
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 

EΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

  Foster + Partners Limited  LDK Σύμβουλοι  

Μηχανικοί Α.Ε 

 Charles Anderson 

Landscape Architecture 

 ΤΕΚΕΜ Σύμβουλοι 

Μηχανικοί Α.Ε 

 

 

 

Γραφείο Μελετών 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. 

ΤΟΜΠΑΖΗ Α.Ε. 

 
HYDROMENT Σύμβουλοι 

Μηχανικοί Α.Ε 

 

ΑΣ.Π.Α. Α.Ε. Αστικές 

Περιβαλλοντικές 

Αναπλάσεις Α.Ε. 

 

 ΚΑΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

Καθηγητής Οικονόμου 

Δημήτριος, Σύμβουλος 

Πολεοδομικών Μελετών 

 
ΔΟΜΗ Α.Ε. Σύμβουλοι 

Μηχανικοί 

 ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
 

ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

Σύμβουλοι Μηχανικοί-

Αρχιτέκτοντες 

  

SKAPE Εταιρεία Μελετών & 

Κατασκευών Ε.Π.Ε. 

 

ΓΕΩΤΟΠΟΣ Ανώνυμη 

Εταιρεία Μελετών  

Περλέρος Βασίλειος, 

Γεωλόγος 

 
DENCO Συγκοινωνιακές 

Μελέτες Ε.Π.Ε. 

 

 

ΠΑΝΓΑΙΑ Σύμβουλοι 

Μηχανικοί Ε.Π.Ε. 

 ENVECO Α.Ε.  

Geosysta Ε.Π.Ε. Εταιρεία 

παροχής επιστημονικών 

και συμβουλευτικών 

υπηρεσιών 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

02 LAN MP RP 021 02 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

ΔΟΞΙΑΔΗΣ ΠΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 

SKAPE Εταιρεία Μελετών & Κατασκευών Ε.Π.Ε. 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

 

2 

 

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Α
Ν

Α
Θ

Ε
Ω

Ρ
 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μ
Ε
ΓΕ

Θ
Ο

Σ
 

Σ
Φ

Ρ
Α

ΓΙ
Δ

Α
 

02 LAN MP RP 021 02 Κατάλογος παραδοτέων Α4 D+/SK 

02 LAN MP RP 022 02 Tεχνική έκθεση Α4 D+/SK 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Α
Ν

Α
Θ

Ε
Ω

Ρ
 

ΤΙΤΛΟΣ 

Μ
Ε
ΓΕ

Θ
Ο

Σ
 

Σ
Φ

Ρ
Α

ΓΙ
Δ

Α
 

02 LAN MP 603-L 021 02 Κάτοψη διατήρησης και μεταφύτευσης 

ή απομάκρυνσης υφιστάμενων 

δέντρων 

4xA4 D+/SK 

02 LAN MP 605-L 021 02 Κάτοψη κατανομής κηπαίου χώματος 

και εδαφικών υποστρωμάτων 

4xA4 D+/SK 

02 LAN MP 614-L 021 02 Κάτοψη τομέων άρδευσης 4xA4 D+/SK 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Α
Ν

Α
Θ

Ε
Ω

Ρ
 

ΤΙΤΛΟΣ 

Κ
Λ

ΙΜ
Α

Κ
Α

 

Σ
Φ

Ρ
Α

ΓΙ
Δ

Α
 

02 LAN MP 601-L 021 02 Γενική Διάταξη Τοπίου Μητροπολιτικού 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού είναι μία έκταση 2.000.569 τμ φυσικής και 

πολιτισμικής ομορφιάς. Χωροθετείται στην έκταση του πρώην Αεροδρομίου του 

Ελληνικού και των εκεί Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Συνορεύει δε Ανατολικά με τον 

Αστικό ιστό των Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης, Γλύφαδας και τον Υμηττό, τον 

Σαρωνικό κόλπο στα δυτικά, το Γκολφ της Γλυφάδας στα νότια και τον αστικό ιστό του 

Αλίμου στα βόρεια. 

Ολη η έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά έχει κριθεί ως μη 

δασικού χαρακτήρα, όπως προκύπτει από το συνδυασμό της υπ’ αρ. 39216/1659/11-5-

2017 Πράξης Χαρακτηρισμού Δασάρχη Πειραιά με την υπ’ αρ. 6/2017 απόφαση Τεχνικής 

Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Πειραιά.  

Το Μητροπολιτικό Πάρκο χωρίζεται σε διαφορετικές περιοχές με κριτήρια χρήσεων, 

κτιριακών ή υπαίθριων, και βεβαίως, τοπίου. Κάθε μία από αυτές έχει το δικό της 

μοναδικό χαρακτήρα τοπίου, ενώ η μετάβαση από τη μία στην άλλη θα γίνεται ήπια και 

ομαλά. Στο σύνολό τους θα συνεισφέρουν στη δημιουργία μίας εξαιρετικά δυνατής 

Ελληνικής ταυτότητας του τοπίου του Πάρκου. Οι δραστηριότητες που θα φιλοξενηθούν 

είναι κυρίως αθλητικές, πολιτισμού, αναψυχής αλλά και πρότυπες αστικές και 

περιβαλλοντικές υποδομές. 

Ιθαγενείς φυτοκοινωνίες και ιστορικής σημασίας τοπία θα παραμείνουν το επίκεντρο 

αυτού του πάρκου. Για τη φύτευση στο πάρκο χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία ελληνικές 

τυπολογίες τοπίου, δηλαδή αισθήσεις που συναντάμε στο Ελληνικό τοπίο που 

προσαρμόζονται στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. Εικόνες, μυρωδιές και ήχοι 

οικείοι σε μας, δημιουργούν έναν χώρο με εναλλαγή εμπειριών που θα προσελκύσει 

τους χρήστες της περιοχής, της Αττικής αλλά και τους τουρίστες.  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η καταγραφή της υφιστάμενης βλάστησης στην 

περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου. 

 

Διάγραμμα 1: Αποτύπωση των περιοχών καταγραφής 
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ΠΕΡΙΟΧΗ A (CANOE-KAYAK ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΚΟΥ) 

Στο τμήμα αυτό κυριαρχούν οι εγκαταστάσεις του Canoe-Kayak. Στα νότια των 

εγκαταστάσεων συναντάμε γραμμικές φυτεύσεις από Χαρουπιές, Ελιές, Ελαίαγνους και 

κάποιες Μελιές. Στην περιμετρική περιοχή των εγκαταστάσεων υπάρχουν φυτεύσεις με 

περισσότερο καλλωπιστική μορφή, με είδη όπως Δενδρολίβανα, Βουκαμβίλλιες, Τεύκρια, 

Μυρτιές, Πλάτανοι, Ακακίες κ.α., ενώ στα ΒΔ των εγκαταστάσεων του Canoe-Kayak 

υπάρχουν ανοιχτές περιοχές με διάσπαρτες Ακακίες, Εχίνοπες κ.α. 
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Εικ. Α-1: Ανατολικά των εγκαταστάσεων του Canoe-Kayak παρτέρια με Χαρουπιές, Κυπαρίσσια 

και καλλωπιστικούς θάμνους, όπως Τεύκρια, Βουκαμβίλλιες κ.α.  

 
Εικ. Α-2: Διαφορετική άποψη της ίδιας περιοχής. Αριστερά στην φωτογραφία, διακρίνεται 

δενδροστοιχία με Πλατάνια σημαντικού μεγέθους  

 

Εικ. Α-3: Ανατολικά των εγκαταστάσεων του Canoe-Kayak, στο πρανές πίσω από τις εξέδρες 

διακρίνονται φυτεύσεις, κυρίως με Αϊλανθους, Εχίνοπες και θαμνώδη βλάστηση από 

Πικροδάφνες, Πυράκανθα και Δενδρολίβανα έρποντα 

 

Εικ. Α-4: Δρόμος στο Β-ΒΔ όριο των εγκαταστάσεων του Canoe-Kayak κυρίως με Ελιές, Βελανιδιές 

και Χαρουπιές   
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Εικ. Α-5: Διαφορετική λήψη της ίδια περιοχής, όπου διακρίνονται πυκνές περιμετρικές φυτέυσεις 

από Δενδρολίβανα 

 

Εικ. Α-6: Περιφερειακός δρόμος, στα Δ-ΒΔ των εγκαταστάσεων του Canoe-Kayak, όπου 

διακρίνονται γραμμικές φυτεύσεις με Ελιές και Εχίνοπες 

 

Εικ. Α-7: Πυκνή φύτευση από Πυράκανθους κι Ελιές, παραπλεύρως βόρειου περιμετρικού δρόμου 

της περιοχής. Δεξιά στην φωτογραφία διακρίνεται γραμμική φύτευση από Αγριελιές 

 

Εικ. Α-8: Διαφορετική άποψη της ίδιας περιοχής 
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Εικ. Α-9: Σχίνα και παραποτάμια βλάστηση, στο βόρειο τμήμα της περιοχής, στις όχθες του 

ρέματος των Τραχώνων 

 

Εικ. Α-10: Περιοχή με γραμμική φύτευση Ελιών μικρού μεγέθους, στο βόρειο τμήμα της περιοχής 

 

Εικ. Α-11: Ακακίες κι Εχίνοπες, σε παρτέρι στο ΒΔ τμήμα της περιοχής 

Εικ. Α-12: Πυκνή φύτευση από Ακακίες, σε παρτέρι κεντρικά της περιοχής 
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Εικ. Α-13: Γραμμικές φυτεύσεις από Πυράκανθα κι Αγριελιές, παραπλεύρως του δρόμου που 

διασχίζει το κεντρικό τμήμα της περιοχής 

 

Εικ. Α-14: Εκτεταμένη περιοχή, νότια της λίμνης του Canoe-Kayak, όπου διακρίνεται γραμμική 

φύτευση με Γαζίες και Χαρουπιές 

 

Εικ. Α-15: Φυτεύσεις από Πυράκανθα και Πικροδάφνες, παραπλεύρως του δρόμου που οδηγεί 

στο νότιο τμήμα της περιοχής 

Εικ. Α-16: Περιφερειακός δρόμος, στο νότιο όριο της περιοχής, με συστάδες από Ακακίες 
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Εικ. Α-17: Περιφερειακός δρόμος, στο νότιο τμήμα των εγκαταστάσεων του Canoe-Kayak, όπου 

κυριαρχούν τα Πυράκανθα 

 

Εικ. Α-18: Χώρος στάθμευσης, στο νότιο τμήμα της περιοχής, όπου κυριαρχούν θαμνώδη είδη, 

όπως Δενδρολίβανα, Λαντάνες και Πικροδάφνες 

 

Εικ. Α-19: Περιοχές χωρίς φυτεύσεις, όπου επικρατούν κυρίως τα αγρωστώδη, στο νότιο τμήμα 

της περιοχής 
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ΠΕΡΙΟΧΗ Β (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, SOFTBALL KAI 

HOCKEY) 

 

Τη γενικότερη εικόνα της περιοχής αυτής συνθέτουν οι καλλωπιστικές φυτεύσεις, 

περιφερειακά των αθλητικών εγκαταστάσεων, με είδη όπως Πλατάνια, Ελιές και 

Κουκουναριές σημαντικού μεγέθους, καθώς και Ιτιές κλαίουσες, Δενδρολίβανα, 

Ελαίαγνοι, Κυδωνίαστρα, Πικροδάφνες κ.α. Επίσης, συναντάμε στο νότιο τμήμα της 

περιοχής, επιφάνειες χωρίς σημαντικές φυτεύσεις, κυρίως με αγρωστώδη και 

διάσπαρτους θάμνους και στο ΒΔ τμήμα της περιοχής φυτεύσεις με μεγάλους 

Ευκάλυπτους, στο όριο με την Λ. Ποσειδώνος. 
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Εικ. Β-1: Ευκάλυπτοι σημαντικού μεγέθους, στον Χώρο συντήρησης και αποθήκευσης κεραμικού 

υλικού, στα ΒΔ της περιοχής 

 

Εικ. Β-2: Ασφαλτοστρωμένες περιοχές Α-ΒΑ του Πρώην Δυτικού Αερολιμένα, με διάσπαρτα 

Αλμυρίκια 

 

Εικ. Β-3: Παρτέρι με Κουκουναριές μεγάλου μεγέθους, νότια του γηπέδου Hockey 2 

 

Εικ. Β-4: Ελιές και Ιτιά κλαίουσα, σε παρτέρι δίπλα στο σιντριβάνι, στο κέντρο της περιοχής 
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Εικ.  Β-5: Περιοχή νότια του γηπέδου Hockey 1, με φρυγανώδη βλάστηση 

 

Εικ.  Β-6: Παρτέρια νότια του γηπέδου Hockey 1, με Ακακίες κι Ελιές 

 

Εικ. Β-7: Παρτέρι με Πλάτανους, Δάφνες Απόλλωνα, Λεβαντίνες κ.α. στον πλακόστρωτο διαγώνιο 

άξονα  

 

Εικ. Β-8: Παρτέρια με Πικροδάφνες στον περιβάλλοντα χώρο γηπέδου της ΠΑΕ Εθνικός Πειραιώς 
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Εικ. Β-9: Παρτέρια με καλλωπιστική φύτευση στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της ΠΑΕ 

Εθνικός. Διακρίνονται Κυπαρίσσια, Ελιές, Ελαίαγνοι, Βιβούρνα κοινά, Λαντάνες κ.α. 

 
Εικ. Β-10: Παρτέρια με Ελιές ιδιαίτερης καλλωπιστικής αξίας, στην ίδια περιοχή 

 

Εικ. Β-11: Παρτέρι με Κουκουναριές, Κυπαρίσσια και καλλωπιστικούς θάμνους, στον κεντρικό 

άξονα 

 
Εικ. Β-12: Διαφορετική άποψη της ίδιας περιοχής 
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Εικ. Β-13: Παρτέρι με καλλωπιστικές φυτεύσεις, στην ίδια περιοχή. Διακρίνονται Κουκουναριές, 

Τεύκρια κ.α. 

 
Εικ. Β-14: Ελιές σημαντικού μεγέθους, στην ίδια περιοχή 

 

Εικ. Β-15: Μεγάλες Ελιές, Κυπαρίσσια και Λεύκες, σε παρτέρι ανατολικά του κλειστού 

γυμναστηρίου, στον πλακόστρωτο άξονα 

 

Εικ. Β-16: Παρτέρια με αξιόλογα Πεύκα κι Ελιές, στο κέντρο της περιοχής 
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Εικ. Β-17: Φυτεύσεις με Ελιές και Πικροδάφνες, περιμετρικά του γηπέδου της ΠΑΕ Εθνικός Πειραιώς 

 

Εικ. Β-18: Παρτέρια με Πυράκανθα και Σχίνα, κάτω από την πεζογέφυρα, στα δυτικά της περιοχής 

 

Εικ. Β-19: Παρτέρια με διάσπαρτες Ακακίες, Εχίνοπες και αγρωστώδη, στο νότιο τμήμα της 

περιοχής 

 

Εικ. Β-20: Παρόμοια παρτέρια, με διάσπαρτους Ευκάλυπτους, στην ίδια περιοχή 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 

17 

 

ΠΕΡΙΟΧΗ Γ (ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Ε.Α. «Κεντρικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών» & Ε.Α.) 

Στην περιοχή επικρατούν οι Ευκάλυπτοι, τα Πεύκα, οι Κουκουναριές, τα Κυπαρίσσια και 

θάμνοι όπως Πικροδάφνες, Πυράκανθοι, Σχίνα κ.α. 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-1: Ευκάλυπτος σημαντικού ύψους, στην περιοχή των διατηρητέων υποστέγων των ΚΕΑ 

 

Εικ. Γ-2: Κυπαρίσσια μεγάλου ύψους, στο βόρειο τμήμα της περιοχής 

 

Εικ. Γ-3: Δενδροστοιχία με Αμυγδαλιές και Ευκάλυπτους, στην περιοχή των διατηρητέων 

υποστέγων των ΚΕΑ 

 

Εικ. Γ-4: Συστάδες με Ευκάλυπτους, σε χώρους στάθμευσης, στην ίδια περιοχή 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-5: Συστάδες με Ευκάλυπτους, βόρεια των δατηρητέων υποστέγων των ΚΕΑ 

 
Εικ. Γ-6: Μεγάλοι Ευκάλυπτοι, στην ίδια περιοχή 

 

Εικ. Γ-7: Συστάδες με Ευκάλυπτους, στην ίδια περιοχή, μπροστά από τα δατηρητεά υπόστεγα των 

ΚΕΑ 

 

Εικ. Γ-8: Το δυτικό τμήμα της περιοχής, με χαμηλή βλάστηση, κυρίως από αγρωστώδη 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-9: Παρτέρια με Ευκάλυπτους, Κουκουναριές και Ακακίες, στην περιοχή της Τοξοβολίας, στα 

δυτικά της περιοχής 

 
Εικ.  Γ-10: Διαφορετική άποψη της ίδιας περιοχής 

 
Εικ. Γ-11: Μονοπάτια με μεγάλους Ευκάλυπτους, Πεύκα και Κουκουναριές στο κεντρικό τμήμα της 

περιοχής 
 

 
Εικ. Γ-12: Πυκνή βλάστηση Ευκάλυπτων και Πεύκων περιμετρικά του κτιρίου της Aegean 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-13: Ευκάλυπτοι και αγρωστώδη, μπροστά από τον πρώην Αερολιμένα charter 

 
Εικ. Γ-14: Δρόμος με μεγάλους Ευκαλύπτους, ανατολικά του πρώην Αερολιμένα charter 

 

Εικ. Γ-15: Ευκάλυπτοι, στο ανατολικό τμήμα της περιοχής, κοντά στον κεντρικό δρόμο που διασχίζει 

τα ΚΕΑ 

 

Εικ. Γ-16: Συστάδες με Ευκάλυπτους, σε χώρους στάθμευσης, στην ίδια περιοχή 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-17: Αγρωστώδη στους χώρους στάθμευσης των ΚΕΑ και στο βάθος συστάδες με μεγάλους 

Ευκάλυπτους, σημαντικού ύψους, στα ανατολικά της περιοχής 

 

Εικ. Γ-18: Παρόμοιο τοπίο, στην ανατολική περιοχή των ΚΕΑ 

 
Εικ. Γ-19: Χώρος στάθμευσης, εντός των ΚΕΑ, όπου απαντώνται Ευκάλυπτοι και Πεύκα μεγάλου 

ύψους και θαμνώδης βλάστηση, κυρίως από Μηδικές 

 
Εικ. Γ-20: Ευκάλυπτοι και Μιμόζες περιμετρικά του χώρου στάθμευσης 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-21: Μεγάλα παρτέρια μπροστά από το κτίριο του πρώην Αερολιμένα charter με Λαντάνες, 

Κυπαρίσσια και Ακακίες  

 
Εικ. Γ-22: Συστάδες με μεγάλους Ευκάλυπτους στον περιβάλλοντα χώρο της Ε.Α. 

 
Εικ. Γ-23: Ακακίες και αγρωστώδη στην περιοχή, παραπλέυρως των γραμμών του τραμ 

 
Εικ. Γ-24: Παρτέρια με Ευκάλυπτους και Ακακίες στον περιβάλλοντα χώρο του διαδρόμου 

αποπροσγειώσεων 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Γ-25: Πυκνή βλάστηση με αγρωστώδη, Μιμόζες και Πεύκα στον περιβάλλοντα χώρο του 

κτιρίου ΦΙΡ Αθηνών 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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ΠΕΡΙΟΧΗ Δ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ 

ΑΠΟΠΡΟΣΓΕΙΩΣΕΩΝ) 

Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από τα μεγάλα παρτέρια με αγρωστώδη και διάσπαρτες 

Ακακίες και Σχίνα, εντός του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, αλλά και την πυκνή 

βλάστηση στα πρανή του ρέματος, στα νότια της περιοχής. 

 

 

 
 

 

 

 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Δ-1: Αγρωστώδη δυτικά του κτιρίου ΦΙΡ Αθηνών, στην περιοχή του διαδρόμου 

αποπροσγειώσεων 

 

Εικ. Δ-2: Παρτέρια με αγρωστώδη στον ευρύτερο χώρο του διαδρόμου αποπροσγειώσεων 

 
Εικ. Δ-3: Παρόμοιας υφής παρτέρια ΝΔ του κτιρίου ΦΙΡ Αθηνών 

 

Εικ. Δ-4: Πρανή με μακκία βλάστηση και μεγάλοι Ευκάλυπτοι, βόρεια του κτιρίου του Πρώην 

Ανατολικού Αερολιμένα 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Δ-5: Μεγάλα παρτέρια στον ευρύτερο χώρο του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, με Ακακίες, 

Εχίνοπες και Σχίνα 

 

Εικ. Δ-6: Μεγάλες εκτάσεις με Σχίνα, Ακακίες, Σπάρτα και αγρωστώδη, κατά μήκος του διαδρόμου 

αποπροσγειώσεων 

 
Εικ. Δ-7: Παρτέρια στον διάδρομο αποπροσγειώσεων, με αγρωστώδη και Σχίνα 

 
Εικ. Δ-8: Παρόμοιες εκτάσεις 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εικ. Δ-9: Μεγάλες εκτάσεις με αγρωστώδη, Σχίνα, Ακακίες και Σπάρτα, στην περιοχή του διαδρόμου 

αποπροσγειώσεων 

 

Εικ. Δ-10: Ουασιγκτόνιες, ιδιαίτερα αξιόλογες, σε παρτέρια νότια του χώρου στάθμευσης του 

Πρώην Ανατολικού Αερολιμένα 

 

Εικ. Δ-11: Ακακίες και αγρωστώδη, στον δρόμο νότια του χώρου στάθμευσης του Πρώην 

Ανατολικού Αερολιμένα 

 

 

Εικ. Δ-12: Πυκνή βλάστηση εκατέρωθεν του ρέματος, στα νότια της περιοχής, με Ακακίες, Εχίνοπες, 

Πεύκα και Κυπαρίσσια 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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3. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ Ή ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ 

ΤΟΥΣ  

Το Μητροπολιτικό Πάρκο χωροθετείται στην έκταση του πρώην Αεροδρομίου, μία 

περιοχή με σημαντικές ανθρωπογενείς επεμβάσεις στο ανάγλυφό της για την 

εξυπηρέτηση και λειτουργία του πρώην Αερολιμένα Αθηνών. Όπως προκύπτει από την 

Πρόταση του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου και της 

Αρχιτεκτονικής Μελέτης Τοπίου, το υφιστάμενο (ανθρωπογενές) ανάγλυφο της έκτασης 

του Μητροπολιτικού Πάρκου υφίσταται αλλαγές, σε περιοχές ωστόσο που δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς την υφιστάμενη φύτευση. 

Κατά τον σχεδιασμό του Πάρκου έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί μεγάλο ποσοστό της 

υφιστάμενης βλάστησης. Στις περιπτώσεις που υφιστάμενα δέντρα βρίσκονται εντός 

προτεινόμενων διαμορφώσεων, προτείνεται η διερεύνηση μεταφύτευσης τους με 

κατάλληλους χειρισμούς και στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, η απομάκρυνση 

τους.    

Σχετικά με την λοιπή βλάστηση που θα διατηρηθει, θα γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί για 

την προστασία της, την ανάδειξή της και την ενσωμάτωσή της στην τελική ανάπτυξη του 

Πάρκου. 

Τα δένδρα που προτείνεται να διατηρηθούν, καθώς και εκείνα για τα οποία προτείνεται η 

μεταφύτευση ή απομάκρυνσή τους παρουσιάζονται στο παρακάτω διαγραμμα: 
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Διάγραμμα 2. 02 LAN MP 603-L 021 ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ Ή 

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ. 
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Μεθοδολογία διαχείρισης και διατήρησης της υφιστάμενης βλάστησης 

Η υφιστάμενη βλάστηση (δένδρα, θάμνοι) που θα παραμείνει στη θέση της, θα 

προστατευθεί από φθορές και τραυματισμούς, όπως κόψιμο και σπάσιμο των ριζών, 

επιβάρυνση και πρόκληση εκδορών στις ρίζες, τον κορμό ή τα κλαδιά. Επίσης, θα 

αποφεύγεται η εναπόθεση υλικών εκσκαφής ή κατασκευής, που δημιουργούν συνθήκες 

ασφυξίας των ριζών, καθώς και η κίνηση οχημάτων, στις ζώνες εξάπλωσης της κόμης 

των δένδρων. Περαιτέρω, δεν θα επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων ή η αποθήκευση 

υλικών στην ζώνη εξάπλωσης του ριζικού συστήματος των δένδρων. 

Τα υφιστάμενα δένδρα θα προστατεύονται με ειδική περίφραξη, τοποθετημένη πέρα από 

την ζώνη εξάπλωσης του ριζικού συστήματος καθ’  όλη την διάρκεια των εργασιών, η 

οποία  θα απομακρυνθεί μετά το πέρας των εργασιών. 

Οι περιοχές της υφιστάμενης βλάστησης θα προστατεύονται με κατάλληλο τρόπο 

(κάλυψη, περίφραξη κ.λπ.) από τα υλικά της κατασκευαστικής δραστηριότητας 

(κονίαμα, τσιμέντο, χρώματα ή άλλες χημικές ουσίες) ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση 

από εισροή των παραπάνω υλικών στο ριζικό σύστημα των φυτών.  

Στην περίπτωση όπου απαιτείται ριζοκοπή υφιστάμενων δένδρων, θα γίνεται στην 

συνέχεια άρδευση με το χέρι των εν λόγω δένδρων ανά τακτά χρονικά διαστήματα ενώ 

ενδέχεται η εγκατάσταση προσωρινού αρδευτικού συστήματος για την αποφυγή 

προβλημάτων στην ανάπτυξη των φυτών. 

Τα υφιστάμενα δένδρα θα ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την παρουσία 

προσβολών ή ασθενειών ή λοιπών προβλημάτων που αφορούν την φυτοϋγιεινή τους 

κατάσταση.  

 

Πιο κάτω περιγράφονται οι γενικές αρχές ώστε να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές 

συνθήκες μεταφύτευσης εγκατεστημένων φυτών, που αφορούν την επιβίωση και την 

ανάπτυξη τους, σε προσωρινό χώρο φύλαξης, μέχρι την επανεγκατάσταση τους στις 

τελικές θέσεις φύτευσης του έργου. Εγκατεστημένα φυτά θεωρούνται φυτά που έχουν 

αναπτυχθεί στο έδαφος για διάστημα μεγαλύτερο από 6 μήνες. 
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Επιλογή φυτών για μεταφύτευση 

Σημαντικές παράμετροι για να αποφασισθεί ποια φυτά αξίζει να διασωθούν είναι οι 

παρακάτω :   

• Το μέγεθος του φυτού και η ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται: Για παράδειγμα φυτά 

που αναπτύσσονται γρήγορα δεν αξίζει να μεταφυτευθούν διότι το κόστος και το ρίσκο 

της μεταφύτευσης υπερβαίνει κατά πολύ την αγορά τους από το φυτώριο. 

• Η ποιότητα του φυτού: Μη υγιή φυτά, με κακή διαμόρφωση κόμης ή κορμού δεν 

θωρούνται αξιόλογα  

• Η ευκολία μεταφύτευσης: Για παράδειγμα, δεν συνιστάται η μεταφύτευση φυτών που οι 

ρίζες τους περιπλέκονται μέσα σε πλακοστρώσεις και τσιμέντα, που είναι πολύ πυκνά 

φυτεμένα και καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση μηχανημάτων ή που βρίσκονται σε 

απόκρημνα σημεία. 

• Η αντοχή που παρουσιάζει κάθε είδος στην μεταφύτευση: Γενικά έχουν καλή αντοχή στις 

μεταφυτεύσεις : 1) Νεότερα σε ηλικία δέντρα, με εξαίρεση την ελιά και τους φοίνικες που 

μεταφυτεύονται με επιτυχία και σε μεγάλη ηλικία,  2) Έως μέγιστη περίμετρο κορμού 35-

50 εκ., με εξαίρεση την ελιά και τους φοίνικες, 3) Φυλλοβόλα σε σχέση με αειθαλή, εκτός 

από την ελιά που δέχεται αυστηρό κλάδεμα (κλάδεμα ανανέωσης ), 4) Δέντρα με 

επιφανειακό ριζικό σύστημα σε σχέση με αυτά που ριζοβολούν βαθιά, 5) Δέντρα από 

φυτώριο που έχουν φυτευτεί και όχι αυτοφυή ( τα αυτοφυή κατά την μεταφύτευση 

διατηρούν μόνο το 25%  του ριζικού τους συστήματος ή και λιγότερο σε σχέση με φυτά 

που προέρχονται από φυτώρια και έχουν δεχθεί αλλεπάλληλες μεταφυτεύσεις, οπότε 

συγκρατούν 75% του ριζικού τους συστήματος ). 5) Τέλος, οι θάμνοι μεταφυτεύονται 

γενικά ευκολότερα από τα δέντρα.  

 

Είδη φυτών 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, τα είδη που υπάρχουν στον χώρο του έργου 

κατατάσσονται στον παρακάτω πίνακα, βάσει της καταλληλότητας τους για 

μεταφύτευση. Στην περίπτωση που η μεταφύτευσή τους αποφασιστεί ως η βέλτιστη 

λύση, τα φυτά των ειδών αυτών πρέπει να σημειωθούν πριν αρχίσουν οι εργασίες στον 

χώρο. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗ 

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ 

Olea spp. Ελιά καλή 

Washingtonia Ουασινγκτόνια καλή 

Ceratonia siliqua Χαρουπιά μέση 

Pinus pinea, Pinus 

halepensis 

Πεύκο μέση-χαμηλή 

Platanus spp. Πλατάνι μέση 

Citrus aurantium Νεραντζιά μέση 

Cupressus sempervirens Κυπαρίσσι ορθόκλαδο μέση 

Cercis siliquastrum Κουτσουπιά μέση 

Acacia cyanophylla Ακακία κυανόφυλλη μέση- καλή 

Pistacia lentiscus Σχίνος μέση-χαμηλή 

Genista monosperma Εχίνοπας μέση 

Eucalyptus sp. Ευκάλυπτος χαμηλή 

 

Στον χώρο υπάρχουν και πολλά είδη θάμνων όπως πικροδάφνες, πυράκανθοι, 

βιβούρνα κ.α., που ενώ τεχνικά θα μπορούσαν να μεταφυτευθούν, ίσως είναι οικονομικά 

ασύμφορο σε σχέση με την αγορά τους. Επίσης δεν έχουν ομοιομορφία ως προς το 

μέγεθος και τα άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τον σχεδιασμό  του πάρκου. 

 

Χρονική περίοδος – συνθήκες μεταφύτευσης 

Οι εργασίες της μεταφύτευσης γίνονται από μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τέλος 

Φεβρουαρίου για τα περισσότερα δένδρα, εκτός από τα Φοινικοειδή που γίνονται στις 

αρχές Καλοκαιριού. 

Καιρικές συνθήκες : Η διαδικασία της μεταφύτευσης δεν λαμβάνει χώρα σε πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες, κάτω από -5 βαθμούς κελσίου και σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, πάνω 

από 32 βαθμούς κελσίου ή όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι. 

Προετοιμασία των φυτών για μεταφύτευση 

Αρχικά, τα δένδρα που θα επιλεγούν προς μεταφύτευση θα υποβληθούν σε κλάδεμα, 

ώστε να μειωθεί αισθητά η φυλλική τους επιφάνεια. Συγκεκριμένα:  

• για τα φυλλοβόλα είδη που πρόκειται να μεταφυτευθούν, το κλάδεμα θα είναι κανονικό, 
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• για τις Ελιές το κλάδεμα θα είναι κανονικό, 

• τα υπόλοιπα αειθαλή δένδρα (Αριά, Χαρουπιά κ.λ.π.) θα κλαδευτούν μέτρια αυστηρά. 

Ορισμένα δέντρα που δέχονται κλάδεμα ανανέωσης, ακριβώς πριν την μεταφύτευση 

τους κλαδεύονται αυστηρά.  

Ριζοτομή. Πριν σχεδιαστεί η ριζοτομή, υπολογίζεται το μέγεθος της μπάλας χώματος. 

Θα ακολουθήσει ριζοκοπή κάθε δένδρου που πρόκειται να μεταφυτευθεί και δεν θα 

αποκοπεί το ριζικό σύστημα στο κάτω μέρος της ριζόμπαλας, ώστε να υπάρχει 

προσωρινή πρόσφυση στο έδαφος. Γύρω από κάθε ριζοκομένο δένδρο θα 

τοποθετηθεί περιμετρικά της ριζόμπαλας κατάλληλο υλικό, το οποίο συμπληρώνεται με 

χώμα και θα λειτουργεί ως προσωρινό φυτοδοχείο που συγκρατεί τη ριζόμπαλλα και 

παράλληλα επιτρέπει στις ρίζες του φυτού να αναπτύσσονται. 

Κάθε δένδρο θα στερεωθεί, εάν απαιτείται και θα αρδευτεί. Χρονικά η εκτέλεση των 

ανωτέρω εργασιών θα πρέπει να γίνει τους χειμερινούς μήνες και όχι μετά το 3Ο 

δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με εξαίρεση φυσικά τα φοινικοειδή. 

Πριν την εξαγωγή του δένδρου προς μεταφύτευση, το έδαφος ποτίζεται και η κόμη 

ψεκάζεται με αντιαφυδατικά σκευάσματα για την μείωση της διαπνοής. Με κατάλληλο 

μηχάνημα "ανασηκώνεται" το δένδρο και προσεκτικά κόβονται οι ρίζες πρόσφυσης στο 

έδαφος. Το “airpot” απομακρύνεται με προσοχή και τοποθετείται γύρω από τη 

ριζόμπαλλα λινάτσα με σύρμα.  

Αν τα φυτά πρόκειται να συντηρηθούν σε προσωρινό φυτώριο μέχρι την τελική φύτευση 

τους, μετά την εξαγωγή τους τοποθετείται πάλι γύρω από τη ριζόμπαλλα airpot, 

μεγαλύτερο από τη ριζόμπαλλα το οποίο και αυτό συμπληρώνεται με κατάλληλο 

εδαφικό μίγμα.  

Παράλληλα θα γίνει κατάλληλη στήριξη όλων των μεταφυτευμένων δένδρων και θα 

ακολουθήσει άρδευση αυτών.  

Οι εργασίες συντήρησης των μεταφυτευόμενων δένδρων στο προσωρινό χώρο 

εγκατάστασής τους, θα περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες εργασίες ώστε η εικόνα 

τους να είναι η βέλτιστη.  

Οι εργασίες συντήρησης στον προσωρινό χώρο αποθήκευσης περιλαμβάνουν : 

• Κατάλληλη στήριξη κάθε δέντρου.  
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• Διατήρηση υγρασίας σε υψηλά απαιτούμενα επίπεδα (με προσωρινό δίκτυο άρδευσης). 

• Συμπληρωματικά κλαδέματα. 

• Διοχέτευση σκευασμάτων που υποβοηθούν την ριζοβολία. 

• Λιπάνσεις. 

• Εφαρμογή, εάν απαιτούνται, προληπτικών ή θεραπευτικών χειρισμών για καταπολέμηση 

ασθενειών ή εχθρών. 

 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό και θα ληφθεί υπόψη η ιστορική, βοτανική, 

τοπική, οικολογική και διακοσμητική σημασία των φυτών που θα επιλεχθούν για 

μεταφύτευση.  
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4. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΟΥ 

 

Μελετώντας την περιοχή μελέτης ως προς την οικολογία τοπίου και αναφερόμενοι στη 

μεγάλη κλίμακα, γειτονικοί σημαντικοί οικότοποι είναι αυτός του Υμηττού και ο 

υδροβιότοπος που βρίσκεται βορειότερα, στο Δέλτα του Ιλισού ποταμού στην παράκτια 

ζώνη των Δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου.  

Ο πρώτος συμπεριλαμβάνεται στον βιότοπο NATURA GR3000006. Η σημερινή του 

βλάστηση είναι αποτέλεσμα πολλών και μακροχρόνιων αναδασωτικών προσπαθειών. 

Το μόνο τμήμα του Υμηττού που φέρει σήμερα την φυσική του βλάστηση είναι το βόρειο 

- βορειανατολικό τμήμα, το οποίο είχε ανέκαθεν δενδρώδη βλάστηση και δάση Χαλεπίου 

Πεύκης. Κυριαρχούν τα δάση, φυσικά και τεχνητά της Χαλεπίου Πεύκης, τα αείφυλλα 

πλατύφυλλα και τα φρύγανα. 

Η χλωρίδα του όρους περιλαμβάνει περίπου 650 ταξινομικές μονάδες (είδη και υποείδη) 

Πτεριδοφύτων και Σπερματοφύτων, οι 54 είναι ενδημικές της Ελλάδας ενώ οι 59 

προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις ή περιλαμβάνονται 

σε καταλόγους απειλούμενων ειδών.   

Στο αισθητικό δάσος Υμηττού έχουν καταγραφεί περισσότερα από 40 είδη ορχιδέων, μία 

από τις υψηλότερες πυκνότητες ορχεοειδών της Ευρώπης αναλογικά με την έκταση, ενώ 

στο βουνό μπορεί να βρει κανείς και ενδημικά είδη Crocus και Centaurea. 

Οι αναδασωτικές επεμβάσεις στο σύνολο του Αισθητικού Δάσους, από τη Φιλοδασική 

Ένωση Αθηνών, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός μωσαϊκού βλάστησης όπου 

κυριαρχεί η τραχεία πεύκη σε αμιγείς συστάδες ή σε ανάμειξη με κυπαρίσσι και με 

πλατύφυλλα είδη όπως η κουτσουπιά, η χαρουπιά και η χνοώδης δρυς. Στις βραχώδεις 

περιοχές κυριαρχούν τα πεύκα τα  πουρνάρια και οι αγριελιές. Το μωσαϊκό 

συμπληρώνουν ενότητες με ιδιαίτερη φυσιογνωμία (σε περιορισμένη έκταση) όπως ο 

«ιστορικός ελαιώνας», ο γειτονικός κυπαρισσώνας, οι ευκάλυπτοι κυρίως στα νότια του 

νεκροταφείου Καισαριανής, η παραρεμμάτια βλάστηση κ.α. 

Αναλυτικά η βλάστηση του Αισθητικού δάσους Υμηττού συγκροτείται από τα παρακάτω 

κύρια δασικά είδη: Pinus brutia, Pinus halepensis, Pinus pinea, Cupressus sempervirens 

var. horizontalis, Cupressus sempervirens var. pyramidalis, Cupressus arizonica var. 

glabra, Cercis siliquastrum, Quercus pubescens, Quercus ilex, Ceratonia siliqua. 
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Εκτός από τα προαναφερθέντα είδη, σποραδικά έχουν φυτευτεί και τα είδη που 

ακολουθούν: Quercus aegilops, Ailanthus altissima, Acacia cyanophylla, Eucalyptus 

globulus, Parcinsonia sp., Schinus molle, Pyrus amygdaliformis και Platanus orientalis. 

Στα διάκενα και σε εκτάσεις προσφάτως αναδασωμένες, δημιουργούνται πλούσιοι 

φρυγανότοποι με κυρίαρχα τα είδη: Sarcopoterium spinosum, Phlomis fruticosa, 

Thymbra capitata, Cistus salvifolius, Cistus incanus, Euphorbia acanthothamnos, 

Genista acanthoclada, Fumana thymifolia, Hypericum empetrifolium, Inula viscosa, 

Satureja thymbra, Helichrysum sp., Calycotome vilosa, Tragopogon sp., Thapsia 

garganica, Verbascum undulatum, Anthyllis hermaniae, Globularia alypum, 

Thymelaea tartonraira, Balotta acetabulosa κλπ. 

Τα αγρωστώδη που συναντώνται στην περιοχή εντάσσονται στην κατηγορία των ειδών 

των θαμνωδών ψευδοστεππών που προήλθαν από την υποβάθμιση της φυσικής 

δασικής βλάστησης (Brachypodium ramosum, Poa bulbosa, Avena sp., Bromus sp. 

κλπ). Στην περιοχή συναντώνται σημαντικά είδη γεωφύτων όπως: Cyclamen graecum, 

Colchicum sp., Asphodeline lutea, Asphodelus fistulosus, Allium roseum, Fritillaria 

graeca, Lloydia graeca, Ornithogallum atticum, Muscari comosum, Asparagus 

acutifolius, Smilax aspera, Crocus sp., Sternbergia lutea, Cephalanthera rubra, Serapias 

sp., διάφορα είδη Ophrys και Orchis κλπ. 

Ο δεύτερος αποτελεί τμήμα του παλαιότερου φυσικού βιοτόπου, αν και συρρικνωμένος 

και έντονα διαμορφωμένος από ανθρωπογενείς παράγοντες (εκσκαφές, τεχνικά έργα 

κ.λ.). Εκεί κατά την περίοδο της μετανάστευσης συναντά κανείς πουλιά που συχνάζουν 

σε υγροτόπους, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν σπανιότατο θέαμα ακόμα 

και για μεγάλους υγροτόπους πέραν της Αττικής. Πρόκειται για τον χαρακτηρισμένο 

βιότοπο CORINE AG00060044. Όσον αφορά στη χλωρίδα του, επικρατεί η φυτοκοινωνία 

των αλοφύτων (Arthrocnemum spp.) με σποραδική παρουσία δενδρώδων ειδών όπως 

τα αρμυρίκια (Tamarix spp.), οι καλαμιές (Arundo donax), οι ασημόλευκες (Populus 

alba) και το βρωμόδενδρο (Ailanthus altissima). Στην ευρύτερη περιοχή η επικρατούσα 

βλάστηση είναι ποώδης με πιο έντονη την παρουσία αγρωστωδών. 

Ο σχεδιασμός των τυπολογιών του πάρκου έχει γίνει όχι μόνο με αισθητικά αλλά και με 

περιβαλλοντικά κριτήρια. Κύρια στρατηγική είναι η κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό 

αντιστοίχηση των τυπολογιών του πάρκου, με τύπους οικοτόπων της Ελλάδας 

γενικότερα, και της Αττικής ειδικότερα. Η αντιστοιχία βασίζεται τόσο στην χρήση 

χλωρίδας του αντίστοιχου οικοτόπου, αλλά και στην, κατά το μέγιστο δυνατό σε ένα 

αστικό πάρκο, βαθμό αναπαραγωγής των συνθηκών εδάφους, υδρολογίας, 
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μικροκλίματος, και στον βαθμό που είναι δυνατόν εισαγωγή πληθυσμών της αντίστοιχα 

κατάλληλης πανίδας ως «μαγιάς» για κάθε τμήμα του πάρκου. 
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5. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ 

 

Η τοπογραφία θα επενδυθεί με εγχώρια βλάστηση και σημαντικές πολιτισμικά 

φυτοκοινωνίες. Τα τοπία με τις ελιές και τα κυπαρίσσια, τους δενδρώνες, τη μακκία, τα 

φρύγανα, τα λιβάδια, τους υγρότοπους, τις πεζούλες και άλλες συναφείς γεωμορφές, 

θα διαμορφώσουν ένα Μητροπολιτικό Πάρκο που θα αποπνέει την ουσία του άγριου 

και του γεωργικού τοπίου, με έναν δραματικό αλλά γνώριμο τρόπο. Το βρόχινο νερό που 

θα συλλέγεται, αλλά και το νερό άρδευσης, θα ενισχύσει τις λειτουργίες και την ομορφιά 

του τοπίου, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 

Το τοπίο του Πάρκου αντικατοπτρίζει τα εικονικά τοπία της Ελλάδας και χρησιμοποιεί 

κυρίως ιθαγενή και πολιτισμικής σημασίας φυτά. Θα χρησιμοποιηθούν διάφορες και 

διαφορετικές φυτοκοινωνίες, με στόχο να εντείνουν την αίσθηση του μεγαλειώδους 

μεγέθους του Πάρκου. Οι επίπεδες ξηροφυτικές περιοχές, οι περιοχές με φρύγανα, οι 

περιοχές με καλλιέργειες, οι δενδρώδεις λόφοι και οι υγρότοποι είναι οι βασικές 

τυπολογίες τοπίου του Πάρκου. Θα είναι ένα Πάρκο που θα ευημερεί και θα αποτελεί ένα 

σύνολο εμπειριών, με μέρη κοινωνικοποίησης και παιχνιδιού, αλλά και μέρη 

απομόνωσης και εξερεύνησης. Οι υπαίθριες εκθέσεις με τα γεωργικά προϊόντα, τα 

παιχνίδια με το νερό, οι χρήσεις αναψυχής κάνουν αυτό το Πάρκο προορισμό για όλους.  

Οι φυσικές διεργασίες είναι ιδιαίτερης σημασίας για το Πάρκο, όχι μόνο ως τελικό 

αποτέλεσμα, αλλά και ως οικολογικός μηχανισμός που το δημιουργεί και το εξελίσσει. Η 

συλλογή του βρόχινου νερού, η ανασύσταση του Ρέματος Τραχώνων και του Ρέματος 

του Αεροδρομίου, η φυσική αναβλάστηση και η δυναμική της βλάστησης είναι κάποιες 

από τις φυσικές διεργασίες που θα χρησιμοποιηθούν και που παρουσιάζονται.  

Η επιλογή του φυτικού υλικού γίνεται με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες και απαιτήσεις 

για τη δημιουργία μικροκλίματος και την άμεση προσαρμογή, εγκατάσταση και καλή 

ανάπτυξη των φυτών. Τα προτεινόμενα είδη φύτευσης περιλαμβάνουν είδη της ελληνικής 

και της ευρύτερης μεσογειακής χλωρίδας. Ποικιλία αειθαλών και φυλλοβόλων ειδών, 

εναλλάσσονται και συνδυάζονται με στόχο τη χρωματική και εποχική διαφοροποίηση, 

τη βιοποικιλότητα και την δημιουργία διαφορετικής «κλίμακας». Τα πλείστα των φυτικών 

ειδών είναι χαμηλών υδατικών απαιτήσεων.  

Η έξυπνη και οικολογικά υπεύθυνη διαχείριση υδάτων, η συλλογή μέρους των όμβριων 

και τα συστήματα βιολογικού καθαρισμού, οι εναλλαγές του μικροκλίματος, η 

καλλιέργεια βρώσιμων, είναι όλα ενδεδειγμένα για επίδειξη και διδαχή των αξιών μίας 

ζωντανής κοινωνίας, βασισμένης σε όρους οικολογικούς.   
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6. ΧΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 

 

Για τη φύτευση στο πάρκο, σε αυτή την κλίμακα της μελέτης, χρησιμοποιούνται σαν 

εργαλεία ελληνικές τυπολογίες φύτευσης, δηλαδή αισθήσεις που συναντάμε στο 

Ελληνικό τοπίο, που προσαρμόζονται στις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Εικόνες, μυρωδιές και ήχοι οικείοι σε μας, δημιουργούν έναν χώρο με εναλλαγή 

εμπειριών που θα προσελκύσει τους χρήστες της περιοχής, της Αττικής αλλά και τους 

τουρίστες. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε προνομιούχο θέση όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, λόγω της 

γεωγραφικής θέσης της, του πολυσχιδούς αναγλύφου, της ποικιλομορφίας των τοπίων 

της, της μεγάλης ποικιλίας ενδιαιτημάτων, καθώς και του πλούτου και της έκτασης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς της. Για τον λόγο αυτό, φέρει αντίστοιχο βάρος ευθύνης για 

τη διατήρηση, την αειφορική χρήση της, και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των 

πλεονεκτημάτων, που θα προκύψουν από τη χρήση των πόρων, για τις γενιές που 

έρχονται. 

Η χώρα χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα πλούσια χλωρίδα και πανίδα, καθώς και από 

μεγάλη ποικιλία τοπίων και οικοσυστημάτων. Ενδεικτικά, για την Ελλάδα, αναφέρονται 

περί τα 6.600 είδη και υποείδη αγγειόσπερμων φυτών. 

H Ελλάδα φιλοξενεί σπουδαία χερσαία, υγροτοπικά, παράκτια και θαλάσσια 

οικοσυστήματα. Στα χερσαία οικοσυστήματα, μεγάλη έκταση και υψηλή σπουδαιότητα 

έχουν τα δενδρώνες, καθώς και τα μεσογειακά οικοσυστήματα (φρύγανα και μακκία). 

Οι υγρότοποι περιλαμβάνουν λίμνες, έλη, λιμνοθάλασσες, αλυκές, εκβολές κ.ά. Στα 

παράκτια οικοσυστήματα ανήκουν οι αμμώδεις ακτές, βραχώδεις ακτές, θίνες κ.ά.  

Οι τυπολογίες φύτευσης που θα χρησιμοποιηθούν και οι κατηγορίες βλάστησης από τις 

οποίες απαρτίζονται δίνονται στον παρακάτω Πίνακα 1 και φαίνονται στα παρακάτω 

σχέδια:  

• 02 LAN MP 608-L 021 01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ 

• 02 LAN MP 608-L 031 01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ, ΦΥΤΩΝ, 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
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Πίνακας 1 

 ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ 

Α Παράκτιες Αναπτύξεις φυτών 

 
Μεσογειακές παράκτιες αναπτύξεις 

 Παραλιακές αναπτύξεις Άρκευθων 

Β Υδροχαρείς επιφάνειες 

 Εποχικές υδροχαρείς αναπτύξεις 

 Παραρεμάτιες στοές με θάμνους 

Γ Υγρότοποι – Αναπτύξεις με Καλάμια και Βούρλα  

Δ Ρέματα 

 Παραρεμάτιοι λειμώνες 

1 Παραρεμάτιες στοές 

2 Δενδρώνες Πλατάνου  

 Παραρεμάτιες στοές με θάμνους 

Ε Φρύγανα και θαμνώνες με φρύγανα 

 Φρύγανα  

 Θαμνώνες με φρύγανα 

Ζ Βραχόφυτα 

3 Θαμνώνες και δενδρώνες μακκίας βλάστησης 

 Δενδρώνες 

4 Δενδρώνες Κυπαρισσιού  

5 Δενδρώνες Ελιάς και Χαρουπιάς 

6 Δενδρώνες Βελανιδιάς 

7 Μεσογειακοί Δενδρώνες με Πεύκα 

8 Αναπτύξεις με Δενδρώνες Κουκουναριάς 

Η Λειμώνες 

9 Οπωρώνες 

Θ Λαχανόκηποι 

Ι Γεωργικές καλλιέργειες 

Κ 

Εκτάσεις καλλωπιστικών φυτεύσεων - Αστικοί Δενδρώνες και 

Καλλωπιστικοί θάμνοι 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Διάγραμμα 3. 02 LAN MP 608-L 021 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Διάγραμμα 4. 02 LAN MP 608-L 031 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ, ΦΥΤΩΝ, 

ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Στη συνέχεια δίνονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες από κάθε τυπολογία φύτευσης που 

συμμετέχει στη φύτευση του Πάρκου, καθώς και κυρίαρχα και ενδεικτικά φυτικά είδη που 

τους απαρτίζουν και κατά μεγάλο ποσοστό θα συμμετέχουν στη φύτευση του Πάρκου.  

Είναι πολύ σημαντική και ιδιαίτερης σημασίας η στρατηγική χρήσης και «αναβίωσης - 

διατήρησης» των ελληνικών τυπολογιών φύτευσης σε ένα χώρο όπως το Μητροπολιτικό 

Πάρκο.  

Στους πίνακες που συνοδεύουν την κάθε τυπολογία που χρησιμοποείται για την 

ανάπτυξη του Πάρκου, δίνονται ενδεικτικά φυτικά είδη που συμμετέχουν στην τυπολογία 

φύτευσης. 

Στους καταλόγους / πίνακες με τα φυτικά είδη, που συνοδεύουν κάθε προτεινόμενη 

προς χρήση τυπολογία φύτευσης, θα γίνει περαιτέρω αναλυτική έρευνα, σε συνεργασία 

με επιστημονικούς φορείς καθώς και με παραγωγούς, για το ποια είδη είναι δυνατόν να 

παραχθούν και να αναπτυχθούν (ως φυτωριακό υλικό) ώστε να μπορέσουν να 

συμμετέχουν στις φυτεύσεις του Πάρκου. 

Αρκετά από τα είδη που απαρτίζουν τις τυπολογίες φύτευσης, έχουν πολύ περιορισμένη 

εξάπλωση (π.χ. σε μια μόνο «νησίδα») και συνεπώς είναι πολύ πιθανή η μη δυνατότητα 

αναπαραγωγής τους και καλλιέργειας τους.  

 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Α. Παράκτιες αναπτύξεις φυτών  

 

     

 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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 Μεσογειακές παράκτιες αναπτύξεις 

Anthemis tomentosa 

Ammophila arenaria 

Calystegia soldanella 

Centaurea aegialophila 

Centaurea pumilio 

Centaurea spinosa 

Cutantia maritima 

Cyperus capitatus 

Echinophora spinosa 

Echium arenarium 

Elymus farctus 

Elytrigia bessarabica 

Eryngium martimum 

Euphorbia paralias 

Glycyrrhiza glabra 

Hordeum marinum 

Imperata cylidrica 

Inula crithmoides 

Limonium graecum 

Limonium sinuatum 

Medicago marina 

Otanthus maritimus 

Pancratium maritimum 

Paronychia argentea 

Phleum arenarium 

Pseudorlaya pumila 

Scirpus holoschoenus(Scirpoides holoschoenus) 

Silene ammophila(carpatha) 

Silene colorata 

Silene sartorii 

Silene succulenta 

Trachomitum venetum 

Triplachne nitens 

Verbascum pinnatifidum 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Παραλιακές αναπτύξεις Άρκευθων 

Asparagus acutifolius 

Anthyllis hermanniae 

Bupleurum semicompositum 

Calicotome villosa 

Centaurea pumilio 

Ceratonia siliqua 

Cistus creticus 

Cistus monspeliensis 

Cistus salviifolius 

Coridothymus capitatus 

Erica manipuliflora 

Erodium laciniatum 

Helichrysum conglobatum 

Helichrysum italicum  

Juniperus communis 

Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa 

Juniperus oxycedrus subsp. transtagana 

Juniperus phoenicea 

Juniperus turbinata spp. turbinata 

Limonium echioides 

Medicago marina 

Olea europaea ssp. oleaster 

Pistacia lentiscus 

Salvia fruticosa 

Satureja thymbra 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Β. Υδροχαρείς επιφάνειες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Εποχικές υδροχαρείς αναπτύξεις 

Aira elegantissima 

Andrachne telephioides 

Bellis annua 

Bellium minutum 

Blackstonia perfoliata 

Briza minor 

Callitriche brutia 

Callitriche pulchra 

Centaurium pulchellum 

Chara vulgaris 

Cicendia filiformis 

Cichorium pumilum 

Crassula sp. 

Cyperus fuscus 

Cyperus michelianus 

Elatine macropoda 

Filago pygmaea 

Heliotropium supinum 

Hordeum marinum 

Isoetes histrix 

Isolepis cernua 

Juncus capitatus 

Lythrum borysthenicum 

Lythrum hyssopifolia 

Matricaria aurea 

Ophioglossum lusitanicum 

Parapholis incurva 

Phleum crypsoides 

Plantago weldenii 

Poa annua 

Polypogon maritimus 

Ranunculus rionii 

  



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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 Παραρεμάτιες στοές με θάμνους 

Aeluropus litoralis 

Arundo donax 

Asparagus acutifolius 

Brachypodium sylvaticum 

Carex flacca 

Dittrichia viscosa 

Elymus elongatus 

Epilobium hirsutum 

Halimione portulacoides 

Juncus acutus 

Juncus maritimus   

Juncus subulatus 

Lotus cytisoides 

Nerium oleander 

Paliurus spina-christi 

Phragmites australis 

Poa trivialis 

Polypogon maritimus 

Polypogon monspeliensis   

Puccinellia distans 

Ranunculus marginatus 

Rubus ulmifolius 

Rumex conglomeratus 

Saccharum ravenae 

Sarcocornia perennis 

Scirpus holoschoenus 

Scolymus hispanicus 

Spartium junceum 

Spergularia media 

Tamarix hampeana 

Tamarix parviflora 

Tamarix smyrnensis 

Tamarix tetrandra 

Vitex agnus-castus 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Γ. Υγρότοποι – Αναπτύξεις με Καλάμια και Βούρλα 

    

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Υγρότοποι - Αναπτύξεις με Καλάμια και Βούρλα 

Apium nodiflorum 

Arundo donax 

Aster tripolium 

Atriplex hastata 

Calamagrostis epigejos 

Calystegia sepium 

Carex spp 

Caricion davallianae 

Chara sp. 

Cladium mariscus 

Cynanchum acutum 

Cyperus sp. 

Eleocharis uniglumis 

Elymus elongatus 

Epilobium hirsutum 

Equisetum ramosissimum 

Galium spp 

Iris spp 

Juncus spp 

Lemna minor 

Limonium narbonense 

Lippia nodiflora 

Lotus glaber 

Oenanthe pimpinelloides 

Phragmites australis 

Plantago major 

Poa trivialis 

Polypogon maritimus 

Pulicaria dysenterica 

Ranunculus marginatus 

Rubus sanctus 

Samolus valerandi 

Stachys palustris 

Typha sp. 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Δ. Ρέματα  

     

 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
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Παραρεμάτιοι λειμώνες 

Apium nodiflorum 

Carex sp. 

Charasp. 

Dorycnium rectum 

Juncelus laevigatus(distachyos) 

Lythrum junceum 

Mentha sp. 

Nosturtium officinale 

Picris sp. 

Poa annua 

Ranunculus muricatus 

Samolus valerandii 

Scirpus holoschoenus (Scirpoides holoschoenus) 

Veronica anagallis aquatica 

Zannichelia palustris 
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Παραρεμάτιες στοές 

Acanthus mollis 

Acer spp. 

Alnus spp. 

Arisarum vulgare 

Arum italicum 

Brachypodium sylvaticum 

Bromus sterilis  

Carex spp 

Corylus avellana 

Crepis fraasi 

Cyperus badius 

Dracunculus vulagris 

Elimus caninus 

Gagea greca 

Hedera helix 

Humulus lupulus 

Juncus gerardi 

Juncus hybridus 

Juncus maritimus 

Lysimachia vulgaris 

Myrtus communis 

Nerium oleander 

Phragmites australis 

Piptatherum miliaceum 

Pistacia lentiscus 

Plantago lanceolata 

Platanus sp. 

Populus spp 

Prunus sp. 

Rubus ulmifolius 

Salix spp 

Sambucus ebulus  

Tamarix spp 

Ulmus spp 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 

56 

 

Δενδρώνες Πλατάνου 

Acer spp. 

Arbutus unedo 

Bromus sterilis 

Calamagrostis epigejos 

Calamintha grandiflora 

Campanula erinus 

Carex spp. 

Ceratonia siliqua 

Cercis siliquastrum 

Crataegus monogyna  

Equisetum arvense 

Equisetum ramossisimum 

Equisetum telmateia 

Euphorbia characias 

Festuca arundinacea 

Ficus carica 

Hedera helix 

Helleborus cyclophyllus 

Hypericum spp. 

Laurus nobilis 

Myrtus communis 

Nerium oleander 

Olea europaea ssp. oleaster 

Phragmites australis 

Piptatherum miliaceum 

Pistacia lentiscus 

Populus spp. 

Quercus coccifera 

Rhamnus alaternus 

Rubia peregrina 

Sabucus embulus 

Salix alba 

Salix spp 

Vitex agnus-castus 
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Παραρεμάτιες στοές με θάμνους 

Aeluropus litoralis 

Arundo donax 

Asparagus acutifolius 

Brachypodium sylvaticum 

Carex flacca 

Dittrichia viscosa 

Elymus elongatus 

Epilobium hirsutum 

Halimione portulacoides 

Juncus acutus 

Juncus maritimus   

Juncus subulatus 

Lotus cytisoides 

Nerium oleander 

Paliurus spina-christi 

Phragmites australis 

Poa trivialis 

Polypogon maritimus 

Polypogon monspeliensis   

Puccinellia distans 

Ranunculus marginatus 

Rubus ulmifolius 

Rumex conglomeratus 

Sarcocornia perennis 

Scirpus holoschoenus 

Spartium junceum 

Tamarix dalmatica 

Tamarix hampeana 

Tamarix parviflora 

Tamarix smyrnensis 

Tamarix tetrandra 

Vitex agnus-castus 
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Ε. Φρύγανα και θαμνώνες με φρύγανα  
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Φρύγανα  

Anthyllis hermanniae 

Artemisia herba-alba 

Asparagus aphyllus 

Asphodelus ramosus 

Asteriscus spinosus  

Ballota spp. 

Brachypodium distachyon 

Brachypodium retusum  

Briza maxima 

Bromus fasciculatus 

Bromus madritensis  

Bryonia cretica 

Bupleurum gracile 

Calicotome villosa 

Campanula carpatha 

Campanula drabifolia 

Centaurea spp. 

Centaurium spp. 

Chamaecytisus creticus 

Cichorium spinosum 

Cistus creticus 

Cistus salviifolius  

Convolvulus spp. 

Erica spp. 

Euphorbia spp. 

Helichrysum spp. 

Phlomis spp. 

Salvia pomifera 

Sarcopoterium spinosum 

Satureja thymbra 

Stipa capensis 

Teucrium spp. 

Thymbra capitata 

Urginea maritima 
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Θαμνώνες με φρύγανα 

Asphodelus fistulosus 

Achillea cretica 

Asparagus aphyllus 

Asparagus stipularis 

Asphodelus ramosus 

Asteriscus spinosus 

Asterolinon linum-stellatum 

Atriplex halimus 

Ballota acetabulosa 

Ballota pseudodictamnus 

Brachypodium retusum 

Bromus rubens 

Bryonia cretica 

Calicotome villosa 

Campanula delicatula 

Capparis spinosa 

Carlina corymbosa ssp. graeca 

Centaurea spinosa 

Cistus creticus 

Convolvulus althaeoides 

Euphorbia acanthothamnos 

Ferula communis ssp. glauca 

Gallium capitatum 

Genista acanthoclada 

Helianthemum appeninum 

Helichrysum spp. 

Helichrysum orientale 

Hyparrhenia hirta 

Phlomis spp. 

Ptilostemon chamaepeuce 

Quercus coccifera 

Salvia fruticosa 

Sarcopoterium spinosum 

Urginea maritima 
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Ζ. Βραχόφυτα  
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Βραχόφυτα 

Anthyllis aurea 

Asperula chlorantha 

Campanula rotundifolia 

Campanula rupestris 

Campanula versicolor 

Carex kitaibeliana 

Centranthus ruber       

Centaurea sp. 

Festuca valesiaca 

Galion degenii 

Globularia cordifolia 

Inula attica 

Inula candida 

Inula mixta 

Inula verbascifolia subsp. menthanaea 

Minuartia stojanovii 

Odontites luskii 

Onosmetalia frutescens 

Pinus nigra 

Poa thessala 

Ptilostemon chamaepeuce 

Ramondion natha 

Saxifraga paniculata 

Sedum sp. 

Sesleria tenerrina 

Silene parnassii 

Silenion articulatae 

Staehelina uniflosculo 

Thymus praecox 
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Θαμνώνες και δενδρώνες μακκίας βλάστησης  
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Θαμνώνες και δενδρώνες μακκίας βλάστησης 

Acer spp. 

Arbutus unedo 

Cistus sp. 

Crataegus monogyna 

Dactylis glomerata 

Epipactis cretica 

Erica manipuliflora 

Erophila macrocarpa 

Genista acanthoclada 

Olea europaea 

Olea europaea ssp. Oleaster 

Pfillyrea latifolia 

Phlomis fruticosa 

Pistacia lentiscus 

Pistacia terebinthus 

Prasium majus 

Prunus cocomilia 

Prunus webbii 

Pteridium aquilinum 

Pyrus amygdaliformis 

Quercus coccifera 

Quercus ilex 

Ranunculus ficaria 

Rhamnus sp. 

Salvia fruticosa 

Scaligeria napiformis 

Stipa bromoides 

Styrax officinalis 

Teucrium microphyllum 

Urginea maritima 

Valerianella turgida 

Veronica cymbalaria 
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Δενδρώνες 
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Δενδρώνες Κυπαρισσιού 

Acer spp. 

Anthoxanthum odoratum 

Arbutus unedo 

Arisarum vulgare 

Asparagus aphyllus ssp. orientalis 

Asperula brevifolia 

Asphodelus ramosus 

Belis sylvestris 

Calicotome villosa 

Cupressus sempervirens  

Carex halleriana 

Cistus sp. 

Clematis flammula 

Cyclamen sp. 

Dactylis glomerata 

Erica manipuliflora 

Genista acanthoclada 

Hypericum empetrifolium 

Juniperus phoenicea 

Leontodon tuberosus 

Lithodora hispidula 

Myrtus communis 

Olea europaea ssp. oleaster 

Orchis anatolica 

Phillyrea latifolia 

Pinus brutia 

Pistacia lentiscus 

Prasium majus 

Quercus coccifera 

Ranunculus paludosus 

Salvia fruticosa 

Veronica cymbalaria 
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Δενδρώνες Ελιάς και Χαρουπιάς 

Calicotome villosa 

Acer spp. 

Anthyllis hermaniae 

Arbutus unedo 

Asphodelus ramosus 

Atriplex halimus 

Centranthus calcitrapa 

Ceratonia siliqua 

Cistus spp. 

Erica manipuliflora 

Euphorbia spp. 

Helichrysum spp. 

Hyparrhenia hirta 

Lavandula stoechas 

Myrtus communis 

Olea  europaea     

Olea europaea ssp. oleaster 

Phillyrea latifolia 

Phlomis fruticosa 

Pistacia lentiscus 

Quercus coccifera 

Salvia fruticosa 

Sarcopoterium spinosum 

Saxifraga chrysospleniifolia 

Stipa bromoides 

Styrax officinalis 

Teucium sp. 

Theligonum cynocrambe 

Torilis nodosa 

Trigonella balansae 

Urtica pilulifera 
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Δενδρώνες Βελανιδιάς 

Aetheoriza bulbosa subsp. Micrantha 

Aira elegantissima 

Allium subhirsutum 

Anagyris foetida 

Anemone pavonina 

Arbutus unedo 

Asparagus acutifolius 

Asparagus aphyllus 

Asphodelus fistulosus 

Asphodelus ramosus 

Brachypodium sylvaticum 

Briza maxima 

Celtis orientalis 

Cistus sp. 

Coridothymus capitatus 

Cyclamen hederifolium 

Dactylis glomerata 

Doronicum orientale 

Erica sp. 

Galium aparine 

Geranium sp. 

Hedera helix 

Lathyrus cicera 

Lavandula stoechas 

Olea europaea 

Origanum onites 

Phlomis fruticosa 

Pistacia lentiscus 

Quercus coccifera 

Salvia fruticosa 

Sarcopoterium spinosum 

Satureja thymbra 
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Μεσογειακοί Δενδρώνες με Πεύκα 

Anthyllis hermanniae 

Arbutus andrachne 

Arbutus unedo 

Arisarum vulgare 

Asparagus acutifolius 

Brachypodium retusum 

Bupleurum trichopodum 

Carex flacca 

Ceratonia siliqua 

Cistus spp. 

Crucianella latifolia 

Dactylis glomerata 

Dorycnium hirsutum 

Erica arborea 

Euphorbia acanthothamnos 

Genista acanthoclada 

Helichrysum conglobatum 

Helichrysum siculum 

Lonicera implexa 

Myrtus communis 

Olea europaea ssp. Oleaster 

Origanum vulgare 

Phillyrea latifolia 

Phlomis fruticosa    

Pinus spp. 

Pistacia lentiscus 

Quercus coccifera 

Quercus ilex 

Rhamnus alaternus 

Satureja thymbra 

Thymbra capitata 

Urginea maritima 
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Αναπτύξεις με Δενδρώνες Κουκουναριάς 

Arbutus unedo 

Erica arborea 

Myrtus communis 

Pinus halepensis 

Pinus pinea 

Pinus pinaster 

Pistacia lentiscus 

Rhamnus alaternus 

Rubia peregrina 

Rubus ulmifolius 

Scaligeria napiformis 
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Η. Λειμώνες  
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Λειμώνες 

Aira elegantissima 

Andropogon distachyos 

Anthemis arvensis 

Anthemis chia 

Anthemis rigida 

Aphanes sp. 

Arenaria leptoclados 

Asphodelus fistulosus 

Asphodelus ramosus 

Atractyllis cancellata 

Avena barbata 

Bellis annua 

Brachypodium distachyon  

Brachypodium retusum 

Bromus hordeaceus 

Cistus creticus 

Crassula tillaea 

Erodium cicutarium 

Erodium malacoides 

Euphorbia rigida 

Filago eriocephala 

Hypochaeris achyrophorus 

Hypochaeris glabra 

Juncus sp. 

Plantago weldenii 

Sarcopoterium spinosum 

Silene galinyi 

Stipa capensis 

Tolpis barbata 

Trachynia distachya 

Trifolium campestre 
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Οπωρώνες 
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Οπωρώνες 

Citrus limon 

Citrus x sinensis 

Cydonia oblonga 

Eriobotrya japonica 

Ficus carica 

Olea europaea 

Pistacia vera 

Prunus amygdalus 

Prunus armeniaca 

Prunus cerasus 

Prunus domestica 

Punica granatum 

Pyrus communis 
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Θ. Λαχανόκηποι 
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Ι. Γεωργικές καλλιέργειες  
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Γεωργικές καλλιέργειες  

Avena sativa 

Bromus sterilis 

Hordeum distichum 

Hordeum vulgare 

Triticum aestivum 

Vitis vinifera - οινοποιησιμα 

Vitis vinifera - εδώδιμα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓIOY ΚΟΣΜΑ 

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ/ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΨΥΧΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

 

78 

 

Κ.  Εκτάσεις καλλωπιστικών φυτεύσεων – Αστικοί Δενδρώνες και Καλλωπιστικοί 

Θάμνοι  
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Εκτάσεις καλλωπιστικών φυτεύσεων –  

Αστικοί Δενδρώνες και Καλλωπιστικοί Θάμνοι  

Acacia dealbata 

Acacia cyanophylla 

Acacia floribunda 

Acer negundo 

Aesculus hippocastanum 

Albizia julibrissin 

Catalpa bignonioides 

Cercis siliquastrum 

Ceratonia siliqua 

Ficus nitida 

Grevillea robusta 

Jacaranda mimosaefolia 

Koelreuteria paniculata 

Liquidambar styraciflua 

Liriodendron tulipifera 

Magnolia grandiflora 

Melia azedarach 

Morus fruitless 

Platanus sp. 

Prunus cerasifera pissadii 

Schinus molle 

Abelia x grandiflora 

Arbutus unedo 

Buddleia davidii 

Buxus  sempervirens 

Caesalpinia gilliesii 

Calicotome villosa 

Callistemon laevis 

Carissa grandiflora 

Chaenomeles japonica 

Cotinus coggygria 

Cotoneaster dammeri  

Cotoneaster franchetii 

Cotoneaster horizontalis 
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Elaeagnus x ebbingei  

Elaeagnus x ebbingei 'Limelight' 

Erica arborea 

Escallonia rubra 'Apple Blossom' 

Forsythia x intermedia 

Grevillea juniperina 

Hibiscus syriacus 

Lagerstroemia indica 

Lantana camara 

Laurus nobilis 

Lavandula angustifolia 

Myrtus communis 

Nandina domestica 

Nerium oleander 

Photinia x fraseri 'Red robin' 

Polygala myrtifolia 

Rhamnus alaternus 

Rosmarinus officinalis 

Spiraea prunifolia 

Syringa vulgaris 

Teucrium fruticans 

Viburnum opulus 

Viburnum tinus 

Viburnum tinus 'lucidum' 

Weigela x Bristol Ruby 

Westringia fruticosa 
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ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

Για τις επιφάνειες με χλοοτάπητα, το μίγμα που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για το 

πάρκο, αποτελείται από θερμόφιλη ποικιλία, στο οποίο κάθε Σεπτέμβριο θα γίνεται 

επισπορά με ψυχρόφιλη ποικιλία, ώστε η εμφάνισή του να είναι πράσινη, καθόλη τη 

διάρκεια του έτους. 
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7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΤΕΥΣΗ 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

 

Η επιλογή ελληνικών τυπολογιών φύτευσης γίνεται, εκτός από λόγους καλής 

αρχιτεκτονικής πρακτικής, κυρίως για λόγους περιβαλλοντικούς. Τα φυτικά είδη των 

κατηγοριών αυτών, στα οποία όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο είναι 

αποδεδειγμένο ότι προσαρμόζονται στο ελληνικό χώμα, τον ήλιο και το κλίμα της 

Αττικής, με αποτέλεσμα αφενός την ελαχιστοποίηση της συντήρησης του πάρκου και 

αφετέρου την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος, κατά τη διαδικασία τη 

προμήθειας των φυτών για την κατασκευή του πάρκου. Η εναλλαγή των διαφορετικών 

τυπολογιών, εκτός από διαδοχικές εμπειρίες κατά την πορεία του επισκέπτη και χρήστη, 

προστατεύει και ενισχύει τη βιοποικιλότητα και τον περιβαλλοντικό πλούτο. 

Η επιλογή των διαφόρων φυτικών ειδών που περιλαμβάνονται στους διαφορετικές 

τυπολογίες προκύπτουν από δύο παραμέτρους: την ιστορική και την περιβαλλοντική. 

Η ιστορική παράμετρος επιβάλλει χρήση Αττικής ή και ευρύτερα Ελληνικής χλωρίδας, 

ιδιαίτερα των φυτών με έντονη συμβολική δύναμη. Η περιβαλλοντική παράμετρος 

επιβάλλει επιλογή φυτών με χαμηλές απαιτήσεις σε άρδευση και σε χρήση λιπασμάτων 

και φυτοφαρμάκων.  

Επειδή όμως, μέρος της περιβαλλοντικής λειτουργίας των φυτών είναι και η βελτίωση της 

ατμόσφαιρας μέσω της εξατμισοδιαπνοής, η οποία είναι πιο έντονη σε ταχυαυξή φυτά, 

με μεγαλύτερες ανάγκες σε άρδευση, θα εισαχθούν και αυτά στην φυτική παλέτα, με 

ισορροπία.  

Τα φυτά που θα επιλεχθούν θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε αλκαλικά εδάφη. Σε κάθε 

περίπτωση, επιλέγονται φυτά κατάλληλα για τις κατά τόπους συνθήκες. Ιδιαίτερα 

λαμβάνεται υπόψη το γεγονός της θαλάσσιας αύρας, που πιθανόν να έχει επιπτώσεις 

σε πολλά φυτά, καθιστώντας τα μη ανθεκτικά. Η μελέτη θα λάβει όλες τις παραμέτρους 

υπόψη της για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 

Πιθανά περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τις τυπολογίες φύτευσης θα 

αντιμετωπιστούν, αφενός σε επίπεδο προδιαγραφών και σχεδιασμού, και αφετέρου σε 

επίπεδο συντήρησης. Τα προβλήματα αυτά είναι κυρίως η αλόγιστη χρήση νερού και η 

μόλυνση από λιπάσματα, ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα. Η αλόγιστη χρήση νερού θα 

αντιμετωπιστεί με σωστή επιλογή φυτών, με σωστό σχεδιασμό της διάταξης τους, με 

σωστή επιλογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης νερού, με σωστό σχεδιασμό, 

εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος.  
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Από την άποψη της χημικής μόλυνσης, προδιαγράφεται η χρήση οργανικών 

λιπασμάτων και επιλέγονται φυτά και διατάξεις με περιορισμένες ανάγκες ζιζανιοκτόνων 

και φυτοφαρμάκων. Βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης ζιζανίων είναι τα υγιή φυτά, 

που εξασφαλίζονται από σωστές προδιαγραφές παραγωγής και από σωστή 

συντήρηση. Βασικός τρόπος είναι και η αποφυγή εκτεταμένων μονοκαλλιεργειών. Κατά 

κύριο λόγο θα χρησιμοποιούνται βιολογικά και όχι χημικά ζιζανιοκτόνα, καθώς και 

χειρωνακτική απομάκρυνση των ζιζανίων. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΥΤΩΝ  

 

Για το σύνολο του Πάρκου, τα φυτά που προβλέπονται να φυτευτούν ανέρχονται σε 

993.416 συνολικά. Περιλαμβάνουν είδη κυρίως της Ελληνικής χλωρίδας ή είδη τα οποία 

αναπτύσσονται χωρίς προβλήματα στην χώρα μας. 

Για το σύνολο του Πάρκου προτείνονται τα παρακάτω είδη και ποσότητες φυτών: 

 
Θάμνοι/ φρύγανα κλπ:  796.916 τεμάχια 

Αγρωστώδη:    164.400 τεμάχια 

Χλοη:     109.036 τμ 

Δένδρα:    32.100 τεμάχια 

 

 

Λόγω της σημαντικής ποσότητας φυτών που θα χρησιμοποιηθούν στη φύτευση του 

Πάρκου, θα διερευνηθεί το σενάριο ανάπτυξης/ δημιουργίας φυτωριακής μονάδας 

εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού. 

 

Στο σενάριο αυτό υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα. Συμπεριλαμβανομένης της 

κοινωνικής και περιβαλλοντικής συμμετοχής του, ένα σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η 

ανάπτυξη / διατήρηση των φυτών εντός του περιβάλλοντος που πρόκειται να 

φυτευτούν, άρα θα είναι πλήρως εγκλιματισμένα κατά την περίοδο φύτευσης. 

 

Η δημιουργία οργανωμένης «φυτωριακής μονάδας» προϋποθέτει τις παρακάτω 

συνθήκες:  

• Κατάλληλο περιφραγμένο χώρο ο οποίος θα είναι σε αρκετή απόσταση από τις 

περιοχές εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών. 
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• Δημιουργία κλειστού χώρου «θερμοκηπίου» κατάλληλα εξοπλισμένου για την ανάπτυξη 

κάποιων φυτών περισσότερο ευαίσθητων. 

• Σκιασμένο χώρο για την περίοδο «σκληραγώγησης». 

• Πρώτη ύλη θάμνων ανάλογα του είδους και του μεγέθους που προδιαγράφεται να 

φυτευτούν. 

• Εξασφάλιση νερού για την άρδευση. 

• Εξοπλισμός (μηχανήματα, αυτοκίνητα, κλπ). 

• Ομάδα με γεωπόνους και εργάτες. 

• Κατάλληλο υπόστρωμα / χώμα ανάπτυξης. 

• Κατασκευή συστήματος άρδευσης. 

 

Όλα τα παραπάνω θα δομηθούν και θα αξιολογηθούν, ώστε να αποφασιστεί εάν μια 

τέτοιου είδους προσέγγιση είναι εφικτή για λόγους που σχετίζονται αφενός μεν με τις 

εργασίες πρασίνου, αφετέρου δε με την επίτευξη οργάνωσης του χώρου για την 

παράλληλης υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.   

 

Εναλλακτικό σενάριο αποτελεί η κάλυψη των παραπάνω αναγκών σε συνεργασία με 

εξωτερικές, περισσοτέρων της μιας, φυτωριακές μονάδες ή ιδρύματα εξειδικεύμενα σε 

παραγωγές φυτών ή συλλογές σπόρων.  

 

Ακολουθώντας αυτή τη λογική υπάρχουν τα κάτωθι πλεονεκτήματα. 

• Δεν θα υπάρξει καμία προσωρινή εγκατάσταση και κατάληψη χώρου εντός του 

εργοταξίου. 

• Κάθε συνεργάτης – φυτωριούχος θα μπορέσει να αναλάβει συγκεκριμένες κατηγορίες 

φυτών στις οποίες είναι περισσότερο εξειδικευμένος. 

• Οι πρώτες ύλες (φυτά, γλάστρες, χώμα κλπ) θα είναι εντός του αντικειμένου του. 

 

Στην ανωτέρω περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει συνεχής παρακολούθηση της πορείας 

ανάπτυξης των φυτών (ποιοτικά και ποσοτικά), καθώς και την αυστηρή τήρηση των 

όρων και των χρονοδιαγραμμάτων. 

 

Τόσο για τους θάμνους όσο και για τα δέντρα, με τον κατάλληλο προγραμματισμό, θα 

είναι εφικτή η παραγωγή φυτικού υλικού με τις ζητούμενες προδιαγραφές και στις 

απαιτούμενες ποσότητες για την φύτευση του πάρκου. 
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Μετά την έναρξη των εργασιών στο χώρο του πάρκου, θα οριστεί και θα οργανωθεί 

κατάλληλος χώρος που θα χρησιμοποιηθεί ως «προσωρινό φυτώριο». Βάσει 

χρονοδιαγραμμάτων φύτευσης, ο χώρος αυτός θα υποδέχεται τα φυτά που ορίζεται να 

φυτευτούν, θα συντηρούνται για όσο διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε 

φυτευτικής ενότητας και από εκεί τμηματικά θα διοχετεύονται στις επιφάνειες φύτευσης. 

 

Η μεταφορά όλου του φυτικού υλικού θα γίνεται σύμφωνα με όλους τους κανόνες 

ασφαλείας διακίνησης, τόσο για εξωτερικές μεταφορές όσο και για εσωτερικές. Θα 

γίνονται πάντα με κλειστού τύπου φορτηγά, εκτός και αν για το λόγο «ειδικού φορτίου» 

πχ. μεγάλα δένδρα, αυτό δεν είναι εφικτό. Παρόλα αυτά και στις συγκεκριμένες αυτές 

περιπτώσεις θα τηρούνται οι σχετικές διατάξεις διακίνησης και κανόνες ασφαλείας. 

 

Όλα τα φυτά, ανεξαρτήτως προέλευσης, θα συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά 

φυτοϋγιεινής κατάστασης (Phitosanitary Certification).  
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΦΥΤΕΥΣΗ)  ΦΥΤΩΝ 

 

Η εγκατάσταση των φυτών θα γίνεται βάσει χρονοδιαγράμματος και  θα έπεται της  

ολοκλήρωσης όλων των εργασιών που προηγούνται της φύτευσης (τοποθέτηση 

χώματος, εγκατάσταση πρωτεύοντος – δευτερεύοντος δικτύου άρδευσης, δίκτυα 

αποστράγγισης κλπ.). 

Οι φυτεύσεις θα εκτελούνται με βάση τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και, 

ανάλογα με το κάθε φυτικό είδος, θα γίνονται οι λάκοι φύτευσης, οι στηρίξεις, οι λεκάνες 

άρδευσης, το πρώτο πότισμα κλπ. 

Η εγκατάσταση επιφανειών με χλοοτάπητα θα ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση 

κατασκευής της τελικής επιφάνειας κατάλληλου εδαφικού υποστρώματος και την 

εγκατάσταση του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης. 

Αντίστοιχα, το μίγμα σπόρων των λειμώνων θα εγκαθίσταται σε κατάλληλο 

διαμορφωμένο έδαφος, για να υποδεχθεί το μίγμα και να ενσωματωθεί με τους 

κατάλληλους χειρισμούς σε αυτό. 

Όλα τα υλικά που θα προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση των επιμέρους εργασιών, θα 

συλλέγονται, θα διαχωρίζονται ανάλογα της προελευσής τους και θα μεταφέρονται σε 

κατάλληλα σημεία ώστε ή να απομακρύνται από τον χώρο, είτε να οδηγούνται σε 

χώρους προς επαναχρησιμοποιήση τους. 

Σημειώνεται ότι εντός της ανάπτυξης, θα υπάρχει κατάλληλος χώρος, κατά προτίμηση 

κλειστού τύπου, στον οποίο θα γίνεται προσωρινή αποθήκευση προιόντων, 

μηχανημάτων και εργαλείων τόσο για τις εργασίες φύτευσης, όσο και για τις εργασίες 

συντήρησης που θα εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους φυτευτικής 

ενότητας. 
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8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

Η συντήρηση του πρασίνου, περιλαμβάνει κάθε εργασία απαραίτητη για τη συντήρηση 

του χλοοτάπητα και των φυτών της διαμόρφωσης σε υγιή και εύρωστη κατάσταση, 

συμπεριλαμβανομένων του βοτανίσματος και του κλαδέματος, καθώς και της 

άρδευσης. 

Το πάρκο έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης. Το προσωπικό 

συντήρησης θα εκπαιδευτεί κατάλληλα, ώστε να εφαρμόζει σωστά τις εργασίες 

συντήρησης σε καθημερνή βάση, αλλά και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ειδικές 

εργασίες που απαιτούνται σε περιόδους με ακραία καιρικά φαινόμενα (καταιγίδες, 

ισχυροί άνεμοι, ξηρασία), καθώς επίσης και σε ειδικές εκδηλώσεις (συναυλίες, προβολή 

ταινιών κλπ). 

 

Μεγαλύτερη συντήρηση θα απαιτείται στα πρώτα χρόνια εγκατάστασης και ανάπτυξης 

των φυτών. Με την πάροδο του χρόνου θα απαιτείται μικρότερη συντήρηση. Οι 

συντηρητές θα πρέπει να εκτελούν οργανωμένα τις εργασίες συντήρησης. 

 

Οι κηπουροί θα είναι υπεύθυνοι και θα ασχολούνται με τις εργασίες κλαδέματος, κοπής 

χλοοτάπητα, λίπανση και εφαρμογή compost, καταπολέμηση ασθενειών, εφαρμογή 

οργανικών εδαφοδιαλυμμάτων και όλες τις λοιπές εργασίες συντήρησης. Θα συλλέγουν 

τα απορρίμματα και τα προς κομποστοποίηση "πράσινα" υλικά, θα αντικαθιστούν τα 

φυτά όταν και όπου αυτό απαιτείται, θα παρακολουθούν και θα καθορίζουν τον 

αρδευτικό κύκλο, και θα είναι υπεύθυνοι συνολικά για την συντήρηση του Πάρκου. Οι 

κηπουροί / συντηρητές θα λειτουργούν σε ομάδες και σε συγκεκριμένες περιοχές. 

Εξωτερικοί εξειδικευμένοι επιστήμονες / συνεργάτες, όπως φυτοπαθολόγοι, δενδροκόμοι 

κλπ θα συμμετέχουν, εφόσον απαιτείται. 

 

Λόγω της εκτεταμένης διάρκειας της κατασκευαστικής περιόδου, ειδικές ρυθμίσεις θα 

γίνουν, σχετικά με την συντήρηση των φυτεύσεων, αφού ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος 

για την βιωσιμότητα των φυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την 

εγκατάστασή τους. 
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Το προσωπικό συντήρησης, θα περιλαμβάνει : 

• Επικεφαλή Γεωπόνο της ομάδας συντήρησης 

• Επικεφαλείς εργοδηγούς 

• Κηπουρούς 

 

Για την σωστή λειτουργία της συντήρησης θα πρέπει να συνταχθεί «Πρόγραμμα 

Συντήρησης». Αυτό θα συντάσσεται με βάση τις απαιτήσεις κάθε εποχής του έτους και 

θα συνοδεύεται από σχετικό κείμενο, που θα περιγράφει με λεπτομέρεια την κάθε κύρια 

δραστηριότητα. Το αρχικό πρόγραμμα συντήρησης θα ενημερώνεται, θα αναθεωρείται 

και θα βελτιώνεται επί τετραμήνου βάσεως. 

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Κατά την διάρκεια συντήρησης του χώρου θα χρησιμοποιηθούν προϊόντα για να 

βελτιωθεί και να ενισχυθεί η ανάπτυξη των φυτών καθώς και σκευάσματα τα οποία θα 

εφαρμόζονται, κυρίως θεραπευτικά, για την καταπολέμηση εχθρών και ασθενειών.  

Τα λιπάσματα, είτε θα είναι οργανικά του εμπορίου, είτε θα είναι τύπου compost και ει 

δυνατό θα παράγονται από τα παραγόμενα υποπροϊόντα της συντήρησης του πάρκου 

(πράσινα απορρίμματα). Στην περίπτωση εμφάνισης ασθενειών / παρασίτων, για την 

καταπολέμησή τους, θα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα φυτοκομικά παρασκευάσματα 

(βιολογικά κατά κύριο λόγο). 

 

Ενδεικτικά περιγράφονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ -ΘΑΜΝΩΝ  

Κλάδεμα 

Όλα τα φυτά θα κλαδεύονται κατάλληλα ώστε να διατηρούνται τα σχήματα και κυρίως η  

σωστή ανάπτυξή τους. 

Το κλάδεμα αποτελεί εργασία απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη των φυτών. 
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Η έκταση του κλαδέματος των δένδρων περιορίζεται στο ελάχιστο απαραίτητο ώστε: 

α) να διευκολύνεται η σωστή ανάπτυξη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του είδους 

του δένδρου,  

β) να αφαιρούνται τα ξερά ή σπασμένα κλαδιά και κλωνάρια.  

Οι θάμνοι κλαδεύονται με κατ' επιλογήν αφαίρεση των παλαιοτέρων κλώνων κοντά ή στη 

στάθμη του εδάφους, ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη νέων βλαστών από τη βάση 

που θα γεμίσουν με φύλλωμα τη βάση του θάμνου. Τα ανθοφόρα είδη δεν κλαδεύονται 

κατά την περίοδο ανθοφορίας. 

Κλαδιά, φύλλα και οποιοδήποτε υπόλειμμα των κλαδεμάτων, θα απομακρύνονται από 

τις περιοχές φύτευσης, θα συλλέγονται, θα διαχωρίζονται και θα οδηγούνται για 

κομποστοποίηση. Στις περιοχές των δενδρώνων και των καλλιεργιών, παράλληλα με τα 

κλαδέματα θα χρησιμοποιηθεί θρυμματιστής κλαδιών. Το προϊόν που θα παράγεται 

(woodchip) θα συλλέγεται και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις επιφάνειες φύτευσης 

ως κάλυψη μεταξύ των φυτών για τον περιορισμό των ζιζανίων. 

Σημαντικό στοιχείο για τη σωστή συντήρηση του πρασίνου είναι η ορθή χρήση των 

εργαλείων κλαδέματος. Τα εργαλεία θα πρέπει να απολυμαίνονται μετά από την 

ολοκλήρωση των εργασιών. Στην περίπτωση που έχει διαπιστωθεί ή υπάρχει ένδειξη 

ασθένειας σε κάποιο φυτό, μετά την χρήση των εργαλειών (ακόμα και σε ένα μόνο φυτό) 

αυτό θα απολυμαίνεται αμέσως. 

Επίσης, όλες οι σχισμές ή τομές διαμέτρου ή μήκους πάνω από 25χλστ. θα καθαρίζονται 

μέχρι τον υγιή ιστό. Τα τραύματα θα λειαίνονται με κοφτερό μαχαίρι, ώστε να μην 

κρατάνε νερό και οι περιοχές επέμβασης θα καλύπτονται με εγκεκριμένο σφραγιστικό 

σκεύασμα κατάλληλο για δένδρα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες μεταφοράς 

ασθενειών στις ανοικτές τομές. 

 

Καταπολέμηση παρασίτων και ασθενειών 

Θα χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα φυτοκομικά παρασκευάσματα (βιολογικά κατά κύριο 

λόγο) για την καταπολέμηση παρασίτων και/ή ασθενειών. 

Στην περίπτωση ενδείξεων ασθενειών που είναι μη αναστρέψιμες, τα προσβεβλημένα 

φυτά θα απομακρύνονται άμεσα από το χώρο του Πάρκου με εκρίζωση αυτών. Στις 

περιπτώσεις αυτές, θα γίνονται προληπτικοί χειρισμοί στα υπόλοιπα φυτά (κυρίως της 

ίδιας φυτοκοινωνίας). 
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Αντικατάσταση φυτών 

Τα αποξηραμένα και τραυματισμένα φυτά θα αφαιρούνται και θα αντικαθίστανται με 

φυτά ιδίου μεγέθους, κατάστασης και ποικιλίας. 

 

Βοτάνισμα 

Οι χώροι μεταξύ των φυτών θα διατηρούνται απαλλαγμένοι από ζιζάνια. Οι εργασίες 

αυτές θα γίνονται χειρωνακτικά, χωρίς την χρήση χημικών σκευασμάτων. Τα προϊόντα 

του βοτανίσματος θα απομακρύνονται και θα οδηγούνται για κομποστοποίηση.  

 

Σκάλισμα – Αερισμός εδάφους 

Η κατεργασία του εδάφους μεταξύ των φυτών, ειδικά στα πρώτα έτη εγκατάστασής τους, 

θα γίνεται την κατάλληλη εποχή, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και θα 

περιορίζεται στις απολύτως απαραίτητες επεμβάσεις διότι η υπερβολική κατεργασία 

εδάφους αυξάνει την απαιτούμενη ενέργεια και παράλληλα προκαλεί αρνητικές 

συνέπειες στο έδαφος. Το χώμα θα αναμοχλεύεται όσο απαιτείται για τον καλό αερισμό 

του. 

 

Καθαρισμός 

Οι χώροι μεταξύ των φυτών θα διατηρούνται καθαροί χωρίς υπολείμματα ή σκουπίδια. 

Κλαδιά, απορρίμματα ή οτιδήποτε άχρηστα υλικά, θα απομακρύνονται από τις περιοχές 

φύτευσης με συνεχείς επαναλήψεις της εργασίας και θα συλλέγονται θα διαχωρίζονται 

και θα οδηγούνται για κομποστοποίηση.  

 

Λίπανση 

Η λίπανση των φυτών θα γίνεται με προσθήκη κατάλληλης ποσότητας ανά δένδρο ή 

ανά θάμνο, κατάλληλου οργανικού λιπάσματος. 

Στην περίπτωση προσθήκης compost, αυτό θα τοποθετείται περιμετρικά κάθε φυτού με 

αναλογία που εξαρτάται αποκλειστικά  από το είδος και το μέγεθος του φυτού. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ  

Γενικά 

Η συντήρηση του χλοοτάπητα θα περιλαμβάνει: 

• Καταπολέμηση των παρουσιαζομένων ασθενειών και των παρασίτων. 

• Βοτάνισμα, καθαρισμό, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την βλαστητική 

περίοδο. 

• Λίπανση. 

• Αμμοδιανομή. 

• Κούρεμα για την διατήρηση του προδιαγραφόμενου ύψους, με την απαιτούμενη 

συχνότητα και απομάκρυνση των φυτικών υπολειμμάτων. 

• Ριζοτομή.  

• Άρδευση με αυτόματο υπόγειο σύστημα αγωγών άρδευσης ή με υπόγειους εκτοξευτές. 

• Επανασπορά. 

• Αερισμός. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  

Η συχνή παρακολούθηση και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου είναι σημαντική κυρίως 

λόγω των πιθανών βανδαλισμών. Η γενική συντήρηση του αρδευτικού δικτύου θα γίνεται 

τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, κατά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Για το χρόνο για τον 

οποίο υπάρχει ευθύνη συντήρησης του πρασίνου, τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο 

και τα τη φάση λειτουργίας, θα εκτελούνται και θα ελέγχονται τα κάτωθι: 

• Τη λειτουργία του δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα προγράμματα, τις ανάγκες των 

φυτών και τις καιρικές συνθήκες 

• Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος, ώστε να γίνονται 

άμεσα οι απαιτούμενες ρυθμίσεις και τις αντίστοιχες εργασίες που απαιτούνται 

• Τη συντήρηση και την τυχόν αντικατάσταση εξαρτημάτων του δικτύου που 

παρουσιάζουν δυσλειτουργίες, που δεν οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες, αλλά 

σε άλλους παράγοντες (χρόνος, τοπικές συνθήκες κλπ.). Η συντήρηση του συστήματος 

άρδευσης θα περιλαμβάνει, σε συνεχή βάση, όλες τις αναγκαίες εργασίες  

παρακολούθησης και καθαρισμού του συστήματος και αντικατάστασης των τμημάτων 

που υπέστησαν βλάβη (καθαρισμός, επισκευές διαρροών, εκπλύσεις, ρυθμίσεις , 
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βαλβίδων μείωσης πίεσης και άλλων συσκευών, αντικατάσταση διαφόρων σωλήνων και 

σταλακτών, αντικατάσταση εξοπλισμού που υπέστη βλάβη κλπ.), ώστε να διατηρείται το 

σύστημα άρδευσης σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.  

Ειδικότερα για τα έργα του «Τριτεύοντος δικτύου» άρδευσης, θα γίνονται κατ’ ελάχιστον 

τα ακόλουθα: 

Δύο φορές το χρόνο, μία στην έναρξη και μία στα μέσα της αρδευτικής περιόδου, θα 

γίνεται γενική συντήρηση του δικτύου, κατά την οποία θα ελέγχεται όλο το δίκτυο, θα 

επαναρρυθμίζονται οι πιέσεις, θα γίνεται καθαρισμός ή αντικατάσταση των επιμέρους 

εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και γενική έκπλυση του δικτύου. 

Για την παραπάνω εργασία θα παρευρίσκεται στο χώρο αναγκαίος αριθμός ατόμων 

στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα έμπειρο άτομο (κηπουρός). Κατά το 

χρόνο που υπάρχει ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου άρδευσης, η 

παρουσία προσωπικού θα είναι τουλάχιστον 25 μέρες μηνιαίως την περίοδο των 

αρδεύσεων και 10 μέρες τους υγρούς μήνες, ο δε αριθμός θα εξαρτάται από τις ανάγκες 

του έργου. Στην αρχή κάθε έτους μετά την έναρξη της συντήρησης, θα υποβάλλεται 

πρόγραμμα λειτουργίας του αρδευτικού συστήματος για την κάλυψη των αναγκών των 

φυτών καθώς και της παρουσίας του προσωπικού για τη συντήρηση του έργου που θα 

εγκρίνεται. 
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9. ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 

Κατά τη περίοδο συντήρησης του Πάρκου, τόσο κατά τη φάση κατασκευής, όσο και 

κατά την μετέπειτα λειτουργία του, προβλέπεται σημαντική παραγωγή πράσινων 

αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων εντάσσεται στο συνολικό Σχέδιο Διαχείρισης 

Στέρεων Αποβλήτων (ΣΔΣΑ) του Έργου. Στα πλαίσια του σχεδιασμού του συστήματος 

Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΔΣΑ) υπάρχει πρόβλεψη μονάδας αερόβιας 

κομποστοποίησης, για την από κοινού επεξεργασία των βιοαποβλήτων και των 

πράσινων αποβλήτων.  

Η μέθοδος κομποστοποίησης αφορά σε ανοικτού τύπου κομποστοποίηση σε σειράδια 

εντός κλειστού κτιρίου ή κλειστού τύπου κομποστοποίηση σε αντιδραστήρες (in vessel). 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα κομποστοποίησης θα αποτελεί ένα κλειστό σύστημα 

μηδενίζοντας την όχληση προς τις γύρω χρήσεις. 

Τα ανωτέρω αξιολογούνται στην υπό εκπόνηση Τεχνική Προμελέτη των εγκαταστάσεων 

ΔΣΑ. 
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10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Δευτερεύον – Τριτεύον δίκτυο άρδευσης 

Βασικός στόχος του σχεδιασμού του δευτερεύοντος και του τριτεύοντος δικτύου 

άρδευσης είναι η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη του Πάρκου, η οποία για το κλίμα της 

Αθήνας, εξαρτάται τόσο από την επιλογή κατάλληλου φυτικού υλικού, όσο και από την 

εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών άρδευσης (χωρίς τη χρήση του δικτύου ποσίμου 

ύδατος). 

 

Για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης του Πάρκου επιλέγεται ένα μεικτό σύστημα 

υπόγειας και επιφανειακής άρδευσης με βασικό πάντα κριτήριο τη μέγιστη εξοικονόμηση 

νερού – μειωμένες υδατικές απώλειες λόγω εξάτμισης ή επιφανειακής απορροής. 

 

Το δευτερεύον και τριτεύον σύστημα άρδευσης, θα περιλαμβάνει στο σύνολό του, 

ηλεκτροβάνες, δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο με σταλλακτηφόρους αγωγούς και 

εκτοξευτές. 

 

Ο ημερήσιος αρδευτικός κύκλος υπολογίζεται σε 16 ώρες και θα εκτελείται τμηματικά σε 

ζώνες και σε χρόνους ανάλογους των υδατικών αναγκών κάθε ζώνης. Για τον 

προσδιορισμό αυτών των ζωνών άρδευσης ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί και στην 

προσβασιμότητα του πάρκου για το κοινό. 

 

Η άρδευση του Πάρκου θα γίνεται μέσω αυτοματοποιημένου δικτύου, με κεντρικό 

προγραμματιστή και ηλεκτροβάνες. Ο κεντρικός υπολογιστής ελέγχου του συστήματος 

θα ενεργοποιεί, μέσω των Ηλεκτροβανών, την εκάστοτε ζώνη άρδευσης και θα διοχετεύει 

νερό στην αντίστοιχη ζώνη, μέσω του δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου. 

 

Το δίκτυο άρδευσης θα αποτελείται από τους πρωτεύοντες αγωγούς άρδευσης οι οποίοι 

θα διατρέχουν υπόγεια το πάρκο. Στα σημεία όπου θα ορίζονται οι ζώνες άρδευσης θα 

τοποθετηθούν φρεάτια και ηλεκτροβάνες οι οποίες σε σύνδεση με το κεντρικό σύστημα 

άρδευσης θα επιτρέπουν την παροχή ύδατος στο δευτερεύον και τριτεύον δίκτυο 

άρδευσης του πάρκου. Το δευτερεύον δίκτυο θα αποτελείται από αγωγούς PΕ DN (125, 

110, 75, 63, 50, 40, 32, 25)/10 bar και το τριτεύον από σταλλακτηφόρους αγωγούς PΕ 

DN(20, 17, 16)/6 bar με ενσωματωμένους αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες, από 

τυφλούς αγωγούς PΕ DN(16)/6 bar με καρφωτούς αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες, 

καθώς και με υπόγειους εκτοξευτές νερού (pop ups). 
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Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει δεξαμενή νερού, η οποία θα καλύπτει το 

δυσμενέστερο σενάριο ζήτησης νερού άρδευσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υψηλές 

υδατικές ανάγκες επικεντρώνονται τους μήνες Μάιο έως και Σεπτέμβριο. Επίσης 

λαμβάνεται υπόψη η αντιμετώπιση περιόδων ανομβρίας καθώς και οι αναμενόμενες 

κλιματολογικές αλλαγές που θα επιφέρουν στην Αθήνα θερμότερο κλίμα και πλέον 

ανισότροπη ετήσια κατανομή των βροχοπτώσεων. Η άρδευση των θάμνων και των 

δένδρων θα γίνει με υπέργεια ή υπόγεια στάγδην άρδευση. Οι αθλητικοί χώροι θα 

αρδευτούν με υπόγειους εκτοξευτές καθώς και οι υπόλοιποι χώροι χλοοτάπητα θα 

αρδευτούν υπογείως. 

 

Το υπόγειο σύστημα άρδευσης έχει τα κάτωθι πλεονεκτήματα: 

• Έχει τη δυνατότητα εξοικονόμησης νερού άρδευσης της τάξης 35-45% λόγω της μείωσης 

των απωλειών του νερού από  εξάτμιση ή απορροή. 

• Επιτρέπει την άρδευση με επεξεργασμένα υγρά λύματα από νερό προερχόμενο από 

τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. 

• Έχει χαμηλό κόστος ενέργειας. 

• Υπάρχει  δυνατότητα συντήρησης με χαμηλό κόστος. 

• Δίνει τη δυνατότητα άρδευσης οποιαδήποτε ώρα της ημέρας χωρίς να παρενοχλούνται 

οι επισκέπτες. 

• Δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, όπως ισχυροί άνεμοι. 

• Είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών στο χώρο (κούρεμα χλοοτάπητα, κλάδεμα, κ.λ.π.) 

ακόμα και κατά την διάρκεια της άρδευσης. 

• Είναι 100% αντιβανδαλιστικό. 

• Εγγυάται ομοιομορφία άρδευσης σε κάθε είδους έδαφος. Συντελεστής ομοιομορφίας 

C.U. 95% ακόμη και σε συνθήκες ανέμου. 

• Περιορίζει τις ασθένειες που οφείλονται στον συνδυασμό υψηλής θερμοκρασίας και 

επιφανειακού νερού.  

 

• Παρέχει τη δυνατότητα για υπόγεια λίπανση του φυτικού υλικού χωρίς την επαφή του 

ανθρώπου με χημικά. 
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Οι υδατικές ανάγκες για το σύνολο του Πάρκου ετησίως, ανέρχεται σε περίπου 2.800μ3 

σε ημερήσια βάση. Επιπλέον, στους Υγρότοπους, για να διατηρηθεί η μορφή τους, η 

άρδευση λαμβάνει χώρα όλη την ημέρα και απαιτούνται 668,88 μ3/ημερησίως. Βεβαίως, 

ο όγκος αυτός του νερού θα βαίνει μειούμενος, με την πάροδο των ετών. 

Οι αρδεύσιμες ημέρες ανέρχονται στις 210 ημερολογιακές ημέρες για τα δένδρα και τους 

θάμνους (συμπεριλαμβανομένων και των φρύγανων, των χόρτων και του χλοοτάπητα). 

Οι υδατικές αυτές ανάγκες αφορούν τα δύο πρώτα χρόνια μετά την φύτευση και την 

εγκατάσταση των φυτών. Στην συνέχεια οι υδατικές ανάγκες, πλην αυτές των 

χλοοταπήτων που παραμένουν ίδιες, βαίνουν μειούμενες. 

 

Στον παρακάτω Πίνακα αναλύονται οι Ημερήσιες Υδατικές Ανάγκες του Πάρκου. 

Είδος Τεμάχια 

/μ2 

Υδατικές 

Ανάγκες / 

ημέρα(lt) 

Συνολικές Υδατικές 

Ανάγκες/ημέρα(lt) 

Συνολικές Υδατικές 

Ανάγκες / ημέρα 

(μ3) 

Συνολικές Υδατικές 

Ανάγκες / ημέρα με 

Υπεράρδευση (μ3) 

ΑΓΡΩΣΤΩΔΗ 164.400 ~0,78 127.011,59 127,01 127,01 

ΘΑΜΝΟΙ 796.916 ~1,18 935.915,44 935,92 1.604,80 

ΔΕΝΔΡΑ 32.100 ~7,3 236.597,35 236,60 236,60 

ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 109.036 7,00 763.252,00 763,25 763,25 

ΣΥΝΟΛΟ  2.062.776,38 2.062,78 2.731,66 

 

Στον Πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι υδατικές ανάγκες του Πάρκου, ανά μήνα. 

Α/Α Μήνας Μηνιαίες Υδατικές 

Ανάγκες (μ3) 

Μηνιαίες Υδατικές 

Ανάγκες με Υπεράρδευση 

(μ3) 

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ   

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ    

3 ΜΑΡΤΙΟΣ 20.627,80 27.316,60 

4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 41.255,60 54.633,20 

5 ΜΑΪΟΣ 61.883,40 81.949,80 

6 ΙΟΥΝΙΟΣ 61.883,40 81.949,80 

7 ΙΟΥΛΙΟΣ 61.883,40 81.949,80 

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 61.883,40 81.949,80 

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 61.883,40 81.949,80 

10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 41.255,60 54.633,20 

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 20.627,80 27.316,60 

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   

ΣΥΝΟΛΟ 433.183,80 573.648,60 
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Στην συνέχεια παρουσιάζεται διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνεται η πρόταση των 

τομέων άρδευσης του Μητροπολιτικού Πάρκου.  

 

Διάγραμμα 5. 02 LAN MP 614-L 021 ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ 

-  ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ 

 

Το κηπαίο χώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πληρεί τις προϋποθέσεις για την σωστή 

ανάπτυξη των φυτών. Σε όλες τις επιφάνειες φύτευσης που θα υπάρξει πλήρης φυτική 

κάλυψη (επιφάνειες φρυγάνων, λειμώνων, θάμνων, χλοοτάπητα κλπ) θα γίνει 

προσθήκη και διάστρωση μίγματος κηπαίου χώματος σε κατάλληλη στρώση, ανάλογα 

της τυπολογίας φύτευσης που επιλέγεται στην εν λόγω επιμέρους περιοχή. Στις περιοχές 

που θα καλυφθούν αμιγώς με δένδρα (Δενδρώνες, Οπωρώνες) θα τοποθετηθεί 

στρώση μίγματος τοπικά, με κυμαινόμενο βάθος από 40 έως 80εκ., σε διάμετρο 

τουλάχιστον 2 μέτρων περιμετρικά της θέσης φύτευσης του κάθε δένδρου. Έκαστη 

στρώση του μίγματος κηπαίου χώματος θα τοποθετείται σε επιφάνεια χώματος (όχι 

προϊόντα εκσκαφών) κυμαινόμενου βάθους (από 20 έως 50 εκ.), ανάλογα με την 

τυπολογία φύτευσης, και με προδιαγραφές που θα καλύπτουν τις ελάχιστες 

προδιαγραφές υποστρώματος χώματος, ώστε να ενισχύεται η σωστή ανάπτυξη των 

φυτών σε βάθος χρόνου. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

Είδος Φύτευσης Πάχος στρώσης κηπαίου χώματος 

Δένδρα 80 εκ. 

Θάμνοι 50 εκ. 

Χλοοτάπητας 20-30 εκ. 

Υγρότοποι 25-35 εκ. 

 

Το μίγμα κηπαίου χώματος, ως προς τις προδιαγραφές του θα είναι ουδέτερο ως 

ελαφρά αλκαλικό, βιολογικά ενεργό, σύστασης άμμο – αργιλώδους, περιεκτικότητας σε 

ποτάμια άμμο όχι λιγότερο από 50-60%, εμπλουτισμένο με ανόργανα και οργανικά 

στοιχεία, καθαρό από αλάτι, πέτρες, ρίζες, ζιζάνια και γενικά ξένες βλαβερές ύλες. Το 

χώμα θα έχει συσσωματώδη υφή, άριστη υδατοϊκανότητα και υδατοπερατότητα. Το 

κηπαίο χώμα θα εμπλουτιστεί με οργανική κομπόστα και εδαφοβελτιωτικά οργανικής 

προέλευσης. 
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Η πυκνότητα φύτευσης, η χρήση οργανικής κομπόστας αλλά και η χρήση οργανικών 

εδαφοκαλυμμάτων (mulches) για το έδαφος, όπου αυτό κριθεί σκόπιμο, θα 

συμβάλλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του εδάφους, στον έλεγχο της 

δράσης των παρασίτων, ενώ παράλληλα το έδαφος γύρω από το φυτό καθίσταται 

λιγότερο συμπαγές συγκρατώντας μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Η χρήση των 

οργανικών εδαφοκαλυμμάτων θα συμβάλλει επίσης στον εμπλουτισμό του χώματος με 

οργανικά στοιχεία και στη διατήρηση του νερού που βρίσκεται στο χώμα αφού μειώνει 

την εξάτμισή του. 

 

Στόχος του φυτοτεχνικού σχεδιασμού είναι τα εδάφη του Μητροπολιτικού Πάρκου 

Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ειδικότερα το ανώτερο τμήμα εδάφους (ένα μέτρο) να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πρασίνου, με μερικούς περιορισμούς   

όπως (α) η μεγάλη παρουσία αδρομερών υλικών σε αρκετές περιπτώσεις, (β)  η 

παρουσία ανθρακικών αλάτων που πιθανόν να προκαλέσει τροφοπενίες ιχνοστοιχείων 

σε ορισμένα φυτά, (γ) η χονδρόκοκκη κοκκομετρική σύσταση σε ορισμένα εδάφη.  

 

Θα πρέπει να τονισθεί ότι η εκτιμώμενη καταλληλόλητα εδαφών μπορεί να μεταβληθεί 

προς το καλύτερο, αν για παράδειγμα αφαιρεθούν μερικώς τα αδρομερή υλικά, ή προς 

το χειρότερο αν για παράδειγμα μετά τις χημικές αναλύσεις προσδιορισθούν τοξικές 

ενώσεις ή τοξικά στοιχεία όπως βαρέα μέταλλά (μόλυβδος, χρώμιο, κάδμιο, αρσενικό, 

κλπ). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι ακόμα και σε εδάφη με μεγάλο ποσοστό αδρομερών 

υλικών, ακόμα και αν αυτά δεν ενδείκνυνται για την τοποθέτηση τους ως επιφανειακού 

στρώματος, είναι κατάλληλα για την δημιουργία υποστρώματος. Δηλαδή αν πρόκειται 

να δημιουργεί εδαφικό στρώμα βάθους 70 εκ., τότε τα εδάφη αυτά μπορούν να 

τοποθετηθούν στα 35-70 εκ. κάτω από το επιφανειακό στρώμα των 0-35 εκ.     

 

Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η δειγματοληψία εδαφικών δειγμάτων και ο 

εργαστηριακός χαρακτηρισμός σε ορισμένες ιδιότητες που σχετίζονται με την ανάπτυξη 

των φυτών όπως οργανική ύλη, ολικό άζωτο, οξύτητα, διαθέσιμος φώσφορος, 

αναταλλάξιμο κάλιο και νάτριο, ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων βαρέα μέταλλα, 

τοξικές ενώσεις, κλπ  πριν την χρησιμοποίηση για την εγκατάσταση πρασίνου. 

 

Σε ό,τι αφορά στην επί τόπου του έργου οργάνωση των επιμέρους εργασιών, 

επισημαίνονται τα ακόλουθα: Στις επιφάνειες που δεν θα υπάρξουν οικοδομικές / 

εργοταξιακές επεμβάσεις και θα παραμείνει ο χώρος προς φύτευση, θα λαμβάνεται 

μέριμνα για την κατάλληλη περίφραξη τους, ώστε να αποτρέπεται η διέλευση οχημάτων 

που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμπίεση των υφιστάμενων εδαφών.  
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Στην περίπτωση επιφανειών με υφιστάμενο χώμα στις οποίες θα εκτελεστούν εργασίες, 

αυτό θα αφαιρεθεί και θα μεταφερθεί σε κατάλληλο χώρο εντός του εργοταξίου, θα 

προφυλαχθεί και θα επαναδιαστρωθεί όταν απαιτηθεί. Στα τμήματα αυτά θα παρθούν 

δείγματα και θα γίνουν αναλύσεις. Όλες οι μεταφορές εντός του εργοταξίου θα γίνονται 

με φορτηγά κλειστού τύπου, ώστε να αποφεύγεται η διασπορά σκόνης.  

 

Η περιοχή που θα επιλεχθεί να τοποθετηθεί το χώμα, εντός του εργοταξίου, θα είναι 

περιφραγμένη. Τα χώματα θα τοποθετούνται σε σωρούς. Ανάλογα των αποτελεσμάτων 

των αναλύσεων, το χώμα πιθανόν να χρειάζεται προσθήκη εδαφοβελτιωτικών, 

κομπόστας και άμμου ώστε να αποκτήσει τις προδιαγραφές που προαναφέρονται. Στην 

περίπτωση αυτή θα γίνει ενσωμάτωση των ανάλογων συστατικών, καλή ανάδευση με 

κατάλληλο μηχάνημα και διαβροχή. Πριν τη μεταφορά των τελικών κηπευτικών χωμάτων 

στους χώρους διάστρωσης θα γίνουν επαναληπτικές αναλύσεις και ανάλογα των 

αποτελεσμάτων διορθωτικές επεμβάσεις (προσθήκη κομπόστας, άμμου). Το 

παραγόμενο προϊόν θα κοσκινίζεται, θα φορτώνεται σε κλειστού τύπου φορτηγά και θα 

μεταφέρεται προς τοποθέτηση στους χώρους φύτευσης. 

 

Σημειώνεται ότι, βάσει προμετρήσεων οι αναγκες σε κηπαίο χώμα για τις φυτοτεχνικές 

επεμβάσεις στο Πάρκο εκτιμούνται στις παρακάτω ποσότητες : 

Είδος  Επιφάνεια (μ2) Βάθος στρώσης (μ) Κηπαίο χώμα (μ3) 

Θάμνοι 939.372,00 0,50 469.686,00 

Δένδρα 100.794,00 0,80 80.635,00 

Χλοοτάπητας 109.036,00 0,30 32.710,80 

Υγρότοποι 18.824,00 0,35 6.588,40 

Περιοχές με 

αδιατάρακτα χώματα 
50.252,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ 1.218.278,00   589.620,20 

 

Το σύνολο των 589.620,20 κυβικών μέτρων χώματος αποτελεί μίγμα μητρικού χώματος, 

κόμποστ και άμμου. Στις περιοχές που θα γίνουν φυτοτεχνικές επεμβάσεις, εκτός από 

εκείνες που παραμένουν αδιατάρακτες, θα υπάρχει στρώση 30 έως 50 εκ., από χώμα 

που να μπορεί να υποστηρίξει το φυτικό υλικό (π.χ. από καλή εκσκαφή, κοσκινισμένο, με 

προσθήκη της απαραίτητης οργανικής ουσίας). 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή του προτεινόμενου κηπαιου 

χώματος και εδαφικών υποστρωμάτων. 
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Διάγραμμα 6. 02 LAN MP 605-L 021 ΚΑΤΟΨΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
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12. ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

 

Για τους αθλητικούς χώρους για τους οποίους υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και 

απαιτήσεις, δίνονται παρακάτω πιο αναλυτικά στοιχεία για την κατασκευή των χώρων 

φύτευσης.  Σημειώνεται επίσης ότι αθλητικοί χώροι που θα κατασκευασθούν ή θα 

ανακατασκευαστούν, θα πληρούν τις προδιαγραφές τόσο του αγωνιστικού 

αθλητισμού όσο και του αθλητισμού για όλους.   

Οι παρακάτω ενδεικτικές εργασίες αφορούν τις εργασίες κατασκευής του χλοοτάπητα 

και του αποστραγγιστικού δικτύου: 

 

- Προμήθεια και διάστρωση άμμου ποταμού κατάλληλων προδιαγραφών για την 

ανάπτυξη χλοοταπήτων 

- Προμήθεια και διάστρωση κηποχώματος κατάλληλου για εγκατάσταση έτοιμου 

χλοοτάπητα 

- Διαμόρφωση κλίσεων για την απορροή του επιφανειακού νερού (0,3 ~ 0,8%). 

- Κατασκευή επιφανειακού αποστραγγιστικού δικτύου. 

- Κατασκευή περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων. 

- Κατασκευή δευτερεύοντος και τριτεύοντος συστήματος άρδευσης. 

- Προμήθεια και διάστρωση νέου προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα. 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΧΩΜΑ  

 

Εδαφικό υπόστρωμα - Φυσικοχημικές ιδιότητες 

 

Α. Από άποψη μηχανικής σύστασης, το εδαφικό υπόστρωμα θα ανήκει στην κατηγορία 

των ελαφρών εδαφών (αμμώδες) με ποσοστό άμμου μεγαλύτερο του 60%. 

Β. Το pH θα είναι στο ουδέτερο σημείο. 

Γ. Ελεύθερο CaCO3 καλό είναι να μην υπάρχει αλλά αν υπάρχει θα πρέπει να είναι σε 

χαμηλό ποσοστό (<10%). 

Δ. Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC σε 25οC) μετρούμενη σε MILLIMHOS/CM θα πρέπει 

να είναι μικρότερη από 3. 

Ε. Το ποσοστό του ανταλλάξιμου νατρίου (βαθμός αλκαλίωσης, ESP) θα είναι μικρότερο 

από 10%. 
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Προέλευση εδαφικού υποστρώματος 

Το εδαφικό υπόστρωμα θα προέρχεται από καλλιεργούμενο αγρό, θα είναι καλής 

γονιμότητας, απαλλαγμένο κατά το δυνατό από σπόρους ζιζανίων και ιδιαίτερα από 

ριζώματα ζιζανίων. Επίσης δεν θα υπάρχουν χαλίκια ή λίθοι ή υπολείμματα καλλιέργειας 

άλλων φυτών. Η λήψη γίνεται μόνο από το επιφανειακό στρώμα βάθους μέχρι 0,70μ. 

Αν το έδαφος έχει μηχανική σύσταση διαφορετική από την απαιτούμενη θα γίνει 

βελτίωση με προσθήκη άμμου ποταμού. 

 

Διάστρωση – συμπύκνωση του εδαφικού υποστρώματος 

Το εδαφικό μίγμα θα μεταφερθεί από τον χώρο ανάμιξης, στην κονίστρα και θα 

διαστρωθεί. Με τον όρο «συμπύκνωση» εννοούμε την συμπίεση που θα δεχθεί το 

εδαφικό μίγμα από την χρήση των μηχανημάτων κατεργασίας του, τις αρδεύσεις και τα 

μηχανήματα συντήρησης του χλοοτάπητα, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια να έχει τις 

επιθυμητές στάθμες (σκεποειδής μορφή ως προς τον κεντρικό άξονα με κλίση 0,3 – 

0,8%). 

 

Προετοιμασία εδαφικού υποστρώματος για επίστρωση έτοιμου χλοοτάπητα 

Πριν την τοποθέτηση του έτοιμου χλοοτάπητα θα γίνει πλήρη ισοπέδωση – κυλίνδρισμα 

της επιφάνειας, ώστε να εξαλειφθεί κάθε ανωμαλία. 

 

 

2. ΑΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ 

 

Αμέσως μετά τις εκσκαφές θα ακολουθήσει πλήρωση της κονίστρας με άμμο ποταμού 

κατάλληλης κοκκομετρίας, για την ανάπτυξη αγωνιστικών χλοοταπήτων σε ελάχιστο 

ύψος 3εκ. Θα ακολουθήσει η διάστρωση της άμμου και η διαμόρφωση των κλίσεων με 

προωθητήρα (grader) ο οποίος θα καθοδηγείται μέσω συστήματος laser ή άλλης 

παρόμοιας αυτοματοποιημένης τεχνικής, για την εξασφάλιση της ακρίβειας της 

επιφανειακής κλίσης της κονίστρας. Η τελική διαμόρφωση της επιφάνειας θα 

πραγματοποιηθεί αφού έχουν εγκατασταθεί όλες οι υποδομές (αποστραγγιστικό 

δίκτυο, αρδευτικό δίκτυο) και αμέσως πριν από την εγκατάσταση του 

προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα. 
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3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 

 

Θα κατασκευαστεί το δευτερεύον και τριτεύον σύστημα άρδευσης με σωλήνες από PVC 

διατομής Φ90 και Φ75 αντίστοιχα. Θα τοποθετηθούν οι ηλεκτροβάνες και γραναζωτοί 

εκτοξευτήρες με τρόπο τέτοιο που να επιτυγχάνεται η πλήρης αλληλοεπικάλυψη όλης 

της επιφάνειας του κάθε αγωνιστικού χώρου. Οι ηλεκτροβάνες θα τοποθετηθούν 

μέσα σε φρεάτια ηλεκτροβανών στην μία άκρη του γηπέδου και θα επικοινωνούν 

με τον προγραμματιστή με καινούργιο  καλώδιο επικοινωνίας  τύπου  JIVV  –  U  (πρώην 

ΝΥΥ)  αμέσου ταφής κατάλληλης διατομής. 

 

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η εγκατάσταση αισθητήρων ροής οι οποίοι σε συνδυασμό 

με το λογισμικό ελέγχου παρέχουν τα εξής: 

 

Έλεγχος κατανάλωσης νερού 

 

Ο έλεγχος κατανάλωσης νερού με τις αντίστοιχες διατάξεις αυτοματισμού (αισθητήρες 

ροής), είναι απαραίτητος δεδομένων των ειδικών συνθηκών.  

Το σύστημα που θα προβλεφθεί να εγκατασταθεί θα παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης 

μέγιστης και ελάχιστης επιτρεπόμενης ροής. Ο ορισμός των τιμών προσφέρει την 

δυνατότητα, στην περίπτωση που η ροή υπερβεί τα προκαθορισμένα όρια, της 

τηλεειδοποίησης και κατ’ επέκταση την πληροφορία ότι είτε η κατανάλωση είναι 

υπερβολικά μεγάλη (σε περίπτωση διαρροής), είτε υπερβολικά μικρή (στην περίπτωση 

βλάβης). 

 

Έλεγχος  λειτουργίας  αρδευτικού 

 

Μέσω κατάλληλου λογισμικού, προβλέπεται η δυνατότητα ελέγχου, ρυθμίσεων, 

αναπροσαρμογών κτλ. των εφαρμογών άρδευσης του χλοοτάπητα. Ο χειριστής θα 

είναι σε θέση να ρυθμίζει ανά πάσα στιγμή τον χρόνο άρδευσης, την ώρα έναρξης 

των προγραμμάτων ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν (μέσω του 

μετεωρολογικού σταθμού) αλλά και ανάλογα τις απαιτήσεις του αθλήματος. 
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Μετεωρολογικός   σταθμός 

 

Προβλέπεται η εγκατάσταση επί τόπου μετεωρολογικού σταθμού, ο οποίος 

καταγράφοντας τις μετρήσεις θα αναπροσαρμόζει τους χρόνους άρδευσης με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξοικονομείται η μέγιστη δυνατή ποσότητα νερού. Θα υπάρχει 

δυνατότητα αυτόματης αναπροσαρμογής της ποσότητας, έτσι ώστε να αποφεύγεται 

η υπερκατανάλωση σε περίπτωση βροχερού καιρού ή ακόμα και αυξημένης υγρασίας, 

και ακόμα θα εξαλείφονται οι συνθήκες ξηρασίας στην περίπτωση ξηρής 

ατμόσφαιρας, έλλειψης βροχοπτώσεων και έντονης ηλιοφάνειας. Τα παραπάνω, πέρα 

από την εξοικονόμηση νερού, εξασφαλίζουν και την φυτοϋγεία του χλοοτάπητα 

μειώνοντας έτσι τις δαπάνες φυτοπροστασίας από μυκητολογικές ασθένειες ή ότι άλλο 

σχετίζεται με αυξημένη ή ελλιπή υγρασία του εδάφους. 

 

 

4.  ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 

 

Προτείνεται κατασκευή δικτύου αποστράγγισης με διάτρητους αυλακωτούς σωλήνες με 

μέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται με ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση που 

είναι απαραίτητη για την αποστράγγιση του γηπέδου. 

 

Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 

 

Διάνοιξη χάνδακα μεταβλητού βάθους (με κλίση τουλάχιστον 2mm/m), πλάτους 80mm 

και μήκους ίσου με το μήκος του γηπέδου, με μηχάνημα κοπής, που θα εξασφαλίζει 

κάθετη τομή και σταθερότητα παρειών σκάμματος χωρίς μικροκατεδαφίσεις. Θα πρέπει 

να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του βάθους σε όλο το μήκος του χάνδακα, καθώς και η 

άμεση απομάκρυνση εκτός του σκάμματος των προϊόντων εκσκαφής με ταινιόδρομο, 

ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης καθαρότητα και η άμεση τοποθέτηση του αγωγού 

αποστράγγισης από σωληνώσεις αποστράγγισης Φ50 αυλακωτές, από 

πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ( HDPE), διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία 

εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007, με τυποποίηση ονομαστικής 

διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [ DN/OD ] κατά ΕΝ50086  

που  θα  διαθέτει οπές περιμετρικά σε κουλούρες των εκατό (100)μέτρων, ώστε να 

υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες συνδέσεις. 
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Η αναπλήρωση της τάφρου θα είναι άμεση και στον ίδιο χρόνο με την τοποθέτηση του 

αγωγού με γαρμπίλι προδιαγραφών D/d2. Η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού 

μετά των απαιτουμένων συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων αυτού θα επιτυγχάνεται με 

εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών (για 

οσεσδήποτε συνδέσεις). 

 

Θα ακολουθήσει δοκιμή και ο έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήματος με 

δημιουργία συνθηκών ποτίσματος συνολικά 60mm νερού (με το αρδευτικό σύστημα 

του γηπέδου και πρόσθετα από βυτία ή μέσω φυσικής βροχής με παραπλήσιο ύψος) 

σε δύο με τρείς ώρες και διαπίστωση της άμεσης αποστράγγισης του νερού. Οι 

σύνδεση των σωληνώσεων θα γίνει με ένα κεντρικό συλλέκτη από σωληνώσεις 

αποστράγγισης Φ160 αυλακωτές από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), 

διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-

1:2007, με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 

διάμετρο [ DN/OD ] κατά ΕΝ 50086 που θα διαθέτει οπές περιμετρικά σε κουλούρες των 

εκατό (100) μέτρων τοποθετημένο στο ένα άκρο του γηπέδου, ο οποίος θα συνδέεται 

με το κεντρικό σύστημα αποχέτευσης. 

 

 

5. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ 

 

Θα ακολουθήσει προμήθεια και διάστρωση φυσικού προπαρασκευασμένου 

χλοοτάπητα ποικιλίας ή μίγματος ποικιλιών κατάλληλων για αγωνιστική χρήση. 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

Το είδος του τάπητα θα είναι, λεπτόφυλλο, υψηλού βαθμού καθαρότητας >98%, να έχει 

ελάχιστες υδατικές ανάγκες, μεγάλη αντοχή σε καταπόνηση, γρήγορη ανάκαμψη μετά 

από φθορά, ιδιαίτερη αντοχή σε εχθρούς και ασθένειες με θερμοκρασία ληθάργου 

<50C. 

 

Επίσης θα είναι κατάλληλο για χρήση σε αγωνιστικούς χώρους. 
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ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ

ΣΤΑΣΗ ΤΡΑΜ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΟΜΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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εδαφοκάλυψη θάμνων και ημίθαμνων

διάταξη γραμμικών καλλιεργειών

χλοοτάπητας

περιοχές λειμώνα
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Foster + Partners Limited 

SKAPE

Charles Anderson

Landscape Architecture Ltd-Werk

ENVECO A.E.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΘΑΜΝΩΝ, ΦΥΤΩΝ,
ΕΔΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
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