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                                                   ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 
ΕΡΓΟ   «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑ» 
 
Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΜΕΛΕΣΗ . 
 
Αντικεύµενο τησ µελϋτησ και ςτα πλαύςια του ϋργου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Π.Ε. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ» εύναι οι εργαςύεσ  φύτευςησ θϊμνων και δϋντρων ςτην περιοχό Ιςθμού Κορινθύασ και 
ειδικότερα ςτο τμόμα τησ Παλιϊσ Ε.Ο. από Ιςθμό- ϋωσ διαςταύρωςη Ellas Can.  
 

 



 
1ο Σμήμα Ιςθμόσ- Διαςταύρωςη Επιδαύρου μήκοσ  436,00 μ 
Προτεύνονται δενδροςτοιχύεσ με δϋνδρα και θϊμνουσ όπου αυτό εύναι εφικτό και επιτρεπτό από τισ 

χρόςεισ του δρόμου. 
Βόρεια. Δενδροςτοιχύα με δϋνδρα και θϊμνουσ (απαιτούνται 30 δένδρα)                                           
ενδιάμεςα δένδρων θάμνοι ανϊ 4μ.  απαιτούνται  100 θϊμνοι. 
Νότια:  Δενδροςτοιχύα με  θϊμνουσ ανϊ 4μ.   απαιτούνται  100 θϊμνοι 
 
2ο Σμήμα Ιςθμόσ- Διαςταύρωςη Επιδαύρου  - Διαςτ  Ellas Can μήκοσ  1.528,00 μ 
Προτεύνονται δενδροςτοιχύεσ με πολύ αραιά δένδρα και θϊμνουσ όπου αυτό εύναι εφικτό και 
επιτρεπτό  τισ χρόςεισ του δρόμου. 
 
Βόρεια. Δενδροςτοιχύα με δϋνδρα και θϊμνουσ  απόςταςη μεταξύ δένδρων 30μ (απαιτούνται 51 
δένδρα) ενδιάμεςα δένδρων θάμνοι ανά 4μ.  απαιτούνται  317 θάμνοι.   
Νότια:  Δενδροςτοιχύα με δϋνδρα και θϊμνουσ απόςταςη μεταξύ δένδρων 30μ (απαιτούνται 51 
δένδρα)   ενδιάμεςα δένδρων ενδιάμεςα δένδρων θάμνοι ανά 4μ.  απαιτούνται  317 θάμνοι.   
 
 
Α. 1 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΥΤΗ ΣΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΜΕΛΕΣΗ 
 
 Α.1.1 ΙΦΤΟΤΕ ∆ΙΑΣΑΞΕΙ  
τον ςχεδιαςµό του χώρου ελόφθηςαν υπόψη οι όροι που επιβϊλλονται από τουσ ιςχύοντεσ 
κανονιςµούσ και διατϊξεισ :  
1. τισ τοπικϋσ δεςµεύςεισ π.χ. λόγω Αρχαιολογικόσ υπηρεςύασ, γειτνύαςησ µε αγωγούσ υψηλόσ τϊςησ 
∆ΕΗ κλπ  
2. Ο Ν. 4030/2011  
3. Κανονιςµόσ ΑΤ-ΥΑΤ. 
4. Η πρόταςη τησ Δ/νςησ Σεχνικων Εργων Περιφερειασ Πελοποννηςου του εργου: "ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΗ 
ΠΡΟΒΑΗ ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΟΠΕΛΑΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΙΘΜΟ - ΚΟΡΙΝΘΟ" ,τησ Δ/νςησ 
Σεχνικών Έργων Περιφϋρειασ Πελοποννόςου. 
 
 Α.1.2. ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟΤ ΦΕ∆ΙΑΜΟΤ  
τα πλαύςια καταςκευόσ του ϋργου , περιλαμβϊνονται οι φυτευςεισ θϊμνων και δϋντρων ςτην 
περιοχό Ιςθμού Κορινθύασ και ειδικότερα ςτο τμόμα τησ Παλιϊσ Ε.Ο. από Ιςθμό- ϋωσ διαςταύρωςη 
Ellas Can, για την βελτύωςη τησ πρόςβαςησ και τησ προςπελαςιμοτητασ τησ περιοχόσ ΙΘΜΟ 
ΚΟΡΙΝΘΟΤ.  
Η φύτευςη θα αποτελεύται από φυτϊ μεςογειακόσ βλϊςτηςησ µε ποικιλύα µικρών θϊµνων και 
δϋντρων.  
την παρούςα Αρχιτεκτονικό Μελϋτη δόθηκε ιδιαύτερο βϊροσ όςον αφορϊ :  
• την χρόςη φυτών, φιλικών µε το περιβϊλλον  
• την µορφό που να εκφρϊζει την λειτουργύα µε υψηλό αιςθητικό  
• την ποιότητα 
 • την αντοχό ςε φυςικό η ηθεληµϋνη φθορϊ 
 • την ευκολύα ςτην ςυντόρηςη 
 • την λειτουργικότητα ωσ προσ τισ απαιτόςεισ  
• την οικονοµύα κατϊ την µακροπρόθεςµη χρόςη για την  ςυντόρηςη τουσ 
• την ανταπόκριςη ςτισ προδιαγραφϋσ αςφϊλειασ για τον κύνδυνο ατυχηµϊτων. 
• την εναρµόνιςη και την οµοιογϋνεια των χρηςιµοποιούµενων υλικών . 
 
Α.2. ΦΕ∆ΙΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΛΤΗ  
Η μελϋτη αφορϊ την φύτευςη δϋντρων και θϊμνων η οπούα ϋχει πολλαπλϊ ευεργετόµατα, εν γϋνει 
ςτο περιβϊλλον, ςυµβϊλλοντασ ςτη βελτύωςη του µικροκλύµατοσ (των τοπικών θερµοκραςιών που 
αναπτύςςονται ςτην περιοχό), εξαςφαλύζοντασ ευχϊριςτο και δροςερό περιβϊλλον το καλοκαύρι.  
 
 
Α.3.ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΩΝ  



Η παρούςα Σεχνικό Περιγραφό των Εργαςιών αναφϋρεται ςε όλεσ τισ απαιτούμενεσ εργαςύεσ, όπωσ 
αυτϋσ επιςημαύνονται ςτην παρούςα μελϋτη.  
Η Σεχνικό περιγραφό καθορύζει το υλικό και τισ εργαςύεσ που απαιτούνται για την αποπερϊτωςη 
του ϋργου. Σα υλικϊ και οι εργαςύεσ αναφϋρονται μόνο περιγραφικϊ, ενώ ςτα ςχϋδια καθορύζονται 
οι χώροι ςτουσ οπούουσ θα εφαρμοςθούν.  
 
Α.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΤΣΩΝ  
Η επιλογό των φυτών  και η ενςωμϊτωςό τουσ ςτο ϋργο ϋχει γύνει με τα ακόλουθα κριτόρια:   

 Λειτουργικϋσ ανϊγκεσ  
 Υυςικούσ παρϊγοντεσ  
 Ιδιότητεσ των υλικών   
 Σησ διϊρκεια ζωόσ  
 υντόρηςη  
 Ιςχύοντεσ κανονιςμούσ  

 
Α.5 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  
Η ιερϊρχηςη ιςχύοσ εφαρμογόσ προτύπων ό Σεχνικών προδιαγραφών εύναι ενδεικτικϊ, οι Ελληνικϋσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (ΕΣΕΠ ΥΕΚ2221/Β/30-7-2012) που εύναι ςύμφωνα με τα διεθνό ISO και τα 
πρότυπα των λοιπών κρατών μελών τησ Ε.Ε. ό τα ιςχύοντα διεθνό πρότυπα και ειδικότερα τα 
πρότυπα χώρασ προϋλευςησ του υλικού για όςα από αυτϊ δεν υπϊρχουν αντύςτοιχα Ευρωπαώκϊ ό 
Ελληνικϊ. 
 
 

 

 

Η  μελετήτρια   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η Προΰςτάμενη Σ.Δ.Π.  

     ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντήσ Σεχνικών 
Τπηρεςιών Π.Ε. Κορινθίασ 

    

ΜΕΡΤΝΗ ΜΤΡΛΟΓΛΟΤ 
Π.Ε. ΑΡΦ, ΜΗΦΑΝΙΚΟ                                                                                  
 

 ΜΕΡΤΝΗ ΜΤΡΛΟΓΛΟΤ 
Π.Ε. ΑΡΦ.ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

      
    ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΟΤΣΑ 
Π.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 

 

     

  

                                      Εγκρίθηκε με  το αριθ.        448   /    13    / 14-04 -2020   

                                          Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Περιυέρειας 

                                               Πελοποννήσοσ ΠΕ. Κορινθίας 
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