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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 
 

1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ππαίζξησλ ρώξσλ ζηνλ νηθηζκό ηνπ ηαπξνύ. 

ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ ηνπ ηαπξνύ όπνπ ζπγθεληξώλνληαη νη πεξηζζόηεξεο 

νηθνλνκηθέο, ηνπξηζηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαζώο θαη νη δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο δεκνηώλ αιιά 

θαη επηζθεπηώλ.  

Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη από Πηζηώζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηεο .Α.Δ. 1191 ηνπ 

Π.Γ.Δ. (ελάξηζκνο «2019Δ11910068»). Φνξέαο Υξεκαηνδόηεζεο είλαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδύζεσλ. Σν ππνέξγν 4 κε ηίηιν «Αλαβάζκηζε ππαηζξίσλ ρώξσλ ηαπξνύ» ηεο Πξάμεο “Αλνηθηό Κέληξν 

Δκπνξίνπ Γήκνπ Βόιβεο” έρεη εληαρζεί ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο «Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε 

Σνκεαθέο πξνηεξαηόηεηεο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» κε 

θσδ. ΟΠ 5034917 κε βάζε ηελ κε Α.Π. 4300/1462/Α3 - 28.6.2019 απόθαζε έληαμεο όπσο ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ ππ‟ αξ. 6014 / Β1 / 1234 - 15.10.2019 απόθαζε θαη ηζρύεη. Η παξνύζα ζύκβαζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη 

από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο) θαη από εζληθνύο πόξνπο κέζσ 

ηνπ Π∆Δ. 

Ο θσδηθόο δηθαηνύρνπ είλαη ν 40119173 θαη ν Κ.Α.Δ: 02.64.7341.0002 ηνπ έηνπο 2021. 

 

2. ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

 

Βαζηθή επηδίσμε ηνπ έξγνπ είλαη ν επαλαζρεδηαζκόο ηεο πεξηνρήο κε βηνθιηκαηηθά θξηηήξηα, ε 

αλαδηνξγάλσζε, ε νξηνζέηεζε θαη ε ηνπνζέηεζε ιεηηνπξγηώλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκβάλησλ ζε όιε ηελ 

έθηαζε κε ηξόπν πνπ λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην ε αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ θεληξηθνύ νδηθνύ άμνλα θαη ε 

θπζηθή επαλαζύλδεζε, νπηηθή θαη ιεηηνπξγηθή, ησλ θαηνίθσλ κε ην ρώξν ηεο ζάιαζζαο πνπ από ηελ 

πξσηνγελή δεκηνπξγία ηνπ νηθηζκνύ απνηεινύζε ην θπξίαξρν ζηνηρείν ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ. 

Δπίζεο έρεη ζηόρν λα αλαδείμεη  ηε ζεκαζία απηήο ηεο παξέκβαζεο θαη λα ηνλίζεη ηελ αλάγθε βηνθιηκαηηθήο 

αλαβάζκηζεο ηνπ ελ ιόγσ ρώξνπ, ζην θεληξηθόηεξν θαη εκπνξηθόηεξν ηκήκα ηνπ ηαπξνύ.      

Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε νινθιεξσκέλε παξέκβαζε θαη ε βειηίσζε ησλ κηθξνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ε 

δεκηνπξγία αηζζεηηθήο πνηόηεηαο ζην ζεκαληηθόηεξν ηκήκα ηνπ θάησ ηαπξνύ. Η δεκηνπξγία ελόο βηώζηκνπ 

νηθηζηηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηηο θαηάιιειεο επεκβάζεηο αλακέλεηαη λα εληζρύζεη ηελ εκπνξηθή, ηνπξηζηηθή θαη 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη λα βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δξαζηεξηόηεηαο ησλ δεκνηώλ 

θαη ησλ επηζθεπηώλ. 
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3. ΘΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

 

Ο νηθηζκόο ηνπ ηαπξνύ βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Θεζζαινλίθεο, ζε 

απόζηαζε 82 Km από ηελ Θεζζαινλίθε θαη πξνο αλαηνιάο βξέρεηαη από ηνλ ηξπκνληθό Κόιπν. Η πεξηνρή 

εκπίπηεη εληόο ησλ νξίσλ ηεο Κνηλόηεηαο ηαπξνύ, ηεο Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Ρεληίλαο ηνπ Γήκνπ Βόιβεο Π.Δ. 

Θεζζαινλίθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. 

Η ζέζε ηνπ έξγνπ εκπίπηεη  ζηελ εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο Κ. ηαπξνύ κε άμνλα ηελ νδό Παλαγνύιε θαη 

πεξηιακβάλεη ρώξνπο πξαζίλνπ θαη ήπησλ αζιεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηεο 

πνιενδνκηθήο κειέηεο ηξηώλ ελνηήησλ θαη κηαο δώλεο εηδηθήο ρξήζεο ησλ Κνηλνηήησλ ηαπξνύ θαη Άλσ 

ηαπξνύ,  ε νπνία εγθξίζεθε κε ην από 22-09-1988 Π.Γ. (δηάηαγκα ξπκνηνκίαο Γ.57985/8-9-1988, ΦΔΚ 

126/η.Γ΄/28-2-1989) θαη πεξηιακβάλεη ηα Ο.Σ. 244, 242, 243 (344), 62, 244 (345), θαη ην 245
α
 (63).  

 

 

 

 

ρ.1 Απόζπαζκα Υάξηε Google Earth ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο
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4. ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδεη ε πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα κελ εμππεξεηεί όπσο ζα 

έπξεπε θαη ζύκθσλα κε ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρεη ηηο πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο, είλαη ν 

θαηαθεξκαηηζκόο ηεο έθηαζεο κε πιεζώξα δξόκσλ θαη πεδνδξόκσλ, ε δηεξρόκελε νδόο  

Παπαλδξένπ (Δπ. Οδόο 25) πνπ δηαζρίδεη ηελ πεξηνρή, ε ηπραία θαη „άηαθηε‟ ρσξνθαηαλνκή ησλ 

επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θ.ι.π.  

Δπίζεο ηα πεδνδξόκηα, ηα θξάζπεδα θαη ν δξόκνο είλαη ζε πνιιά ζεκεία θαηεζηξακκέλα. 

Όια ηα παξαπάλσ έρνπλ σο απνηέιεζκα ν ρώξνο απηόο λα απνηειεί έλα θξαγκό, λα απνθόπηεη 

νπηηθά θαη ιεηηνπξγηθά θαη λα απνκνλώλεη ην ζαιάζζην ρώξν από ηνλ νηθηζκό. 

ην ηέινο ηεο Σερληθήο Έθζεζεο αθνινπζεί θσηνγξαθηθή ηεθκεξίσζε. 

 

5. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Βαζηθόο άμνλαο ηνπ ζρεδηαζκνύ είλαη  ε πεδνδξόκεζε  ηνπ ηκήκαηνο ηεο νδνύ Αι. Παλαγνύιε 

ζύκθσλα κε ηελ πνιενδνκηθή κειέηε θαη ζε ηκήκα ηεο Π. Λεβαληή θάησ από ηελ Παπαλδξένπ κε 

δηεπζέηεζε ησλ νκβξίσλ θαη  ε θαηαζθεπή πνδειαηνδξόκνπ πιάηνπο 2.5 κ.  ακθίδξνκεο θίλεζεο 

πνπ ηξέρεη παξάιιεια κε ηνλ πεδόδξνκν  ζην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπ. 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνηείλεηαη ε απνμήισζε ησλ πιαθνζηξώζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ,  ε 

αληηθαηάζηαζε ηνπο θαη ε δεκηνπξγία όδεπζεο ηπθιώλ θαη ξακπώλ εμππεξέηεζεο ΑΜΔΑ 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. Δπίζεο ζα θαζαηξεζνύλ νη πθηζηάκελνη εζσηεξηθνί δηάδξνκνη 

νξηζκέλσλ Ο.Σ. θαη ζα δεκηνπξγεζνύλ λένη. Δπηπξόζζεηα ζα απνμεισζνύλ ηα θξάζπεδα ησλ 

πεδνδξνκίσλ θαζώο θαη ηα θξάζπεδα πνπ πεξηθιείνπλ ηνπο ρώξνπο πξαζίλνπ θαη ζα 

ηνπνζεηεζνύλ λέα ζύκθσλα κε ηε Μειέηε. 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία επεθηάζεηο πεδνδξνκίσλ γηα ηε δεκηνπξγία εζνρώλ 

πνπ ζα απνηεινύλ ρώξν ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ζα αζθαιηνζηξσζνύλ θάπνηα ηκήκαηα 

ηνπ νδνζηξώκαηνο. 
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ρ.2 Αξρηηεθηνληθή πξόηαζε 

6. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 
Α. ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗ ΣΩΝ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ 

Οη ζεκαληηθόηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνύλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ 

πεδνδξνκίσλ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ πεδόδξνκνπ είλαη νη εμήο: 

1. Η απνμήισζε παιαηώλ πιαθνζηξώζεσλ ζηα ηκήκαηα πνπ ζα ππνδείμεη ε 

Σερληθή Τπεξεζία. 

2. Η απνμήισζε παιαηώλ θξαζπέδσλ. 

3. Η θαζαίξεζε ζθπξνδεκάησλ, ηόζν άνπισλ, όζν θαη νπιηζκέλσλ ζηα πεδνδξόκηα 

θαη ζηνπο δηαδξόκνπο εζσηεξηθά ησλ Ο.Σ. 

4. Η ηνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε, γηα ηελ θαιύηεξε νξηνζέηεζε ηεο 

εθάζηνηε ηερληθήο απνθαηάζηαζεο. 

5. Οη εθζθαθέο ζηελ επηθάλεηα όπνπ ζα γίλεη ν πεδόδξνκνο θαη νη λένη πεδόδξνκνη 

θαζώο θαη απηέο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ νκβξίσλ. 

6. Η θαηαζθεπή επηρώκαηνο από δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό πιηθό ιαηνκείνπ ζηηο 

ζέζεηο δηακόξθσζεο ηνπ πεδόδξνκνπ θαη θάησ από ηηο βάζεηο ησλ θξαζπέδσλ. 

7. Η θαηαζθεπή βάζεο έδξαζεο ζηνλ πεδόδξνκν, από ζθπξόδεκα C16/20, πάρνπο 

10 εθ. ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ, πνπ ζα θέξεη ειαθξύ νπιηζκό ραιύβδηλνπ 

πιέγκαηνο. 

8. Η θαηαζθεπή, από ζθπξόδεκα C16/20, ξείζξσλ θαη βάζεσλ ησλ θξαζπέδσλ. 

9. Η ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο 
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C20/25, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο θαζώο θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θήπνπ από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 

10. Η θαηαζθεπή εηδηθώλ ξακπώλ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, γηα ηελ 

πξόζβαζε ησλ ΑκεΑ. 

11. Οη πιαθνζηξώζεηο κε πιάθεο ζύκθσλα κε ηε κειέηε. 

12. Η θαηαζθεπή ηνπ νδεγνύ ηπθιώλ γηα ηελ ππόδεημε πνξείαο, αιιαγήο 

θαηεύζπλζεο, θηλδύλνπ θαη εμππεξέηεζεο, κε πιάθεο δηαζηάζεσλ 40*40 εθ, ζε 

ρξώκα πνπ ζα ππνδεηρζεί από ηελ Σερληθή Τπεξεζία. 

13. Η πξνζαξκνγή ζηάζκεο ησλ πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ επί ησλ 

αλαθαηαζθεπαδνκέλσλ πεδνδξνκίσλ. 

14. Η ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ (δηαθνζκεηηθά θνισλάθηα) όπνπ απαηηείηαη, θαζ‟ 

ππόδεημε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ηεο θίλεζεο 

ζηνπο πεδόδξνκνπο. 

15. Η ηνπνζέηεζε δύν ηύπσλ θαζηζηηθώλ. 

Σπρόλ εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ πνπ δελ έρνπλ πξνβιεθζεί θαηά ηε ζύληαμε ηεο κειέηεο 

θαη πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζα εθηειεζηνύλ από ην Γήκν. 

 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνύλ ζύκθσλα κε ηα παξαθάησ: 

 Απόθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 52488/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ΑκεΑ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ηελ θπθινθνξία πεδώλ» 

 Δγθύθιηνο ΤΠΔΥΩΓΔ 8298/26/3-3-04 «Οδεγόο ηπθιώλ - εμππεξέηεζε ησλ 

ΑκΔΑ ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ησλ νηθηζκώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

θπθινθνξία πεδώλ, δηαδξνκέο ηπθιώλ (ύζηεκα Όδεπζεο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη 

Οδεγόο Αζθάιεηαο)» 

 Υπ’ απιθμ. 52907 Υποςπγική Απόθαζη ηος ΥΠΕΚΑ πος δημοζιεύθηκε ζηο ΦΕΚ 

2621/Β/2009 (Ειδικέρ πςθμίζειρ για ηην εξςπηπέηηζη αηόμων με αναπηπία ζε 

κοινόσπηζηοςρ σώποςρ ηων οικιζμών πος πποοπίζονηαι για ηην κςκλοθοπία 

πεζών). 

 Οδεγίεο ζρεδηαζκνύ ΤΠΔΥΩΓΔ «ρεδηάδνληαο γηα όινπο» (www.minenv.gr) 

θαη ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηνπο ζρεηηθνύο επξσπατθνύο θαη εζληθνύο θαλνληζκνύο θαη 

πξόηππα όζνλ αθνξά ζηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 
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Πλάκερ πεδοδπομίος για ηεν καηαζκεςή οδεγού ηςθλών 
 

Πιάθεο πεδνδξνκίνπ κε βάζε ηζηκέλην πςειήο αληνρήο θαη ζε έληνλε ρξσκαηηθή 

αληίζεζε κε ηελ ππόινηπε πιαθόζηξσζε, πιεπξάο 40εθ θαη πάρνπο 3 έσο 5εθ, ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ρσξίο αξκνύο εμαζθαιίδνληαο εληαία αδξή επηθάλεηα, ζύκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηζηκεληόπιαθεο ησλ παξαθάησ ηύπσλ, πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ 

ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο: 

 Γηαθξηηέο αξαηέο ξαβδώζεηο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπλερή όδεπζε (Σύπνο Α - 

ΟΓΗΓΟ) θαη ηνπνζεηνύληαη κε ηηο ξίγεο παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο. 

 Φνιηδσηέο αξαηέο θαη έληνλεο εμάξζεηο, πνπ πξνεηδνπνηνύλ γηα εκπόδην, αιιαγή 

επηπέδνπ, πξνζνρή θαη θίλδπλν. Σνπνζεηνύληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή θαη ην 

ηέινο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπώλ, ζθαθώλ θιπ), θιηκάθσλ, έκπξνζζελ ζπξώλ 

αλειθπζηήξσλ θαη είλαη ππνρξεσηηθά ρξώκαηνο θίηξηλνπ (Σύπνο Β - ΚΙΝΓΤΝΟ). 

 Φνιηδσηέο ππθλέο εμάξζεηο κε έληνλνπ αλάγιπθνπ, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηε 

δηαδξνκή όδεπζεο θαη ξαβδώζεηο, πνπ ελεκεξώλνπλ γηα ηελ ύπαξμε αζηηθνύ 

εμνπιηζκνύ (Σύπνο Γ – ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ) ή πξνζδηνξίδνπλ ηελ αιιαγή 

θαηεύζπλζεο (Σύπνο Γ- ΑΛΛΑΓΗ). 

 Γηαθξηηέο ππθλέο ξαβδώζεηο, πνπ ελεκεξώλνπλ γηα ηελ ύπαξμε αζηηθνύ 

εμνπιηζκνύ (Σύπνο Γ - ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ). 

 

Ράμπερ ΑΜΔΑ 

ηηο ζέζεηο ησλ δηαβάζεσλ θαη ζε ζεκεία πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

θαηαζθεπάδνληαη ξάκπεο γηα ηελ εμνκνίσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε απηή ηνπ 

δξόκνπ κε ζηόρν ηελ δηεπθόιπλζε ηεο δηέιεπζεο αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο,  

Όπνπ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ξακπώλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο βπζίζκαηνο ηεο γσλίαο ζε 

δηαζηαπξώζεηο νδώλ, ην θξάζπεδν ζα βπζίδεηαη ζηαδηαθά, αθνινπζώληαο ηελ θιίζε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ, κέρξη πιήξνπο εμίζσζεο -ρσξίο θακία πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ απηώλ- 

ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ θξαζπέδνπ/ ηειηθήο επίζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο. Η ηνπνζέηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ θξαζπέδσλ ζηελ 

νξηζηηθή ζέζε ζα γίλεη κε ζρνιαζηηθή αθξίβεηα όζνλ αθνξά ηελ επζπγξάκκηζε, ηηο 
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θακπύιεο θαη ηηο θιίζεηο. ε πεξίπησζε πςνκεηξηθώλ δηαθνξώλ κεηαμύ θξαζπέδνπ/ 

ηειηθήο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ θαη επηθάλεηαο νδνζηξώκαηνο ν Αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη ζηελ απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή ηεο δεκηνπξγεζείζαο ζθάθεο ρσξίο 

επηπιένλ απνδεκίσζε. Οη ζθάθεο επηζηξώλνληαη κε πιάθεο ηύπνπ Α «ΟΓΗΓΟ» 

ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηνλ άμνλα θίλεζεο, ε αξρή δε θαη ην ηέινο ηνπο επηζεκαίλεηαη κε 

πιάθεο ηύπνπ Β «ΚΙΝΓΤΝΟ» ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηνλ άμνλα θίλεζεο. 

 

ΔΠΗΣΡΩΔΗ 

Δπηζηξώζεηο πξνβιέπνληαη ζε εθηεηακέλεο επηθάλεηεο ηεο πεξηνρήο πνπ αλαπιάζεηαη 

κε ζπλδπαζκνύο δηαθόξσλ πιηθώλ όπσο αλαιπηηθόηεξα θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο. Με ηηο λέεο επηζηξώζεηο, δηαηεξνύληαη ζε γεληθέο γξακκέο νη πθηζηάκελεο 

ζηάζκεο ηεο εξπζξάο ησλ δξόκσλ γηα ηελ αλεκπόδηζηε απνξξνή ησλ νκβξίσλ. Με ηελ 

επέθηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζηηο δηαζηαπξώζεηο ησλ νδώλ δεκηνπξγνύληαη  εζνρέο 

ζηάζκεπζεο. 

Δπηζηξώζεηο πξνβιέπνληαη από ηα παξαθάησ πιηθά πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε εληαίεο 

επηθάλεηεο  ή ζε ζπλδπαζκό δύν ή πεξηζζνηέξσλ από απηά: 

Α. Σζηκεληόπιαθεο 40ρ40 ακκνβνιηζκέλεο κπεδ κε θσηνθαηαιπηηθή επίζηξσζε 

ηνπνζεηνύληαη ζηα δηακνξθνύκελα πεδνδξόκηα. 

Β. Σζηκεληνθπβόιηζνη 10x10 εθ. θαη  20x10 εθ. ηξηώλ ρξσκάησλ ηνπνζεηνύληαη ζηνπο 

δηακνξθνύκελνπο πεδόδξνκνπο ζε ζπλδπαζκό κε βνηζαισηέο ηζηκεληόπιαθεο 40 x 40 

κε θάζα 40 εθ από ζπκπαγή ηνύβια klinker.  

Γ. ηνπο πεδόδξνκνπο εζσηεξηθά ησλ Ο.Σ. ηνπνζεηνύληαη βνηζαισηέο ηζηκεληόπιαθεο 

40 x 40 εθ. 

Γ. Έγρξσκν ρπηό βνηζαισηό δάπεδν ζα θαηαζθεπαζηεί ζηα ηκήκαηα πνπ νξίδεη ε 

κειέηε. 

 

 

Β. ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗ ΣΟΤ ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ 
 

Οη ζεκαληηθόηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα εθηειεζηνύλ γηα ηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξώκαηνο είλαη νη εμήο: 

1. Η απόμεζε ηνπ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα κε ρξήζε θξέδαο. 

2. Η ηνκή νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε. 
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3. Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο γηα ην ηκήκα 

εθείλν ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα πνπ ζα γίλεη πεδόδξνκνο θαη 

πεδνδξόκην βάζεη ηεο κειέηεο. 

4. Η αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

5. Η θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεσο θπθινθνξίαο αζηηθήο νδνύ επί 

ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m 

 

Γ. ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟ 

Η θαηαζθεπή ηνπ πνδειαηόδξνκνπ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

νξίδνληαη ζην ΦΔΚ 1053/Γ/14-4-2016, όπνπ δεκνζηεύζεθε ε Απόθαζε έγθξηζεο 

Σερληθώλ Οδεγηώλ γηα πνδειαηόδξνκνπο. Ωο ηειηθή επίζηξσζε ζηε δώλε ηνπ 

πνδειαηνδξόκνπ ζα ηνπνζεηεζεί ρπηό αθξπιηθό δάπεδν, ζην ζεκείν πνπ νδεύεη ζην 

νδόζηξσκα θαη γαξκπηιόδεκα ζηνπο πεδόδξνκνπο, ζύκθσλα κε ην πεξηγξαθηθό 

ηηκνιόγην ηεο κειέηεο  θαη ζα θαηαζθεπαζηεί νξηδόληηα ζήκαλζε κε δηαθεθνκκέλε γξακκή 

νξηνζέηεζεο ζπληζηώκελσλ ισξίδσλ θαη γξακκώλ θαζνδήγεζεο ζε ακθίδξνκν 

δηάδξνκν, ηα ζύκβνια πνδειάηνπ θαη ηα βέιε θίλεζεο. 

 

Γ. ΟΜΒΡΗΑ 

Γεληθά ζα δηαηεξεζνύλ νη πθηζηάκελεο ξύζεηο ησλ επηθαλεηώλ γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ 

νκβξίσλ.  

Η απνρέηεπζε ησλ νκβξίσλ πδάησλ από ηνλ αλακνξθνύκελν πιαθόζηξσην ρώξν ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζηηο ζπκβνιέο ησλ νδώλ, ζα ιεηηνπξγεί κε βαξύηεηα, νδεγώληαο, κε 

θαηάιιειε θιίζε ησλ ζηξσκέλσλ επηθαλεηώλ, ηα λεξά ζηα ξείζξα. 

ηηο ζέζεηο όπνπ πξνβιέπεηαη επέθηαζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζα απαηηεζεί ε κεηαηόπηζε 

κεξηθώλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο  από έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν, ηα νπνία πξόθεηηαη λα 

θαιπθζνύλ. ηελ πεξίπησζε απηή πξνβιέπεηαη ”κεηαηόπηζε” ηνπ θξεαηίνπ κε ηε 

θαηαζθεπή λένπ, ε ζύλδεζή ηνπ  κε ην παιηό κε αγσγό u-PVC  Φ250 θαη ε αλύςσζε ηνπ 

παιηνύ ζηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ε θάιπςή ηνπ κε ρπηνζηδεξό  θάιπκκα c250. 

To πιαίζην έδξαζεο θαη ε ζράξα ηνπ παιηνύ ζα κεηαθεξζεί ζην λέν. Δπεηδή δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία από ην θαηαζθεπαζκέλν δίθηπν, ε αθξηβήο ζηάζκε ζύλδεζεο ζα 

θαζνξηζηεί κεηά ηελ εθζθαθή θαη πξόηαζε ηνπ αλαδόρνπ ζηελ επίβιεςε. ε θάζε 
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πεξίπησζε δελ πξέπεη λα είλαη ρακειόηεξε από ηε ζηάζκε εμόδνπ ηνπ αγσγνύ ζην 

παιηό θξεάηην. Δπεηδή πξνβιέπεηαη ξερή ηνπνζέηεζε (<1 κ) ηνπ αγσγνύ ζύλδεζεο, 

απηόο ζα εγθηβσηηζηεί ζε  ζθπξόδεκα C12/15 πάρνπο 10 εθ ζύκθσλα κε ηε κειέηε. 

Ιδηαίηεξε κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζην ζεκείν ησλ εζνρώλ ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο, ην 

νπνίν πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε θιίζε 1-2% πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνύ, ώζηε λα κελ 

εγθισβίδνληαη λεξά. 

Σα πθηζηάκελα θξεάηηα πνπ ελζσκαηώλνληαη ζην πιάηνο ηνπ λένπ πεδνδξνκίνπ, κε ηελ 

αιιαγή ηεο γεσκεηξίαο ηεο νδνύ, ζα αλπςσζνύλ ζηελ ηειηθή ζηάζκε ηνπ πιαθόζηξσηνπ 

θαη ζα θαιπθζνύλ κε εληαίν ρπηνζίδεξν θάιπκκα θιάζεο c250. Σα πιαίζηα έδξαζεο θαη 

ε εζράξα πδξνζπιινγήο ζα αθαηξνύληαη θαη ζα επαλαηνπνζεηνύληαη ζηα λέα θξεάηηα. 

ηνλ λέν πεδόδξνκν (νδνί Παλαγνύιε – Λεβαληή) ζα θαηαζθεπαζηεί έλα λέν ηνπηθό 

δίθηπν νκβξίσλ ην νπνίν ζα ζπλδεζεί κε ην πθηζηάκελν δίθηπν. 

 

 

Δ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε δύν ηύπσλ θαζηζηηθώλ: Ο πξώηνο γηα 

ηηο πεδνδξνκνύκελεο επηθάλεηεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη από εκθαλέο ζθπξόδεκα θαη  από 

μπιεία ηύπνπ iroko εηδηθά επεμεξγαζκέλε γηα εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, ζύκθσλα κε ηε 

κειέηε θαη ν δεύηεξνο ηύπνο (εηθόλα) γηα ηηο ππόινηπεο επηθάλεηεο ηνπ πάξθνπ κε δύν 

πιεπξηθά γαιβαληζκέλα ραιύβδηλα ζηεξίγκαηα, επηπέδνπ ζρήκαηνο, βακέλα κε βαθή 

θνύξλνπ (ζεξκνζθιεξπλόκελε πνύδξα), κε θάζηζκα θαη πιάηε από μύιηλεο δνθίδεο 

δηαηνκήο 74 x 30 x160 mm από ζύλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεύθεο ηύπνπ νπεδίαο κε 

δηπιή ζηξώζε πδαηνδηαιπηνύ ρξώκαηνο θαη ηειηθή επίζηξσζε πξνζηαηεπηηθνύ θεξηνύ. 

 

 

Δηθ. 1.Πξνηεηλόκελνο ηύπνο θαζηζηηθώλ 
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7. Γιασείπιζε αποβλήηων (ΑΔΚΚ) 

 

ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ αξηζκ. 36259/1757/Δ103/10   (ΦΔΚ-1312/Β/24-8-10) «Μέηξα, όξνη 

θαη πξόγξακκα γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ από εθζθαθέο, 

θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ) (ζ.ζ. ηδησηηθώλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ)» σο ηζρύεη,   

θαζώο θαη ηηο δηεπθξηλίζεηο  πνπ δόζεθαλ κε  ηελ εγθύθιην 4834/25.01.2013  ηεο Γεληθήο 

Γηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΝ γηα ηελ δηαρείξηζε πεξίζζεηαο πιηθώλ εθζθαθώλ 

πνπ πξνέξρνληαη από δεκόζηα έξγα, ζα πξέπεη ζε όια ηα ηδησηηθά θαη δεκόζηα έξγα λα 

πξνβιέπεηαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ εθζθαθώλ, θαηαζθεπώλ θαη θαηεδαθίζεσλ. 

ύκθσλα κε ηελ παξ.3 εδαθ.β.3. ηεο ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/10, νη δηαρεηξηζηέο κεηά 

από ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηώλ δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο ή 

θαηεδάθηζεο λα θαηαζέηνπλ ζηελ Τπεξεζία πνπ επηβιέπεη ην έξγν, βεβαίσζε 

παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ από εγθεθξηκέλν ζύζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, όπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.3, (εδαθ.α.3) ηνπ ηδίνπ άξζξνπ.  

 

8. Φωηογπαθική Σεκμεπίωζε 

Ο άμνλαο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη ε επξύηεξε πεξηνρή απνηππώλνληαη ζηηο 

παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Δίλαη εκθαλέο όηη είλαη ππνβαζκηζκέλνο θαη δελ αληαπνθξίλεηαη  

ζηελ εηθόλα ελόο ζύγρξνλνπ ηνπξηζηηθνύ πξννξηζκνύ.  
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Φση.1      Λήςε από ην Γεκαξρείν 

 

 

 

 

Φση. 2.  Οδόο Βεληδέινπ –Λήςε πξνο ην Ληκάλη 
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Φση.3.  Φζαξκέλνο εμνπιηζκόο πάξθνπ 

 

 

 

 

Φση.4. Φζαξκέλεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ- Λήςε πξνο Οηθηζκό 
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Φση. 5. Γηακνξθώζεηο κε ζθπξόδεκα 

 

 

 

Φση. 6.  Οδόο  Αι. Παλαγνύιε- Λήςε πξνο Αζπξνβάιηα 
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Φση. 7. Οδόο Π. Λεβαληή- Λήςε πξνο νηθηζκό 

 
 
 
 

    ΣΑΤΡΟ 27-01-2021           ΣΑΤΡΟ  28-01-2021              ΣΑΤΡΟ   29-01-2021 

          ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ                   ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ                     ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

            Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ              Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

        ΣΜΗΜΑΣΟ Σ.Δ.. & Π.Π.   Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

   

   

       ΜΠΗΚΟΤ ΦΩΣΔΗΝΖ     ΚΑΠΔΣΑΝΗΚΟΛΑ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ            ΓΗΑΛΗΓΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΖ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ      ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΔ        ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ  ΠΔ 
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