιχεία. 

Οι ηλεκτρονικοί ελεγκτές θα είναι σχεδιασμένοι ώστε να λειτουργούν άψογα κάτω από 

συνθήκες χαμηλών καταναλώσεων νερού και ενέργειας. 

Θα έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν τόσο σαν αυτόνομες μονάδες  παρακολούθησης  

του έργου όσο και σαν μέρη ενός ευρύτερου συστήματος ελέγχου. 

 Θα λειτουργεί σε θερμοκρασίες από -30 έως +60 βαθμούς Κελσίου χωρίς 

προβλήματα. 

 Θα λειτουργεί ως τοπικός data logger (καταγραφικό δεδομένων) για τις εισόδους. 

Υλικό – Είσοδοι /Έξοδοι 

 Μοντέλο DC: 4 ψηφιακές είσοδοι-12 ψηφιακές έξοδοι με πηνία αυτοσυγκράτησης 

κατ ελάχιστο 

Επεκτάσεις  

 4 ψηφιακές είσοδοι - 12 ψηφιακές έξοδοι 

 4 αναλογικές είσοδοι, 3 ψηφιακές είσοδοι, 1 αναλογική έξοδος 

Ελάχιστες Δυνατότητες Λογισμικού για κάθε μονάδα 

 100 είσοδοι (υδρόμετρα, αισθητήρες κλπ) 

 100 έξοδοι (ηλεκτροβάνες, αντλίες κλπ) 

 15 κεντρικοί αγωγοί 

 100 προγράμματα 

 10 δοσομετρικές αντλίες 

 5 φίλτρα αυτοκαθαριζόμενα 

Τάση τροφοδοσίας . 
1. 12-30V  DC 

Μέθοδοι επικοινωνίας 
1. RS232  

2. RS485 

3. Αμφίδρομη ραδιοεπικοινωνία UHF/VHF 

4. Καλωδιακά μέχρι απόσταση 10 χιλιομέτρων με κατάλληλα παρελκόμενα. 

5. Θα συνοδεύεται από ηλιακό πάνελ που θα έχει διαστάσεις 1ΜΧ1Μ το πολύ. 

ΚΑΡΤΑ  ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Μονάδα ασύρματης επικοινωνίας  κεντρικού και τοπικού σταθμού με τις απομακρυσμένες 

μονάδες 

Ισχύς 10 -100 mW 

Συχνότητα λειτουργίας φάσμα 430-450 Mhz 

κεραία τύπου ΟΜΝΙ  όπως ορίζει ο κατασκευαστής. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ 

Η κατευθυντική κεραία  θα   διαθέτει   τα  ακόλουθα  τεχνικά χαρακτηριστικά: Συχνότητα  

λειτουργίας UHF, Απολαβή 7,5 dBd, Στοιχεία 6, Ισχύς 250W, Σύνθετη  αντίσταση  50Ω, 

Εύρος  δέσμης   ραδιοσήματος   (-3dB) στο  κάθετο   επίπεδο 53 μοιρών, Εύρος  δέσμης  

ραδιοσήματος   (-3dB) στο  οριζόντιο   επίπεδο   74 μοιρών, Μέγιστο   μήκος  794 mm, 

Τύπος  ακροδέκτη   UHF. Ο  ιστός   της   κεραίας   θα   είναι γαλβανιζέ   σωλήνα  βαρέως  

τύπου   μήκους   6 μέτρων  και   θα   γειώνεται δια   μέσου  κατάλληλων  εξαρτημάτων   με  

πολύκλωνο  χάλκινο   αγωγό  . 

Για την ανάρτηση των κεραιών θα χρησιμοποιηθεί ιστός 3’’ 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4-4 

Οι  τερματικές μονάδες τηλεχειρισμού θα πρέπει  να φέρουν  διάταξη επικοινωνίας δυο 

διευθύνσεων μέσω ραδίου {RF}  και να είναι σχεδιασμένες να λειτουργούν σε εφαρμογές 

πεδίου και δικτύων  νερού κάτω από δύσκολες συνθήκες περιβάλλοντος. 

Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες για λειτουργία κάτω από πολύ χαμηλές συνθήκες 

κατανάλωσης. 

Πρέπει να είναι εξοπλισμένες με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  και ηλιακό συλλέκτη για 

την  επαναφόρτιση  τους και να εξασφαλίζουν πολυετή λειτουργία κάτω από συνθήκες  

περιβάλλοντος υπαίθρου. 

Οι τερματικές μονάδες τηλεχειρισμού θα πρέπει να εξασφαλίζουν αμφίδρομη χαμηλής 

ισχύος σε συχνότητα UHF  με τους προγραμματιστές άρδευσης. 

Η επικοινωνία την οποία πρέπει να εξασφαλίζουν με τους προγραμματιστές άρδευσης  

πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 μεθόδων. 

Σταθερή –μόνιμη – αναφορά δεδομένων που προγραμματίζεται από τον χειριστή. 

Έκτακτη άμεση επικοινωνία για περιπτώσεις εκτάκτων συμβάντων. 

 Άμεση  επικοινωνία για οποιαδήποτε εφαρμογή λειτουργίας {άνοιγμα ή κλείσιμο βανών} 

πρέπει να εκτελεσθεί. 

Οι τερματικές μονάδες τηλεχειρισμού πρέπει να εξασφαλίζουν αδιάλειπτη επικοινωνία  σε 

αποστάσεις μέχρι 2000μ σε συνθήκες οπτικής επαφής. 

Οι τερματικές μονάδες τηλεχειρισμού πρέπει να είναι ικανές να λειτουργήσουν σαν 

διατάξεις αποθήκευσης και επαναπροώθησης  σήματος ,με σκοπό να εξασφαλίσουν την 

μέγιστη κάλυψη του χώρου και των επικοινωνιών  έργου . 

Οι τερματικές μονάδες τηλεχειρισμού  πρέπει να μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα 

τόσο σαν τοπική μονάδα ελέγχου βανών και συλλογής στοιχείων όσον και σαν 



 

19 

επαναπροωθητης σήματος από άλλες μονάδες. Σαν επαναπροωθητης σημάτων και 

πληροφοριών πρέπει να μπορούν να επιτύχουν τουλάχιστον τρεις υπερβάσεις {jumps} 

Οι τερματικές μονάδες τηλεχειρισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ραδιοπομποδέκτες  

σε φάσμα  συχνοτήτων από 430 έως 450 Mhz. 

Ρυθμιζόμενη ισχύς 10-100 mWat 

Δυνατότητες εισόδων /εξόδων 

4  ψηφιακές εισόδους και 4  ψηφιακές εξόδους 

Τροφοδοσία 

Εξωτερική μπαταρία 6 V DC 

Περιοχή λειτουργίας από άποψη θερμοκρασιών περιβάλλοντος 

-30 βαθμοί Κελσίου έως 60 βαθμοί Κελσίου. 

 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟ 1 '' 

Το υδρόμετρο  τύπου πολλαπλής ριπής θα διαθέτει μηχανισμό καταγραφής ξηρού τύπου τα 

γρανάζια του οποίου και ο μηχανισμός ανάγνωσης βρίσκονται εντός σφραγισμένου 

διαμερίσματος σε κενό αέρος. 

Το σώμα του υδρομετρητή θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και θα είναι 

κατάλληλο για εφαρμογές σε πόσιμο νερό και αυτό θα αποδεικνύεται με αντίστοιχη 

βεβαίωση από τον κατασκευαστή 

Η μετάδοση της κίνησης της προπέλας στο μηχανισμό καταγραφής γίνεται μέσω 

μαγνητικού μηχανισμού υψηλής αντοχής στη διάβρωση  

O μηχανισμός ευθείας ανάγνωσης λειτουργεί εντός ξηρού διαμερίσματος, υπό κενό αέρος 

με αποτέλεσμα να παραμένει πάντα καθαρός. 

Το υδρόμετρο είναι κατάλληλο για λειτουργία σε σκληρό νερό και σε συνθήκες που 

μπορούν να συμβούν επικαθίσεις στερεών, ή όταν στο νερό υπάρχει άμμος. 

Κατάλληλη ασπίδα θα προστατεύει το σύστημα μαγνητικής μετάδοσης της κίνησης από 

εξωτερικά μαγνητικά πεδία. 

Μεγάλης διάρκειας λειτουργική απόδοση η οποία θα  εξασφαλίζεται από την στιβαρή 

κατασκευή, η οποία θα παρέχει μέγιστη προστασία λόγω του μικρού αριθμού περιστροφών 

της προπέλας ανά κυβικό μέτρο παροχής νερού και λόγω της επιλογής των καλύτερων 

υλικών κατασκευής ανεξάρτητα από το κόστος. Το υδρόμετρο θα ακολουθεί την κλάση Β 

των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ 

Το μανόμετρο με ψηφιακό σήμα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα στ 304 

ή καλύτερο, θα αισθάνεται πίεση από -4 έως 16 bars,θα είναι κατάλληλο για λειτουργία 

ακόμα και αν το αισθητήριο είναι καλυμμένο από νερό εντός φρεατίου {ΙΡ 68}, θα δέχεται 

τάση 24 mA και θα αποδίδει τάση ανάλογη με την μετρούμενη στο δίκτυο πίεση. Η 

σύνδεση του με τις τοπικές μονάδες ελέγχου θα γίνεται καλωδιακά. 

 

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ  ΑΓΩΓΟΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ  

Φ17/30εκ/1,6 l/h ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ  

Ο σταλακτοφόρος  σωλήνας υπόγειας άρδευσης Φ17/30/1,6 ΛΤΡ/ώρα πρέπει να  έχει τα 

ακόλουθα χαρακτηριστικά :  

Θα είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο, διατομής Φ17, αυτορυθμιζόμενος με 

παροχή 1,6 lt ανά σταλάκτη και με ισαποχή 30εκ. ανά σταλάκτη, το πάχος τοιχώματος θα 

είναι 1,2 χιλ. τουλάχιστον και θα είναι χρώματος μωβ (ιώδες) .  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθμιζόμενος με πίεση λειτουργίας από 0,5-4 ΑΤΜ. Επίσης για 

να αποφύγουμε την αντίστροφη ροή  του  ακάθαρτου νερού από το εξωτερικό  στο 

εσωτερικό  τμήμα του σταλάκτη κατά την διακοπή της άρδευσης ,ο σταλάκτης θα πρέπει να 

έχει αντισιφωνική διάταξη (ΑntiSympon), που θα αποτρέπει την είσοδο του νερού από το 

έξω στο εσωτερικό  τμήμα του. 

Ο σταλάκτης ,πλέον των άλλων μερών του ,θα έχει χαλκό ,από κατασκευής, ώστε να  

προστατεύεται από την είσοδο των ριζών , χωρίς να χρειάζεται καμία χημική υποστήριξη με 

ριζοαπωθητικό ,από την είσοδο των ριζών στο εσωτερικό του ,εφόρου ζωής . 

Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές εμφράξεις από τα άλατα. 

Το μήκος του λαβυρίνθου θα είναι  0,38 χιλ. τουλάχιστον, το βάθος του 0,71χιλ.τουλάχιστον 

και το πλάτος του 1,22 χιλ ή μεγαλύτερο .   

Ο σταλάκτης θα  είναι ενσωματωμένος στο εσωτερικό επάνω μέρος  μόνο του σωλήνα ώστε 

να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.) .  

Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή 

ποιότητα νερού και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 mm2 τουλάχιστον. 

Η αυτορρύθμιση του σταλλάκτη θα επιτυγχάνεται μέσω ελαστικής μεμβράνης 

κατασκευασμένης από Ε.Ρ.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική στην συχνή χρήση λιπασμάτων. Ο 

σταλάκτης  έχει τη δυνατότητα να κλείνει. 

Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 
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Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1/2' 

Η βαλβίδα  καθαρισμού  (FLUSHING). πρέπει να έχει σώμα από πλαστικό με σπείρωμα ½” 

ΝΡΤ και διάφραγμα από μεμβράνη. Πρέπει να είναι επισκέψιμη διαιρούμενη σε καπάκι, 

σφαίρα, διάφραγμα και σώμα .Μέγιστη πίεση λειτουργίας 40 μ.Η βαλβίδα θα κλείνει σε 

πίεση 0,5 ατμ. και θα έχει παροχή απορροής 345-550 l/h. 

Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  

 

ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ 1/2' 

Η βαλβίδα πρέπει να είναι πλαστική αποτελούμενη από 4 μέρη :  

Κάλυμμα, καπάκι, διάφραγμα και σώμα. 

Η βαλβίδα πρέπει να έχει σώμα με σπείρωμα ½ ” NPT, μέγιστη πίεση λειτουργίας 4ΑΤΜ και 

ελάχιστη πίεση 0,5ΑΤΜ με μέγιστη δυνατότητα απαγωγής αέρα 1,7 lit/sec.  

Το σώμα και το κάλυμμα να είναι από υλικό NYLON REINFORCED W/FIBER GLASS, UV 

RESISTANCE. Θα  τοποθετείται στο υψηλότερο  σημείο της κάθε στάσης  κάθετα  μέσα σε 

φρεάτιο 

Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  

 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΑ 1 "    ΜΕ (F/C) 

Το υλικό κατασκευής του σώματος της ηλεκτροβάνας θα είναι από  υψηλής πυκνότητας 

ABS και του καπακιού nylon ενισχυμένο με υαλοβάμβακα, και θα έχει θηλυκό σπείρωμα 

1”κατά BSP. 

Το διάφραγμα θα είναι κατασκευασμένο από ελαστομερές υψηλής αντοχής και θα 

υποστηρίζεται στο άνω μέρος από ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα ώστε να 

εξασφαλίζεται  μαζί με την επενέργεια της πίεσης του νερού το πλήρες κλείσιμο της βάνας 

κατά την απενεργοποίηση του πηνίου καθώς και το ομαλό άνοιγμα αυτής. 
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Οι βίδες συγκράτησης του καπακιού επί του σώματος είναι επίσης κατασκευασμένες από 

ανοξείδωτο χάλυβα. 

Το διάφραγμα υποστηρίζεται από ένα ειδικό πλαστικό δακτυλίδι με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποτρέπεται η βλάβη σε συνθήκες υψηλής πίεσης ή αυξομείωσης αυτής. Παράλληλα χάρις 

τις οπές που διαθέτει το δακτυλίδι αυτό αποτρέπεται η μόνιμη  

προσκόλληση του διαφράγματος σε αυτό κατά τα μεγάλα χρονικά διαστήματα  που το 

αρδευτικό σύστημα τίθεται εκτός λειτουργίας. 

Η ηλεκτροβάνα θα έχει ενσωματωμένο μειωτή πιέσεως ,ρυθμιζόμενης πίεσης  εξόδου.   

Η προσφερόμενη ηλεκτροβάνα θα μπορεί να δεχθεί   πηνίο 9V – 12V ,DC, 

LATCING  Με την περιστροφή του πηνίου κατά ¼ του κύκλου η βάνα ανοίγει χειροκίνητα με 

εσωτερική εκτόνωση. 

Η βάνα  θα διαθέτει χρόνο κλεισίματος 5  έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα με την πίεση και 

την παροχή. 

Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  

 

ΣΩΛΗΝΑΣ Ρ.Ε.Φ32/6ΑΤΜ 

Θα είναι 6 ατμ, και θα  έχει πάχος τοιχωμάτων 2,4mm τουλάχιστον και βάρος 210 gr/m 

τουλάχιστον. Θα έχει αρίθμηση ανά μέτρο.  

Τέλος θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  

 

ΦΡΕΑΤΙΑ JUMBO 

Θα είναι πλαστικό παραλληλόγραμμο φρεάτιο διαστάσεων 50Χ65Χ31εκατ κατασκευασμένο 

από πλαστικό υλικό υψηλής ανθεκτικότητας και θα ασφαλίζει το καπάκι του με ανοξείδωτη 

μεταλλική βίδα 

 

 

 

 



 

23 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ ΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ 1 " 

Θα είναι κατάλληλη για σύνδεση με το παραπάνω υδρόμετρο 1"για εφαρμογές τηλεμετρίας 

για την καταγραφή της διερχόμενης παροχής. Θα  είναι ξηρού τύπου με έξοδο κάθε 100 

λτρ. 

 

ΠΗΝΕΙΟ ΗΛΕΚΤΟΒΑΝΑΣ 9-12V-D.C. LATCHING 

Το   πηνίο θα είναι  9V – 12V ,DC,LATCING . Θα μπορεί με την περιστροφή του  κατά ¼ του 

κύκλου  να ανοίγει την ηλεκτροβάνα χειροκίνητα με εσωτερική εκτόνωση. Θα μπορεί να 

ανοιγοκλείσει την ηλεκτροβάνα σε  5  έως 7 δευτερόλεπτα ανάλογα με την πίεση και την 

παροχή. Θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ  ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΞΕΑ  

Η αντλία λιπάνσεως θα είναι κατάλληλη για υδρολίπανση και για διοχέτευση οξέων ,μέσα 

στο αρδευτικό δίκτυο . Η αντλία θα αρχίσει αυτόματα να λειτουργεί όταν ξεκινήσει και η 

ροή του νερού στο δίκτυο και θα σταματήσει όταν θα σταματήσει και η ροή.  Η αντλία θα  

είναι δοσομετρική και  θα εγχέει  σε ίσες αναλογίες υδροδιαλυτές ουσίες στο δίκτυο (π.χ. 

λιπάσματα) χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμη του νερού χωρίς την ανάγκη σύνδεσης με 

άλλες πηγές ενέργειας π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα. Θα είναι κατάλληλη για πίεση λειτουργίας από 

0,5έως 8atm.Θα έχει δυνατότητα αναρροφήσεως από 5έως 500 λίτρων  διαλύματος ανά 

ώρα . Θα έχει  την  δυνατότητα να ελεγχθεί η αναρρόφηση  χρησιμοποιώντας  σύστημα 

On/Off.   Θα είναι διατομής  3/4’’ Τέλος  θα είναι κατασκευασμένη από εργοστάσιο 

κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

 

ΚΡΟΥΝΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ 1 " 

Θα είναι μεταλλικοί ΡΝ 16 ,και θα έχουν θηλυκό σπείρωμα 1 " 

 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ 200 ΛΙΤΡΩΝ 

Θα είναι κατασκευασμένη από κατάλληλο πλαστικό ,ώστε να μπορούν  να τοποθετούνται 

υδροδιαλυτά λιπάσματα ,χωρίς κίνδυνο διάβρωσης. Θα έχει χωρητικότητα 200 λίτρων . 

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΩΝ 10’’. 

Τα φρεάτια θα είναι στρογγυλά κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής αντοχής 

διαστάσεων  31εκ. βάση Χ 25 εκ ύψος Χ25 εκ. 
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ΜΕΙΩΤΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ 1΄΄ 

Ο ρυθμιστής  πιέσεως θα πρέπει να έχει πλαστικό  σώμα ,με σπείρωμα  1”  θηλυκό, να είναι 

ρυθμιζόμενης πίεσης εξόδου από 1,5-10ΑΤΜ και παροχής μέχρι 7 Μ3/Η.  Θα είναι 

κατάλληλος για πίεση λειτουργίας μέχρι 10ΑΤΜ. Τέλος  θα είναι κατασκευασμένος από 

εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΚΛΑΠΕ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1΄΄ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

Το κλαπέ αντεπιστροφής   θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητες βαλβίδες αντεπιστροφής 

με ελατήριο, και μία αυτόματη βαλβίδα ανακούφισης που θα είναι τοποθετημένη  μεταξύ 

των βαλβίδων αντεπιστροφής. Σε κανονική ροή, οι δύο βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι 

ανοιχτές και θα παροχετεύουν το νερό προς τα κατάντη. Η βαλβίδα ανακούφισης θα 

διατηρείται κλειστή από τα διάφραγμα,  που θα ενεργοποιείται από την πίεση στα ανάντη, 

μέσω συστήματος εσωτερικού ελέγχου μεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής. Η πίεση 

στην περιοχή μεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής είναι περίπου 4.5 μέτρα 

χαμηλότερη από αυτήν του δικτύου. Όταν   επικρατούν συνθήκες αρνητικής πίεσης ή 

μικρότερης της ατμοσφαιρικής, η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής  θα διατηρείται κλειστή 

αποτρέποντας τη ροή του νερού προς τα πίσω. Αν η δεύτερη βαλβίδα αντεπιστροφής δεν 

λειτουργήσει, η πίεση μεταξύ των δύο βαλβίδων αντεπιστροφής  θα αυξάνεται 

προκαλώντας το άνοιγμα της βαλβίδας ανακούφισης και την απελευθέρωση του νερού 

στην ατμόσφαιρα. Η πίεση λειτουργίας θα είναι 12 bar.Διατομή : 1’’ ΑΡΣ.  Τέλος  θα είναι 

κατασκευασμένο από εργοστάσιο κατασκευής με διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΣ (POP-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΣ ΑΚΤΙΝΑΣ  5,00-14,5m.  

Ο εκτοξευτήρας θα είναι γραναζωτός, υδρολίπαντος, αυτοανυψούμενος, περιστροφικού 

τύπου. Kάθε  εκτοξευτήρας θα συνοδεύεται από 14 στόμια εκ΄ των οποίων τα 8 κανονικής 

και τα 6 μικρής ακτίνας εκτόξευσης. Τα στόμια είναι τετραγωνικής διατομής ώστε να 

οδηγούνται εύκολα στην εσοχή της κεφαλής. Παροχές: 0,12 έως 1,68 κυβ/ώρα σε πιέσεις 

3,5 έως 4,8 bars. Ρύθμιση της ακτίνας εκτόξευσης μέχρι 25% της βασικής, θα μπορεί να 

γίνει μέσω της ανοξείδωτης βίδας συγκράτησης του στομίου επί της κεφαλής του 

εκτοξευτήρα. Ο εκτοξευτήρας θα είναι ρυθμιζόμενης γωνίας από 40 έως 360 μοίρες, η 

ρύθμιση μπορεί να γίνει σε όλες τις φάσεις (πριν ή μετά την εγκατάσταση, κατά την 

λειτουργία ή μη του δικτύου) με τη χρήση ειδικού κλειδιού ρύθμισης.  Όταν ο εκτοξευτήρας 

ρυθμιστεί ώστε να εκτελεί πλήρη περιστροφή θα πρέπει το κάνει συνεχόμενα όπως και 

ένας εκτοξευτήρας κατασκευασμένος για περιστροφή 3600 χωρίς δηλαδή να σταματά σε 

κάποιο όριο και να επαναφέρεται από την άλλη.  Θα έχει  δυνατότητα περιστροφής της 
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κεφαλής ελεύθερα χωρίς να καταστρέφεται (αντιβανδαλική προστασία) ενώ θα 

επαναφέρεται αυτόματα στην προρυθμισμένη γωνία περιστροφής. Θα διαθέτει άξονα 

ανύψωσης ύψους 10 cm από και βαλβίδα φραγής του νερού εκτόξευσης (flow stop) στην 

κεφαλή του ώστε να μπορεί σε περίπτωση λειτουργίας, ενώ ο άξονας του εκτοξευτήρα 

είναι ανυψωμένος, να μην γίνεται εκτόξευση νερού από το στόμιο, ώστε η αλλαγή του 

στομίου να γίνεται ευκολότερα, γρηγορότερα, χωρίς να βρέχεται ο εγκαταστάτης ή να 

γίνεται σπατάλη νερού. Η ρύθμιση της βαλβίδας θα γίνεται με ειδικό κλειδί το οποίο θα 

παρέχεται σε επαρκείς αριθμούς με τη συσκευασία των εκτοξευτήρων. Ο άξονας ανύψωσης 

θα διαθέτει μηχανισμό τύπου καστάνιας για τελική ρύθμιση του τόξου (εφόσον έχει γίνει 

εγκατάσταση), η οποία γίνεται με την κατά βούληση περιστροφή του άξονα όταν βρίσκεται 

σε τελείως ανυψωμένη θέση. Η κεφαλή του εκτοξευτήρα θα διαθέτει μόνιμο κάλυμμα από 

καουτσούκ το οποίο προστατεύει τις εισόδους ρύθμισης από λάσπη και λοιπά στερεά. 

Ο εκτοξευτήρας θα διαθέτει εσωτερικά ειδικό στάτορα που να εξασφαλίζει σταθερή 

ταχύτητα περιστροφής ανεξάρτητα από την επιλογή στομίου. Θα διαθέτει στάνταρ βαλβίδα 

διακοπής αποχέτευσης σε περιπτώσεις εγκατάστασης επί κεκλιμένων εδαφών και για 

υψομετρικές διαφορές μέχρι 3 μ. Η συντήρηση του εκτοξευτήρα, γίνεται εύκολα με την 

αφαίρεση του καπακιού και την απομάκρυνση του άξονα. Ο άξονας διαθέτει στο κάτω 

μέρος φίλτρο το οποίο  αντιστοιχεί σε βαθμό φιλτραρίσματος 60 mesh το οποίο  μπορεί 

εύκολα να αφαιρεθεί και να καθαριστεί. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Παροχές: 0,2 έως 1,86 κυβ/ώρα 

Ακτίνες: Στάνταρ στόμια 7,6 -15,5 μέτρα  

Μικρής ακτίνας  5,2 – 7,6 μέτρα 

Πίεση λειτουργίας: 2,1 - 4,5 bars. 

Ένταση διαβροχής: 10mm/ώρα σε διατάξεις από 7,6 έως 13,7μέτρα. 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ολικό ύψος: 19 cm,  

Ανύψωση άξονα: 10 cm 

Εκτεθειμένη διάμετρος: 4cm 

Είσοδος νερού: ¾” θηλυκό σπείρωμα BSP 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Σώμα : Mη οξειδούμενο σκληρό πλαστικό ABS απρόσβλητο από την ηλιακή ακτινοβολία. 

Άξονας: πλαστικό ABS. 

Ελατήριο: Ανοξείδωτος χάλυβας. 
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Κάλυμμα κεφαλής: Μη οξειδούμενο καουτσούκ 

 

ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΣΚΩΝ 1’’-10 ΑΤΜ 

Το φίλτρο δίσκων  θα είναι από πλαστικό, χρώματος  μαύρου αποτελούμενο από τρία μέρη 

ι) το καπάκι, ιι) το σώμα και ιιι) το σώμα δίσκων. Το σώμα δίσκων είναι 120 mesh .  Οι 

δίσκοι θα έχουν επιφάνεια 450Μ2 εκατοστά τουλάχιστον .Θα φέρει σπείρωμα 1”  για  

παροχή έως 7Μ3/Η.  Θα  είναι κατασκευασμένο από ακετάλη  ,κατάλληλο για πίεση 

λειτουργίας 10ΑΤΜ . Θα έχει θέσεις  μανομέτρων και μανόμετρα γλυκερίνης 6ατμ.στην 

είσοδο και την έξοδο. Τέλος  θα είναι κατασκευασμένο από εργοστάσιο κατασκευής με 

διασφάλιση ποιότητας    ISO 9001. 

 

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ  ½’’ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ-ΑΚΤΙΝΩΤΗΣ ΡΟΗΣ 

Ο παραπάνω εκτοξευτήρας  θα  είναι ακτινωτής ροής  και θα συνοδεύεται από 

αφαιρούμενο στόμιο.  Θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής  μεταξύ εννέα  διαφορετικών 

τύπων ακροφυσίων  1000(90-210), 1000(210-270), 1000(360), 2000(90-210), 2000(210-270), 

2000(360), 3000(90-210), 3000(210-270), 3000(360) με επιφάνεια διαβροχής 3,7 Χ 9,1και 

λωρίδας με επιφάνεια διαβροχής 1,2 Μ Χ 9,8 Μ. Η ακτίνα διαβροχής θα είναι ρυθμιζόμενη 

μέχρι και –25% της ονομαστικής.. Πίεση λειτουργίας 1,7-3,8 ΑΤΜ και αντίστοιχες παροχές 

από Q= 0,05 – 0,97m3/h ανάλογα με το τόξο διαβροχής. Θα έχει καστάνια αντιβανδαλικής 

προστασίας με την περιστροφή του εσωτερικού στελέχους του εκτοξευτή , καθώς και  για 

ευκολία  για γρήγορη ρύθμιση της γωνίας διαβροχής. Θα διαθέτει το 1/3 της παροχής ενός 

εκτοξευτήρας τύπου sprayer 15’ (4.5m) παρόλα αυτά διαθέτει μεγαλύτερη ακτίνα και 

καλύτερη ομοιομορφία ποτίσματος Ικανότητα άρδευσης μεγάλων επιφανειών σε μία στάση 

και σε χαμηλές πιέσεις με αποτέλεσμα τη χρήση μικρών σωλήνων και γενικότερα τη μείωση 

του κόστους του συστήματος άρδευσης. Παρέχει δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών 

μοντέλων στην ίδια στάση χωρίς διατάραξη της αναλογικότητας στη διαβροχή του 

εδάφους. 

Διαθέτει τεχνολογία διπλής ανάβλυσης-απόκρυψης του ακροφυσίου ώστε να αποτρέπεται 

η επικάθιση ξένων σωματιδίων σε αυτό. Παρέχει υψηλή ομοιομορφία ποτίσματος λόγω 

εκτόξευσης του νερού υπό τη μορφή πολλαπλών περιστρεφόμενων ακτίνων. 

 Τέλος θα είναι κατασκευασμένος από εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  
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ΠΥΛΛΑΡ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ 

Το μεταλλικό PILLAR  θα είναι στεγανό με ενσωματωμένη  κλειδαριά και υποδοχή για 

εξωτερική κλειδαριά (λουκέτο ασφαλείας) . Θα έχει 2 πόρτες ,χωρίς ενδιάμεση κολώνα 

μεταξύ τους . Θα είναι διαστάσεων 100πλάτος Χ120 ύψος Χ100εκ. βάθος . Θα  είναι 

κατάλληλο για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο  . Θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανιζέ 

λαμαρίνα  πάχους 1, 25χιλιοστά . Θα έχει περσίδες αερισμού με φίλτρο ,θα έχει ανεμιστήρα 

με φίλτρο και ,θερμοστάτη  ενεργοποίησης του ανεμιστήρα με  τον ηλεκτρολογικό του 

πίνακα . Τέλος  θα είναι κατασκευασμένο από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο 

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001. 

 

ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑΦΡΩΝ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 

ΜΕΣΑ 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για τοποθέτηση υπόγειου αρδευτικού δικτύου  σε 

χαλαρά ή γαιώδη εδάφη με χρήση μηχανικών μέσων. 

 

ΑΝΘΥΓΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 7Χ1,5 

Tα καλώδια πρέπει να είναι πολύκλωνα διπλής επένδυσης, αδιάβροχα, κατάλληλα για 

υπόγεια τοποθέτηση. Η διατομή τους πρέπει να είναι 1,5 χιλ. Πρέπει να είναι 7κλωνο. 

 

ΑΝΘΥΓΡΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 13Χ1,5 

Tα καλώδια πρέπει να είναι πολύκλωνα διπλής επένδυσης, αδιάβροχα, κατάλληλα για 

υπόγεια τοποθέτηση. Η διατομή τους πρέπει να είναι 1,5 χιλ. Πρέπει να είναι 13κλωνο. 

 

ΑΥΤ/ΝΟΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Φ16/30/2.3lt/h ΚΑΦΕ 

ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Ο σταλακτοφόρος σωλήνας επιφανειακής  άρδευσης θα έχει τα ακόλουθα στοιχεία. 

Θα είναι κατασκευασμένος από  πολυαιθυλένιο, διατομής Φ16, αυτορυθμιζόμενος  με 

παροχή 2,3 lt ανά σταλάκτη και με  ισαποχή  30εκ. ανά σταλάκτη, χρώματος καφέ, και 

πάχος τοιχώματος 1,2 χιλ. Ο σταλάκτης θα είναι αυτορυθμιζόμενος, με πίεση λειτουργίας 

από 0,5-4 ΑΤΜ. Ο σταλάκτης θα είναι ενσωματωμένος στο  εσωτερικό επάνω μέρος του 

σωλήνα ώστε να έχει καλύτερη συμπεριφορά στις εξωτερικές πιέσεις (πάτημα κ.λ.π.)και για 

να μην επηρεάζεται από τα υπόλοιπα των λιπασμάτων που θα διοχετεύουμε στο σύστημα. 

Ο σταλάκτης θα είναι αυτοκαθαριζόμενος ώστε να είναι ανθεκτικός στο βούλωμα από κακή 

ποιότητα νερού και  ή από την χρήση  λιπασμάτων, και θα έχει ενσωματωμένο φίλτρο 130 
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mm2 τουλάχιστον. Θα  είναι τύπου λαβύρινθου ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές 

εμφράξεις από τα άλατα. Το μήκος του λαβυρίνθου θα είναι  0,38 χιλ. τουλάχιστον, το 

βάθος του 0,71χιλ.τουλάχιστον και το πλάτος του 1,22 χιλ ή μεγαλύτερο. Τέλος  θα είναι 

κατασκευασμένο από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001. 

Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προσκομίσει για το συγκεκριμένο είδος, επί ποινή 

αποκλεισμού, δείγμα και τεχνικό φυλλάδιο.  

 

ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 8 ΛΙΤΡΑ 

Ο σταλάκτης θα  είναι αυτορυθμιζόμενος και αυτοκαθαριζόμενος  με παροχή 8λτρ/ώρα, σε 

πίεση από 0,5 έως 4 ΑΤΜ. Η αυτορύθμιση θα επιτυγχάνεται μέσω μεμβράνης 

κατασκευασμένης από E.P.D.M. ώστε να είναι ανθεκτική  στα διάφορα χημικά (π.χ. 

λιπάσματα) που μπορεί να περάσουν μέσα από το δίκτυο. Θα διαθέτει μαίανδρο με μήκος 

25 χιλ. ,πλάτος  1,20χιλ και βάθος 1,05 χιλ. τουλάχιστον ο οποίος θα δημιουργεί τυρβώδη 

ροή με σκοπό την μείωση των αποθέσεων των αλάτων  ή των  διάφορων στερεών στα  

τοιχώματα  του σταλάκτη  Ο σταλάκτης θα είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, 

ενισχυμένο με Carbon Black,με αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Ο οίκος κατασκευής του σταλάκτη  θα έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 

 

ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ16/6ΑΤΜ, ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 

Ο σωλήνας θα είναι διατομής Φ16 ,για πίεση 6ΑΤΜ.και θα είναι καφέ χρώματος. Θα είναι 

κατασκευασμένος από εργοστάσιο κατασκευής με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 

ποιότητας ISO 9001. 

 

ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ Ή ΤΟΜΗ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ Ή ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ  

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε 

πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη,  ή τομή σε πλάκες πεζοδρομίου ή αφαίρεση πλακών, 

ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής ή αφαίρεσης 

και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα ή πλακόστρωση από φθορές κατά τη 

διάρκεια των εργασιών. Απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής και άμεση αποκατάσταση 

παντός είδους μετά την τοποθέτηση των σωληνώσεων και των καλωδιώσεων. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ   

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 

διαστάσεων 0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από 

λευκό τσιμέντο, για την αποκατάσταση πεζοδρόμησης από πιθανή καταστροφή που θα 

προκληθεί κατά την διέλευση των σωληνώσεων και καλωδιώσεων, του υπόγειου δικτύου 

άρδευσης. 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ (ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ), ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΘ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ  ΤΗ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ.   

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, 

διατομής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, για την αποκατάσταση των 

υπαρχόντων κρασπέδων από τη πιθανή καταστροφή κατά τη  διεύλεση σωληνώσεων ή 

καλωδιώσεων για την κατασκευή του υπόγειου δικτύου άρδευσης. Τα κράσπεδα θα 

παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης 

της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους. Εκτέλεση 

εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C16/20 , ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΥΠΟΓΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ.  

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από 

σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με 

θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου, 

τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία 

ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα. Το 

σκυρόδεμα θα τοποθετηθεί για την έδραση των κρασπέδων που θα τοποθετηθούν για την 

αποκατάσταση των υπαρχόντων, από πιθανή καταστροφή κατά την διέλευση των 

σωληνώσεων και των καλωδίων από το υπόγειο δίκτυο άρδευσης. 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 12, ΕΤΟΙΜΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. 

Τοποθέτηση επαγγελματικού προγραμματιστή άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 

 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 

(Η/Β) 

 με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  

 με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  

 με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   

 διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  

 με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  

 με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  

 με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων 

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 

δοκιμών κλπ. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΗΝΙΟ AC, PN 10 atm, ΠΛΑΣΤΙΚΗ 

1’’ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. 

Τοποθέτηση Βάνας ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστική, ονομ. πίεσης 10 atm, 

περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων άρδευσης, ο 

ανάδοχος θα προσκομίσει στην επιβλέπουσα Υπηρεσία, αναλυτικά σκαριφήματα σχέδια 

σε μορφή .cad αυτών για κάθε πλατεία, στα οποία θα υποδεικνύουν ακριβώς το δίκτυο.  

 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης να παρέχει 

τεχνική υποστήριξη στην Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα Πρασίνου), σε ότι αφορά τη σωστή 

και αδιάκοπη λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης, καταβάλλοντας 

κάθε δαπάνη για το σκοπό αυτό.  Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει Εγγύηση 

Καλής Λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Άρδευσης (ανταλλακτικά και λογισμικό), 

για 15 επί πλέον μήνες από τη λήξη της σύμβασης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κατά 

το παραπάνω διάστημα να παρέχει τεχνική υποστήριξη στην Υπηρεσία του Δήμου (Τμήμα 
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Πρασίνου), σε ότι αφορά τη σωστή και αδιάκοπη λειτουργία του κεντρικού συστήματος 

ελέγχου άρδευσης, καταβάλλοντας κάθε δαπάνη για το σκοπό αυτό και σε περίπτωση 

αλλαγής της τοποθεσίας που βρίσκεται η αρμόδια Υπηρεσία σε άλλη τοποθεσία, θα είναι 

υποχρεωμένος χωρίς επιπλέον κόστος να μεταφέρει τον εξοπλισμό του κεντρικού 

συστήματος ελέγχου.  Γι αυτό, σε επίπεδο προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού θα 

υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι θα πράξει τα παραπάνω. Καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

για τη σωστή λειτουργία του κεντρικού συστήματος ελέγχου άρδευσης, θα καταβάλλεται 

από τον ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

3.3. Ομάδα 3η: Εργασίες Συντήρησης Πρασίνου. 

3.3.1 Κούρεμα και βελτίωση χλοοταπήτων 

Το κούρεμα ( σύµφωνα µε τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και 

συγκεκριμένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-03) του χλοοτάπητα (κοπή χλόης) µε χλοοκοπτικές 

μηχανές (ή χλοοκοπτικά τρακτέρ) γίνεται όταν ο τάπητας αποκτά ύψος 8- 10 εκατοστά. Το 

κούρεµα θα γίνεται κάθε 8 -10 ημέρες κατά τους µήνες αιχµής ( Απρίλιο- Σεπτέμβριο). 

Τους υπόλοιπους µήνες (Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και 

Μάρτιο) τόσο συχνά όσο απαιτείται κατά την κρίση των επιβλεπόντων της εργασίας. 

Το κούρεµα αφορά το σύνολο της επιφάνειας που καλύπτεται από χλοοτάπητα, 

συµπεριλαµβάνει και το κούρεµα γύρω από τους θάµνους, δένδρα, παρτέρια, την 

περιποίηση στις άκρες (βοτάνισµα µε ειδικό χορτοκοπτικό µηχάνηµα πεζού χειριστή), 

σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Οι επαναλήψεις, η συχνότητα των 

επαναλήψεων και η σειρά µε την οποία θα γίνεται το κούρεµα θα καθορίζονται σε 

συνεργασία µε τον επιβλέποντα της εργασίας. Οι εργασίες κοπής πρέπει να γίνονται  τις 

κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών µέρες και ώρες. Η εκτέλεση των εργασιών 

πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να αποφεύγεται η παραµικρή όχληση των κατοίκων της 

περιοχής, επισκεπτών των πάρκων, καταστηµάτων, εκκλησιών κ.α. Η αποµάκρυνση των 

προϊόντων κοπής θα πρέπει να γίνεται άµεσα την ίδια µέρα που εκτελείται η εργασία. 

Αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής µε λήψη των απαραίτητων µέτρων για να µην 

µένουν υπολείµµατα σε διαδρόµους ή στο πάρκο (σκούπισµα-καθαριότητα). 

Επίσης πρέπει να τονιστούν τα εξής : 

Οποιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή που θα προκληθεί στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό 

υλικό από τους εκτελούντες κοπής χλόης πρέπει να επισκευαστεί και να 

αντικατασταθεί άµεσα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. 

Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο 

εργασιών που θα του υποδείξει ο επιβλέπων και να συνεργάζεται στενά µαζί του. 

 



 

32 

Τον Καθαρισμό των επιφανειών του χλοοτάπητα:  Εκτέλεση σύµφωνα µε τις εγκεκριμένες 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10- 06- 07-00 ΤΟΝ  

 

Οι εργασίες τακτικής συντήρησης χλοοτάπητα θα επαναλαμβάνονται και θα εκτελούνται 

με συχνότητα που θα καθορίζεται από την ταχύτητα ανάπτυξης του χλοοτάπητα, την 

κατάσταση της υγείας του, την εμφάνισή του και τις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, έτσι ώστε ο χλοοτάπητας να είναι υγιής, 

καταπράσινος, να αναπτύσσεται ομοιόμορφα, και γενικά να διατηρείται σε άριστη 

κατάσταση μέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησης. 

Αλλαγές στη συχνότητα των εργασιών συντήρησης και στους χρόνους επέμβασης θα 

γίνονται μόνο με την έγκριση της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

3.3.2  Καθαρισμός και ευπρεπισμός χώρων πρασίνου 

(Σύµφωνα µε τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-10-06-07-00). Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε καθαριότητα των χώρων 

πρασίνου από ξένα αντικείμενα, σκουπίδια κ.τ.λ. Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία 

και µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων καθαρισµού θα γίνεται µε ευθύνη, προσωπικό, 

υλικά και µεταφορικά µέσα του αναδόχου την ίδια µέρα. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

της εργασίας θα πρέπει να λαµβάνεται, µε υποδείξεις της επίβλεψης, πρόνοια για τη 

µικρότερη δυνατή όχληση των επισκεπτών του χώρου.  

 

3.3.3 Σχηματισμός κόμης φυτών (μπορντούρα) 

(Σύµφωνα µε τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-10-06-04-02). Οι σχηµατισµοί της κόµης των φυτών που θα απαιτηθούν να 

γίνουν, ανάλογα µε το είδος, τη βλάστηση, τον επιδιωκόµενο σκοπό (π.χ. φράκτης) και 

την θέση του φυτού και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να 

αυξήσει τον αριθµό των διαµορφώσεων σε ορισµένα από τα φυτά (φράκτης) κατά την 

κρίση της . 

 

3.3.4 Φυτοπροστασία Δένδρων, Θάμνων, Χλοοταπήτων 

(Σύµφωνα µε τις εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές). Αφορά τη 

φυτοπροστασία µε βιολογικά σκευάσµατα, τα οποία θα εγκριθούν από την υπηρεσία, 

στα δένδρα και θάμνους των κοινόχρηστων χώρων, σε όποια δενδροστοιχία εµφανιστεί 
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προσβολή και  στους χλοοτάπητες και υποδειχθεί στον ανάδοχο από την υπηρεσία 

και σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα. 

 

3.3.5 Λίπανση  Χλοοταπήτων 

ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. (σύµφωνα µε τις 

εγκεκριµένες  Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριµένα ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-

03-00). Πιο συγκεκριμένα προτείνεται λίπανση µε κοκκώδες σύνθετο λίπασµα 

ελεγχόµενης αποδέσµευσης, µε κόκκους επενδεδυµένους µε οργανικά πολυµερή για 

σταδιακή απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων, ειδικό για χλοοτάπητα, που να περιέχει τα 

στοιχεία (Ν,Ρ,Κ) σε αναλογία περίπου 4:1:2 (20:5:10) µε ιχνοστοιχεία και σίδηρο σε 

περιεκτικότητα τουλάχιστον 0,2 %. Ο έλεγχος της ποσότητας του λιπάσµατος θα γίνεται 

επί του αυτοκινήτου µεταφοράς. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα κατά την κρίση της να 

καθορίσει τις επαναλήψεις της εργασίας. Στην παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει 

και λίπανση με το στάγδην υπόγειο σύστημα άρδευσης, στους χώρους που θα τοποθετηθεί. 

 

3.4. Ομάδα 4η: Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού. 

Αφορά την προμήθεια Καθιστικών με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους 

χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου, την προμήθεια Επιστήλιων μονών κάδων και 

επιστήλιες πινακίδες σήμανσης οι οποίες θα είναι Πινακίδες ονοματοθεσίας προφίλ 

κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου τύπου ΑΙΜg2 ελάχιστου πάχους προφίλ  

1,6 mm και διαστάσεων 50cm μήκους Χ 30cm πλάτους. Οι πινακίδες θα είναι μονής όψης 

στο πάνω της πινακίδας θα υπάρχει λογότυπο του Δήμου. Οι αναγραφές θα 

κατασκευαστούν από ειδική κατάλληλη αυτοκόλλητη μεμβράνη ψηφιακής εκτύπωσης Η 

αντοχή της μεμβράνης θα πρέπει να είναι υψηλή και κατάλληλη για εξωτερικές συνθήκες.  

Η ανάρτηση των πινακίδων θα γίνεται με την χρήση ειδικού προφίλ που θα επιτρέπουν την 

στερέωση τους πάνω στους μεταλλικούς στύλους. 

3.5. Ομάδα 5η: Προμήθεια Φυτικού Υλικού 

3.5.1. Καλλωπιστικά Δένδρα 

Τα καλλωπιστικά δένδρα θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

Να είναι εύρωστα, υγιή, απαλλαγμένα ιώσεων, εντομολογικών και μυκητολογικών 

προσβολών.  Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο να μην παρουσιάζουν ελαττώματα που 

υποβαθμίζουν την ποιότητά τους (χλωρώσεις κτλ). Στους βλαστούς και τους κλάδους 

δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγές και τραυματισμοί. Να έχουν αναπτυχθεί σε 
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φυτοδοχεία ή εφόσον η αρχική τους φύτευση έχει γίνει στο έδαφος να έχουν 

μεταφυτευτεί με μπάλα σε γλάστρα για τουλάχιστον δώδεκα μήνες. 

Το ριζικό τους σύστημα να είναι πλούσιο και καλώς ανεπτυγμένο στο σύνολο της 

μπάλας του χώματος του φυτοδοχείου, χωρίς αλλοιώσεις ή ενδείξεις προσβολών, χωρίς 

ρίζες που έχουν αναπτυχθεί εκτός φυτοδοχείου. 

Τα φυτοδοχεία ανάπτυξης των φυτών, να είναι διαστάσεων ανάλογων με το μέγεθος 

του φυτού, όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο μελέτης. 

Θα πρέπει να επισημαίνονται με ευανάγνωστες ετικέτες, στις οποίες θα αναγράφονται 

εγγυημένα, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία: η λατινική και η κοινή ονομασία. Οι ετικέτες 

πρέπει να είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες, γραμμένες με ανεξίτηλο μελάνι ή ανάγλυφες 

και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια σε όλα τα φυτά κατά την παράδοση.  

Τα προς προμήθεια δένδρα, θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική 

Προδιαγραφής ΕΛΟΤ – ΤΠ – 1501-10-09-01-00 «Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού 

υλικού». Να έχουν όρθιο και ευθυτενή κορμό χωρίς εμφανείς τομές, εκδορές, έλκη, 

καρκινώματα ή άλλες αλλοιώσεις. Η κόμη τους να είναι καλώς ανεπτυγμένη, καλώς 

διακλαδισμένη (τουλάχιστον 3 κύριοι κλώνοι) και διαμορφωμένη με κλαδέματα 

αναλόγως της ηλικίας του είδους τους ή της καλλωπιστικής τους διαμόρφωσης, 

συμπαγής χωρίς κενά, ξερά κλαδιά ή χλωρώσεις. Να έχουν διανύσει στο φυτώριο 

περίοδο σκληραγώγησης τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την εξαγωγή τους από 

το έδαφος πριν την παράδοση και να έχουν διατηρηθεί σε φυσικές συνθήκες, ώστε 

κατά τον έλεγχο να διαπιστώνεται ύπαρξη πλούσιου ριζικού συστήματος, σε 

ολόκληρο το φυτοδοχείο. Το ύψος του φυτού μετριέται από το λαιμό του φυτού έως 

την κορυφή του. Η περίμετρος κορμού μετριέται περίπου στο 1μ (στηθαία 

περίμετρος φυτού) από το λαιμό του φυτού. Να είναι φυτοπαθολογικά ελεγμένα και 

με διαστάσεις όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται ανά είδος στον κάτωθι πίνακα. 

3.5.2. Θάμνοι 

Οι θάμνοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: Να είναι 

εύρωστοι, υγιής, απαλλαγμένοι ιώσεων, εντομολογικών και μυκητολογικών προσβολών. 

Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο να μην παρουσιάζουν ελαττώματα που υποβαθμίζουν 

την ποιότητά τους (χλωρώσεις κτλ). Στους βλαστούς και τους κλάδους δεν θα πρέπει να 

υπάρχουν πληγές και τραυματισμοί. Να έχουν αναπτυχθεί σε φυτοδοχεία ή εφόσον η 

αρχική τους φύτευση έχει γίνει στο έδαφος να έχουν μεταφυτευτεί με μπάλα σε 

γλάστρα για τουλάχιστον έξι μήνες. Το ριζικό τους σύστημα να είναι πλούσιο και 

καλώς ανεπτυγμένο στο σύνολο της μπάλας του χώματος του φυτοδοχείου, χωρίς 
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αλλοιώσεις ή ενδείξεις προσβολών, χωρίς ρίζες που έχουν αναπτυχθεί εκτός 

φυτοδοχείου. 

Τα φυτοδοχεία ανάπτυξης των φυτών, να είναι διαστάσεων ανάλογων με το μέγεθος 

του φυτού, όπως περιγράφεται στο τιμολόγιο μελέτης. 

Κάθε είδος φυτού πρέπει να επισημαίνεται με ευανάγνωστη ετικέτα, στην οποία θα 

αναγράφονται εγγυημένα, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία: η λατινική και η κοινή 

ονομασία. Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες, γραμμένες με 

ανεξίτηλο μελάνι ή ανάγλυφες και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια σε όλα τα 

φυτά κατά την παράδοση. Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική 

Προδιαγραφής ΕΛΟΤ – ΤΠ – 1501-10-09-01-00 «Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού 

υλικού». Να είναι ανεπτυγμένοι, συμμετρικά διακλαδισμένοι (υποχρεωτικά 3-5 καλώς 

ανεπτυγμένοι κλάδοι) και διαμορφωμένοι με κλαδέματα αναλόγως της ηλικίας και 

του είδους τους, συμπαγείς χωρίς κενά, ξερά κλαδιά ή χλωρώσεις και με επαρκή 

φυλλική επιφάνεια. Το ριζικό τους σύστημα να είναι πλούσιο και καλώς 

ανεπτυγμένο στο σύνολο της μπάλας του χώματος του φυτοδοχείου, χωρίς 

αλλοιώσεις ή και ενδείξεις προσβολών. Το ύψος μετριέται από το λαιμό του φυτού έως 

την κορυφή του.  

Να είναι φυτοπαθολογικά ελεγμένοι και με διαστάσεις όπως ακριβώς αυτές 

αναφέρονται ανά είδος στον παρακάτω πίνακα.  

3.5.3. Ποώδη, πολυετή φυτά 

Τα ποώδη πολυετή φυτά θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

Να είναι εύρωστα, υγιή, απαλλαγμένα ιώσεων, εντομολογικών και μυκητολογικών 

προσβολών.  Κατά το μακροσκοπικό έλεγχο να μην παρουσιάζουν ελαττώματα που 

υποβαθμίζουν την ποιότητά τους (χλωρώσεις κτλ). Στους βλαστούς και τους κλάδους 

δεν θα πρέπει να υπάρχουν πληγές και τραυματισμοί. Το ριζικό τους σύστημα να είναι 

πλούσιο και καλώς ανεπτυγμένο στο σύνολο της μπάλας του χώματος του 

φυτοδοχείου, χωρίς αλλοιώσεις ή ενδείξεις προσβολών. Τα φυτοδοχεία ανάπτυξης των 

φυτών, να είναι διαστάσεων ανάλογων με το μέγεθος του φυτού, όπως 

περιγράφεται στο τιμολόγιο μελέτης. Θα πρέπει να επισημαίνονται με ευανάγνωστες 

ετικέτες, στις οποίες θα αναγράφονται εγγυημένα, όλα τα απαιτούμενα στοιχεία: η 

λατινική και η κοινή ονομασία. Οι ετικέτες πρέπει να είναι ανθεκτικές, αδιάβροχες, 

γραμμένες με ανεξίτηλο μελάνι ή ανάγλυφες και να είναι αναρτημένες με ασφάλεια 

σε όλα τα φυτά κατά την παράδοση. Στις περιπτώσεις των ειδών με μεγάλη ποσότητα 

μπορούν να επισημαίνονται με την ανωτέρω ετικέτα κατ’ ελάχιστον τα 20 τεμάχια κάθε 
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είδους. Θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφής ΕΛΟΤ – ΤΠ 

– 1501-10-09-01-00 «Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού». 

Το υπόστρωμα να είναι τύρφη ή μίγμα με μεγάλη αναλογία σε τύρφη με επαρκή επίπεδα 

υγρασίας. Να έχουν  διανύσει περίοδο  σκληραγώγησης από το θερμοκήπιο  στο 

φυσικό περιβάλλον του φυτωρίου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την παράδοση και να 

έχουν διατηρηθεί σε φυσικές συνθήκες. Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Πρασίνου. Να είναι φυτοπαθολογικά ελεγμένα και με 

διαστάσεις όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται ανά είδος.  

3.5.4. Ετήσια Ανθόφυτα 

Τα φυτά με εποχιακή άνθηση θα πρέπει να έχουν:  

 πλήρως διαμορφωμένο το ριζικό τους σύστημα εντός φυτοδοχείου, 

φυτοπαθολογικά ελεγμένα και με διαστάσεις όπως ακριβώς αυτές αναφέρονται 

ανά είδος στον παρακάτω σχετικό πίνακα.  

 Τα φυτά θα πρέπει να έχουν διανύσει περίοδο σκληραγώγησης από το θερμοκήπιο 

στο φυσικό περιβάλλον του φυτωρίου τουλάχιστον 20 ημέρες πριν της 

παραδόσεως και να έχουν διατηρηθεί σε φυσικές συνθήκες.  

 Η επιλογή των χρωμάτων θα γίνει σε συνεννόηση με την Δ/νση Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου του Δήμου.  

3.5.5. Πίνακας Φυτικού Υλικού (Μεγέθη – Προδιαγραφές) 

Α/Α Περιγραφή - Μέγεθος 

1 
Προμήθεια Aesculus carnea , περίμετρος κορμού 14-16, ύψος 2,5-2,8m, μπάλα 
χώματος 65lt 

2 
Προμήθεια Prunus cerasifera pissardii nigra, γλάστρα 110lt, περίμετρος κορμού 16-
18, ύψος 3,0-3,5 

3 
Magnolia grandiflora, διαμορφωμένο σε δένδρο, περίμετρος κορμού 14-16, ύψος 
2,5-2,8m, μπάλα χώματος 65lt 

4 Προμήθεια θάμνου Nerium oleander, Υψος 1,00-1,25, γλάστρα 10lt 

5 
Προμήθεια θάμνου Buxus Macrophylla X Rotundifolia, με σφαιρική κόμη, 
σχηματισμένο σε μπάλα με διάμετρο 45cm, μπάλα χώματος 18lt 

6 Προμήθεια Santolina chamaecyparissus, γλάστρα 2,5lt 

7 Προμήθεια Ετήσια ανθόφυτα 

8 
Προμήθεια δένδρου citrus aurantium, περίμετρος κορμού 10-12, γλάστρα 30lt, ύψος 
2,5-3,0m 

9 
Προμήθεια δένδρο Cupressus sempervirens << Pyramidalis>>, γλάστρα 40lt, ύψος 3-
3,5m, περίμετρος κορμού 12/14 

10 
Προμήθεια Δένδρο Cupressus sempervirens << Pyramidalis>>, γλάστρα 70lt, ύψος 
5m, διάμετρος κόμης 50cm 

11 Προμήθεια θάμνου Lantana montevidensis, γλ.2lt 0,40-0,60 

12 Προμήθεια tulbaghia violacea, γλάστρα 2,5lt,  

13 Προμήθεια πόα agapanthus, γλάστρα 2,5lt 
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14 
Προμήθεια δένδρου catalpa bignonioides, γλάστρα 40, περίμετρος κορμού 12-14, 
ύψος 3,0-3,5m 

15 
Προμήθεια δένδρου Koelkeuteria paniculata, περίμετρος κορμού 10-12, ύψος 2,50-
3,00m 

16 Προμήθεια θάμνου Lantana camara, γλ.3lt 

17 Προμήθεια θάμνου Lavantula angustifolia, γλάστρα 2,5lt 

18 Προμήθεια αναρριχόμενου trachelospermum jasminoides, γλ.22, Υψος 1,70-2,00 

19 Προμήθεια πόα stipa tenuifolia, γλάστρα 2,5lt 

20 Προμήθεια πόα altenethera 2,5lt 

21 Προμήθεια δένδρο lagerstroemia indica , περίμετρος κορμού 10-12, ύψος 2,50m 

22 
Προμήθεια δένδρο prunus serrulata kanzan, γλάστρα 50lt, περίμετρος κορμού 12-14, 
ύψος 2,5-3,5 

23 Προμήθεια θάμνος polygala myrtifolia,  γλ.9lt 

24 Προμήθεια θάμνος callistemon spp,  γλ.18lt, Υ1,20μ 

25 Προμήθεια θάμνος callistemon spp,  γλ.9lt 

26 Προμήθεια θάμνος datura, γλ.18cm 

27 Προμήθεια θάμνου prunus laurocerasus, γλ.24cm 

28 Προμήθεια δένδρου morus ΠΚ 14/16, γλ.65Lt 

29 Προμήθεια θάμνου berberis buxifolia nana,γλ.18cm 

30 Προμήθεια θάμνου berberis candidula nana,γλ.18cm 

31 Προμήθεια rosmarinus officinalis , γλ.20cm 

32 Προμήθεια θάμνου buxus pumila nana, γλ.24 

33 Προμήθεια θάμνου pittosporum tobira nana, γλ.16cm 

34 Προμήθεια θάμνου myrthus nana, γλ.18 

35 Προμήθεια θάμνου Photinia fraseri,γλ.24cm 

36 Προμήθεια θάμνου Lavantula compacta nana, γλάστρα 2,5lt 

37 Προμήθεια θάμνου Lavandula dentata, γλ.5lt, Υ0,40-0,50 

38 Προμήθεια Photinia διαμορφωμένη σε δένδρο με π.κ 8/10, γλ.25lt  

39 Προμήθεια Laurus Nobilis ύψος 2,50-3,00 

40 Προμήθεια θάμνου Photinia robin nana ,γλ.18cm 

41 Προμήθεια Δένδρου Platanus orientalis, Ύψος 5m, Διακλάδωση στα 2m 

42 Προμήθεια Ελιά Μεγαρίτικη, περίμετρος κορμού 1,50m 

43 Προμήθεια Cercis Siliquastrum, Y2-2,5 m, ΠΚ 10/12 

44 Προμήθεια Hibiscus Syriacus, δενδρύλλιο, Y2-2,5 m, ΠΚ 10/12 

45 Προμήθεια Jacaranda  Mimosifolia, Y2-2,5 m, ΠΚ 10/12 

46 Προμήθεια Bougainvillea purple draft, Βουκαμβίλλια μινι, Y0,30-0,40m 

47 Προμήθεια Bougainvillea sp., γλ.18, Υ1,75-2,00m 

48 Προμήθεια Chaenomeles Japonica, Τσιντόνια, γλ.18, Υ0,70-0,80m 

49 Προμήθεια Forsythia, γλ.18, Υ0,50-0,60m 

50 Προμήθεια Nandina Domestica, γλ.24, Υ0,80-1,00m 

51 Προμήθεια Rosmarinus of. prostratus , γλ.16 cm 
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4. Απαιτούμενο Προσωπικό και Εξοπλισμός 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει όλα τα υλικοτεχνικά μέσα (οχήματα, 

μηχανολογικός εξοπλισμός, κ.α.), καθώς και τα εργαλεία και το προσωπικό που 

χρειάζονται για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση των εργασιών όπως ορίζεται στα 

συμβατικά τεύχη και τις εγκεκριμένες αναλύσεις και προδιαγραφές. 

Ειδικά για την εργασία συντήρησης πρασίνου θα πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο 

εξοπλισμό για την άρτια εκτέλεση της. Συγκεκριμένα θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω:  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

(ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) 

5 Εργάτες 
2 Αλυσοπρίονα, 2 τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα,                   

2 χλοοκοπτικές μηχανές, 2 χορτοκοπτικά μηχανήματα,                   

2 φυσητήρες, 2 μπορντουροψάλιδα, εργαλεία χειρός 

1 Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας, ο οποίος 

πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης 

επαγγέλματος εφόσον είναι γεωτεχνικός που 

θα απασχοληθεί ως επιβλέπων 

 

 

5. Υλικά  

Υλικά που δεν πληρούν τις περιγραφές του τιμολογίου μελέτης ή εμφανίζουν φθορές ή 

φυτά που εμφανίζουν ασθένειες δεν θα παραλαμβάνονται. Για την εξασφάλιση της 

ποιότητας θα πρέπει να κατατεθούν σε επίπεδο προσφοράς τα εξής δικαιολογητικά που 

συνοδεύουν την Τεχνική Προσφορά του Διαγωνιζόμενου: 

Για το Φυτικό Υλικό  

  Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας 9001:2008 ή 9001:2015 του φυτωρίου. 

Για τον Έτοιμο Χλοοτάπητα 

   Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας 9001:2008 ή 9001:2015 του παραγωγού. 

Για τον Αστικό Εξοπλισμό 

 Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας 9001:2008 ή 9001:2015 

Για τα Υλικά Άρδευσης  

  Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι θα παρέχει εγγύηση για τα υλικά της   

2ης ομάδας του προϋπολογισμού ‘’Εργασίες Αναβάθμισης Άρδευσης’’, για ένα 

έτος μετά τη λήξη της σύμβασης, κι ότι σε περίπτωση ελαττώματος θα το 

αντικαταστήσει δίχως καμία αξίωση για αποζημίωση από τον Δήμο 

Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας. 
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  Βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι έχει τοποθετήσει επιτυχώς σύστημα κεντρικού 

ελέγχου άρδευσης σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα αθροιστικά τουλάχιστον 

40.000,00 ευρώ. 

  Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας 9001:2008 ή 9001:2015, για τα υλικά που 

ζητείται στην Παράγραφο 3.2: Ομάδα 2η: Εργασίες Αναβάθμισης Άρδευσης της 

παρούσας μελέτης. 

  Δείγματα σύμφωνα με την Παράγραφο 3.2: Ομάδα 2η: Εργασίες Αναβάθμισης 

Άρδευσης της παρούσας μελέτης, για τα υλικά που ζητείται. 

Τα παραπάνω έγγραφα θα τα συνοδεύει δήλωση του διαγωνιζόμενου, η οποία θα αναφέρει 

τους οίκους κατασκευής και τους παραγωγούς των παραπάνω ειδών. 

 

Όλα τα  υλικά θα είναι της απολύτου εγκρίσεως της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και θα 

ελέγχονται από αυτήν πριν την χρησιμοποίησή τους από τον ανάδοχο. Για όλα τα υλικά 

που περιλαμβάνονται στη μελέτη δεκτά θα γίνονται και ισοδύναμα ως προς τις επιδόσεις 

και τις λειτουργικές απαιτήσεις τους συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών τους. 

6. Εμπειρία – Πιστοποιήσεις   

Οι συμμετέχοντες σε επίπεδο προσφοράς θα πρέπει να διαθέτουν και να προσκομίζουν τα 

κάτωθι : 

 Πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή 9001:2015 (ή ισοδύναμο), εν ισχύ, για τη 

διασφάλιση ποιότητας, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο οργανισμό, με πεδίο 

πιστοποίησης τα έργα πρασίνου, τις εργασίες κατασκευής άρδευσης, εμπορίας 

αστικού εξοπλισμού, εμπορίας φυτικού υλικού  και συντήρησης πρασίνου. 

 Πιστοποιητικό ISO 14001:2004 (ή  ισοδύναμο) εν ισχύ, για  την εφαρμογή 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 

οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης τα έργα πρασίνου, τις εργασίες κατασκευής 

άρδευσης, εμπορίας αστικού εξοπλισμού, εμπορίας φυτικού υλικού  και 

συντήρησης πρασίνου. 

 Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1801:2008 ή OHSAS 18001:2007 (ή ισοδύναμο) εν ισχύ, για την 

ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία, που έχει εκδοθεί από πιστοποιημένο 

οργανισμό, με πεδίο πιστοποίησης τα έργα πρασίνου, τις εργασίες κατασκευής 

άρδευσης, εμπορίας αστικού εξοπλισμού, εμπορίας φυτικού υλικού  και 

συντήρησης πρασίνου. 
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 κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών (3) ετών , να έχουν εκτελέσει συμβάσεις 

παρόμοιων εργασιών και προμηθειών συγκεκριμένου τύπου το 100%  της καθαρής 

αξίας του προϋπολογισμού ανά κατηγορία εργασίας (Κατασκευή δικτύων 

αυτόματης άρδευσης, συντήρηση πρασίνου, προμήθεια αστικού εξοπλισμού, 

προμήθεια φυτών και εργασίες φύτευσης). 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

Ν.Φιλαδέλφεια __/03/18 
 

 Ν.Φιλαδέλφεια __/03/18 
 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ Περιβάλλοντος & 
Πρασίνου                                         

Δ. ΦΙΛ/ΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚ/ΝΟΣ 

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ  ΓΚΟΝΤΟΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 


