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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ     ΠΡΑΣΙΝΟΥ  

 
Η παρούσα μελέτη αφορά  την κηποτεχνική και αρδευτική κατασκευή, στην 

υπό ανακατασκευή οδό Ιουστινιανού. 

Το συνολικό μήκος των οδών είναι 676 μέτρα  και συνολικού εμβαδού πρασίνου 

Ε= 811m2.

Επί της οδού Ιουστινιανού θα κατασκευασθούν νησίδες , οι οποίες θα διαχωρίζουν το 

δρόμο από τον  ποδηλατόδρομο  ωφέλιμου πλάτους  0,40εκ.  Στις  νησίδες  αυτές  θα 

τοποθετηθούν , ανάλογα με το μήκος τους κάποια στοιχεία αναφοράς που θα είναι 

θάμνοι ψηλοί (τούγια  emerald) και με διάφορα είδη θάμνων τα οποία θα επιλεγούν 

από λίστα φυτών που θα συνοδεύουν τη μελέτη.

Στις δύο πλευρές του δρόμου, τα υπάρχοντα δέντρα θα ενσωματωθούν σε παρτέρια 

τα οποία θα διαμορφωθούν και  τα κενά που υπάρχουν θα  συμπληρωθούν με νέα 

δέντρα του είδους λικιδάμβαρη. Το ωφέλιμο πλάτος των υπό διαμόρφωση παρτεριών 

είναι 1 μέτρο.  Η τοποθέτηση των θάμνων και των δέντρων θα γίνει με βάση σχέδιο  

το  οποίο  θα  συνοδεύει  τη  μελέτη.  Τα  δέντρα  θα  υποστυλωθούν  με  πασσάλους 

καστανιάς. Η νησίδα θα πληρωθεί με κηπαίο χώμα  οργανικά υλικά και με λίπασμα 

με βάση τα στοιχεία της προμέτρησης. 



Η άρδευση θα γίνει από δύο παροχές που θα δημιουργηθούν  στην οδοό Ιάσωνος και 

στην οδό Κολοκοτρώνη.. Θα διατρέξει τις νησίδες λάστιχο Φ40 πάνω στο οποίο θα 

προσαρμοστεί το λάστιχο Φ16/05/4lt και Φ16/0,33/4lt. 

Σε όλο το μήκος της οδού τα παρτέρια και οι νησίδες θα ενώνονται μεταξύ τους με 

διατρέχετε σωλήνας  PVC 100 μέσα από τον οποίο θα διέρχεται το λάστιχο Φ40. Η 

άρδευση θα γίνεται από δυο  πήλαρ μέσα στα οποία     θα τοποθετηθούν από ένας 

προγραμματιστής τεσσάρων  στάσεων μπαταρίας ρεύματος , έτσι θα ελέγχεται κάθε 

πλευρά του δρόμου ξεχωριστά.

Τέλος  προβλέπεται  το  βοτάνισμα  όλων  των  χώρων  πρασίνου  και  επί  της  οδού 

Ιουστινιανού  από  τα  χόρτα  τα  οποία  θα  φυτρώνουν  την  άνοιξη  κυρίως  και  το 

καλοκαίρι.

ΛΑΡΙΣΑ 13/03/2019
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