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ΕΡΓΟ: «Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου του ∆ήµου
Τρικκαίων»
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αναβάθµιση του ιστορικού εµπορικού
κέντρου της πόλης των Τρικάλων και
µετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε
οδό ήπιας κυκλοφορίας»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
∆/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Προϋπολογισµός: 723.000,00 €
Αριθµ. Μελ. :

66/2018
Χρηµατοδότηση: ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και
Καινοτοµία» ( ΕΤΠΑ &
Π∆Ε)ΣΑΕ:2019ΣΕ11910056
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική µελέτη αφορά στις κάτωθι επεµβάσεις:
α. Μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου (από την οδό Νικοτσάρα έως την Πλατεία Πολυτεχνείου) σε οδό
ήπιας κυκλοφορίας µε παράλληλη αναµόρφωση της πλατείας ΟΤΕ.
β. Συνέχιση της ήπιας κυκλοφορίας της οδού Καραϊσκάκη ( για το τµήµα αυτής από την οδό Χαιροπούλου
έως την Κολοκοτρώνη).
γ. Μερική αποκατάσταση υφιστάµενων πεζοδρόµων περιοχής Ιστορικού Εµπορικού Κέντρου,
δ. Αποξήλωση στύλων φωτισµού στο ιστορικό εµπορικό κέντρο.
Οι παρεµβάσεις, µε µέτρα ήπιας κυκλοφορίας σε οδούς, έχουν σαν στόχο τη µείωση ταχύτητας των
οχηµάτων, όπου οι δραστηριότητες των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου (πεζοί/ποδηλάτες) είναι
αυξηµένες µε βασικό κριτήριο την ασφαλή διακίνηση τους και συνεπώς τη µείωση-ελαχιστοποίηση ή και
αποτροπή των ατυχηµάτων. Εφαρµόζονται κυρίως σε οδούς του τοπικού (δηµοτικού) οδικού δικτύου
είτε µεµονωµένα είτε σε συγκεκριµένη περιοχή (ζώνη), χαρακτηριστικό των οποίων είναι η κατοικία, τα
σχολεία, οι εκκλησίες και η εµπορική δραστηριότητα.
Η οδός 25ης Μαρτίου σύµφωνα µε την Αναθεώρηση του Σχεδίου Πόλεως, ΦΕΚ 539/∆/ 11-10-1990 είναι
οδός κυκλοφορίας. Αποτελεί µέρος µιας οικιστικής ενότητας όπου εντοπίζονται κατά κύριο λόγο κατοικίες
καθώς και καταστήµατα οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας. Αποτελεί σηµαντικό τµήµα µιας διαδροµής
εντός του κέντρου της πόλης η οποία συνδέει το ιστορικό παραδοσιακό οικισµό του Βαρουσίου, στον
οποίο και ανήκει, την παλιά αγορά (µανάβικα), και την κεντρική πλατεία της πόλης, ενοποιώντας τα
επιµέρους τµήµατα της. Η περιοχή αριστερά και δεξιά της οδού αποτελείται από ένα δίκτυο πεζοδρόµων
το οποίο, µε το εν λόγω έργο θα ενοποιηθεί δηµιουργώντας µια εικόνα βιώσιµης ανάπλασης του

ιστορικού εµπορικού κέντρου της πόλης. Η κυκλοφορία της οδού είναι κυρίως τοπική, καθώς η κύρια
κυκλοφορία της περιοχής εξυπηρετείται από την οδό Στρ. Σαράφη, η οποία και αποτελεί πρωτεύουσα
αρτηρία σύµφωνα µε την τελευταία επικαιροποιηµένη κυκλοφοριακή µελέτη της πόλης των Τρικάλων.
Αντίστοιχα η οδός Καραϊσκάκη, η οποία αποτελεί βασικό εµπορικό δρόµο εντός του ιστορικού κέντρου
της πόλης, λειτουργεί ως οδός ήπιας κυκλοφορίας από την οδό Κονδύλη έως την οδό Χαιροπούλου µε
κύρια δραστηριότητα το εµπόριο και µε την προτεινόµενη παρέµβαση θα συνεχιστεί η διαµόρφωση του
οδοστρώµατος σε ήπια κυκλοφορία έως την οδό Κολοκοτρώνη, ολοκληρώνοντας έτσι την εικόνα στην
ιστορική αυτή εµπορική ενότητα.
Στόχος της παρέµβασης είναι η αποφυγή ή µείωση των ατυχηµάτων και η αναβάθµιση του αστικού
περιβάλλοντος βελτιώνοντας τον γενικό σχεδιασµό της οδού µε χρήση ψυχρών υλικών, διακριτών για τις
κινήσεις πεζών και οχηµάτων, µε περισσότερο πράσινο συµβάλλοντας έτσι στη µείωση της θερµοκρασίας
της περιοχής παρέµβασης, περισσότερο χώρο για την κίνηση των πεζών και αισθητικά αναβαθµισµένο
αστικό εξοπλισµό. Παράλληλα η εν λόγο παρέµβαση συντελεί και στη βελτίωση της κυκλοφοριακής
αγωγής των οδηγών.
Περιγραφή εργασιών
Η παρούσα µελέτη αφορά σε :
Υψοµετρική ενοποίηση του οδοστρώµατος και των πεζοδροµίων της οδού 25ης Μαρτίου και στο τµήµα
αυτής από την οδό Νικοτσάρα έως την οδό Ερµού, µε σαφή διαχωρισµό της κυκλοφορίας των οχηµάτων
από τον χώρο κυκλοφορίας πεζών. ∆ιαµόρφωση θέσεων ολιγόλεπτης στάθµευσης για την εξυπηρέτηση
των εµπόρων και των πολιτών, χώρων πρασίνου και καθιστικών. Το πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας θα
είναι 3.50µ. και θα στρωθεί µε κυβόλιθο από γρανίτη όπως και οι θέσεις στάθµευσης πλάτους 2µ. Για την
µείωση της ταχύτητας των οδηγών θα διαµορφωθεί µια οφιοειδής διάταξη κυκλοφορίας. Η διάταξη αυτή
είναι µία τεχνητή εναλλαγή στο διάδροµο κυκλοφορίας των οχηµάτων, που επιτυγχάνεται µε συνεχείς
στροφές, που δηµιουργούνται στην οδό. Προβλέπει την διαµόρφωση προεξοχών στο οδόστρωµα σε
διαφορετικές θέσεις, εναλλάξ στις δύο πλευρές του, µετατοπίζοντας τη γραµµή κυκλοφορίας των πεζών
και αναγκάζοντας τους οδηγούς να κάνουν δύο συνεχόµενους διαδοχικούς ελιγµούς µειώνοντας την
ταχύτητα τους.
Για την οµαλή είσοδο και έξοδο από την οδό παρέµβασης ήτοι τη διασταύρωση της οδού 25ης Μαρτίου
µε τις οδούς Νικοτσάρα και Ερµού, δίνεται η δυνατότητα δηµιουργίας υπερυψωµένης διάβασης
τραπεζοειδούς τύπου. Η υπερύψωση καταλαµβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της διασταύρωσης και

εκτείνεται ακόµη στις διασταυρούµενες οδούς σε µήκος έξη µέτρων (6.00 µ.) από την τοµή των
ρυµοτοµικών γραµµών των Ο.Τ. που υπάρχουν εκατέρωθεν, ώστε οι οδηγοί να ελέγχουν την
κυκλοφορία στη διασταύρωση σε οριζόντιο επίπεδο. Το υλικό που θα χρησιµοποιηθεί είναι κυβόλιθος από
γρανίτη.
Για τη διαµόρφωση της οδού θα αποξηλωθούν τα υπάρχοντα πεζοδρόµια, καθώς και το ασφαλτικό υλικό
όπου απαιτείται, ενώ θα γίνουν επιφανειακές εκσκαφές βάθους έως 0.30µ. Τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν στα υπόλοιπα τµήµατα της οδού είναι έγχρωµο χυτό βοτσαλωτό δάπεδο και µάρµαρο
µε γραµµώσεις. Κατά διαστήµατα και κατά µήκος της γραµµής διαχωρισµού της κυκλοφορίας των
οχηµάτων και των πεζών θα τοποθετηθούν φάσες µαρµάρου. Για την απορροή των οµβρίων θα
τοποθετηθούν µεταλλικές σχάρες. Ο διαχωρισµός της κυκλοφορίας θα είναι σαφής µε µεταλλικά στοιχεία
µορφής Π ή κιγκλιδώµατα µε ύψος ογδόντα εκατοστών (80 εκ.) και µέγιστο µήκος ενός µέτρου και
πενήντα εκατοστών (1.50 µ.) µε απόσταση µεταξύ τους ενός µέτρου (1.00 µ.) και µε επιπλέον οριζόντιο
στοιχείο στα δέκα εκατοστά (10 εκ.) για να µπορούν να εντοπιστούν από άτοµα µε προβλήµατα όρασης.
Τα καθιστικά θα είναι τσιµεντένια και οι χώροι πρασίνου θα περιβάλλονται από υπερυψωµένο κράσπεδο,
µε έγχρωµη πατητή τσιµεντοκονία σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο.
Αναφορικά µε την οδό Καραϊσκάκη, θα συνεχιστεί η µετατροπή της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας για το
τµήµα από την διασταύρωσή της µε την οδό Χαιροπούλου έως την οδό Κολοκοτρώνη, ακολουθώντας
την υφιστάµενη

διαµόρφωση του ήδη διαµορφωµένου τµήµατος. Συγκεκριµένα το προς παρέµβαση

οδόστρωµα θα επιστρωθεί µε κυβόλιθο από τσιµέντο, θα τοποθετηθούν κράσπεδα µαρµάρου ενώ στα
πεζοδρόµια θα αποξηλωθούν οι υφιστάµενες πλάκες και θα αντικατασταθούν µε πλάκες µωσαϊκού τύπου.
Το επίπεδο κυκλοφορίας της οδού θα έχει µια υψοµετρική διαφορά µε το επίπεδο κυκλοφορίας των
πεζών της τάξεως των 10 εκ. Επιπλέον θα τοποθετηθούν µεταλλικά στοιχεία για την ασφάλεια των
πεζών.
Θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά καθώς και η κατάλληλη κατακόρυφη σήµανση, που απαιτείται σε οδούς
ήπιας κυκλοφορίας (πινακίδες Ρ60 και Ρ61 και όριο ταχύτητας 30χλµ/ώρα), σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ.
Το δάπεδο της πλατείας του ΟΤΕ θα στρωθεί µε ψηφιδωτό, όπως αυτό περιγράφεται στο τιµολόγιο της
µελέτης και θα διαµορφωθούν ειδικοί χώροι για την τοποθέτηση σταθµού κοινοχρήστων ποδηλάτων και
υπογειοποιηµένων κάδων απορριµµάτων και ανακύκλωσης.
Στους χώρους πρασίνου, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Πλήρωση των παρτεριών µε κηπευτικό χώµα, συµπυκνωµένο, ισοπεδωµένο και µε κατάλληλες κλίσεις, µε
βελτιωτικά εδάφους όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αναλυτική περιγραφή των εργασιών πρασίνου,
τοποθέτηση υπογείου αυτόµατου συστήµατος άρδευσης και εκτοξευτήρων και τέλος σπορά γκαζόν και
φύτευση

θάµνων και δενδρυλλίων. Οι παραπάνω εργασίες πρασίνου θα γίνουν σύµφωνα µε τις

υποδείξεις του Τµήµατος Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης του ∆. Τρικκαίων.
Η εν λόγω µελέτη περιλαµβάνει επίσης, αποκατάσταση κυβόλιθων και µαρµάρων στους πεζόδροµους του
ιστορικού εµπορικού κέντρου όπου αυτό απαιτείται, καθώς και αποξήλωση των υπαρχόντων φωτιστικών
στύλων µε σκοπό την προµήθεια εναέριων φωτιστικών σωµάτων.Όλα τα προϊόντα καθαίρεσης και
εκσκαφών θα µεταφερθούν στο πλησιέστερο εγκεκριµένο Συγκρότηµα Ανακύκλωσης Αποβλήτων
Εκσκαφών, κατασκευών και Κατεδαφίσεων.
Το όλο έργο θα κατασκευασθεί έντεχνα, τηρουµένων όλων των ΠΤΠ που διέπουν τις αντίστοιχες
εργασίες. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν ενέργειας

ανοικτού διαγωνισµού για τη σύναψη

ηλεκτρονικών συµβάσεων κάτω των ορίων σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 723.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του
Φ.Π.Α. και η χρηµατοδότησή του θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» ( ΕΤΠΑ & Π∆Ε), Άξονας Προτεραιότητας 01 «Ανάπτυξη
Επιχειρηµατικότητας µε Ταµειακές προτεραιότητες».
Τρίκαλα, 30/10/2018

Τρίκαλα, 30/10/2018

Συντάχθηκε

Θεωρήθηκε
Η Αναπ/τρια ∆/νσης Τ. Υ.

Ευφροσύνη Μπράκη Πολ. Μηχ/κός
Κανελιά ∆ερµάνη Αρχ. Μηχανικός

Θεοδώρα Σαργιώτη
Πολ. Μηχ/κός

Ηλίας Γεωργούλας Πολ. Μηχ/κός
Θεµιστοκλής Καραµούστος Ηλ.Μηχανικός

Μαρία Μοσχοπούλου Γεωπόνος

ΕΛΛΗΝΙ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
∆/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Π6/2018
ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ
ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ης
ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ Ο∆Ο ΗΠΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

& ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα µελέτη αφορά τη διαµόρφωση, την εγκατάσταση υπόγειου και επίγειου
συστήµατος άρδευσης και τη φύτευση των παρτεριών και των δενδροδόχων, τα οποία θα
κατασκευαστούν σε τµήµα της οδού 25ης Μαρτίου στο εµπορικό κέντρο της πόλης των
Τρικάλων, η οποία θα µετατραπεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας, σύµφωνα µε το σχέδιο της
∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Αναλυτικά, και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο σχέδιο του
Τµήµατος Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης της ∆/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος &
Αγροτικής Ανάπτυξης, θα γίνουν οι παρακάτω επεµβάσεις:
Στους χώρους πρασίνου, θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:
Καταρχήν, στους χώρους πρασίνου, µετά τις εκσκαφές που προβλέπονται από τη
∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, οι χώροι θα πληρωθούν µε κηπευτικό χώµα. Το βάθος του
κηπευτικού χώµατος µετά τη συµπύκνωση θα είναι 20 εκατοστά.
Για την εγκατάσταση του υπόγειου συστήµατος άρδευσης µε τοποθέτηση
αυτοανυψούµενων εκτοξευτήρων (Pop-up), θα ανοιχθούν αυλάκια πλάτους 30 εκατοστών και
βάθους 30 εκατοστών, όπου θα τοποθετηθούν οι σωλήνες άρδευσης και οι αυτοανυψούµενοι
εκτοξευτήρες. Επίσης, σε κάποια από τα παρτέρια θα τοποθετηθεί επίγειο σύστηµα άρδευσης
µε σταλλακτηφόρους σωλήνες. Τέλος, στις δενδροδόχους θα τοποθετηθεί υπογείως το
σύστηµα άρδευσης που θα καταλήγει σε επίγειο σωλήνα µε σταλλάκτες. Όλα τα παραπάνω θα
γίνουν σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης. Το
σύστηµα άρδευσης θα δοκιµαστεί, ώστε να είναι εξασφαλισµένη η σωστή λειτουργία του.
Κατόπιν, θα γίνει µια γενική µόρφωση του εδάφους για την αποµάκρυνση των
πλεοναζόντων χωµάτων καθώς και κάθε άχρηστου υλικού, ο χώρος θα ισοπεδωθεί, θα δοθούν

οι κατάλληλες κλίσεις και θα συµπιεστεί, ώστε το έδαφος να προετοιµαστεί κατάλληλα για τη
φύτευση των φυτών.
Τέλος, θα ενσωµατωθούν στο έδαφος και σε βάθος 10 εκατοστών, βελτιωτικά εδάφους,
τύρφη απλή µε PH 3,5, εµπλουτισµένη µε PH 6,5-7,5 και λίπασµα 12-12-17-2 (Mg) µε
ιχνοστοιχεία συµπυκνωµένα στον ίδιο κόκκο λιπάσµατος και σύµφωνα πάντα µε τις υποδείξεις
του Τµήµατος Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης. Στη συνέχεια θα γίνουν οι εργασίες
φύτευσης των θάµνων και των δενδρυλλίων, σύµφωνα µε το σχέδιο του Τµήµατος Πρασίνου &
Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά θα φυτευτούν 141 δενδρύλλια και θάµνοι και 946 εποχιακά
φυτά διαφορετικών ειδών. Η φύτευση τους θα γίνει µε εργάτες και συγχρόνως µε τη φύτευση θα
γίνει και εφαρµογή κατάλληλου λιπάσµατος, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του Τµήµατος
Πρασίνου & Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα δενδρύλλια θα υποστυλωθούν µε πάσσαλο καστανιάς,
ευθυτενούς, αποφλοιωµένου και όπως περιγράφεται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο της
µελέτης. Τα φυτά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ως προς τη µπάλα
χώµατος, το ύψος και την περίµετρο κορµού, όπως αυτές ορίζονται ανά κατηγορία και ανά
είδος από τα αντίστοιχα άρθρα. Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης κάλυψη του δοχείου
φύτευσης από το ριζικό σύστηµα και το φυτό να είναι απαλλαγµένο από ασθένειες. Αν τα
περιγραφόµενα φυτά δεν τηρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται στη µελέτη, θα πρέπει να
αντικατασταθούν µετά από αίτηµα της αρµόδιας υπηρεσίας, µέσα σε διάστηµα δέκα (10)
ηµερών.
Στη συνέχεια θα γίνει η εγκατάσταση του χλοοτάπητα, όπως περιγράφεται αναλυτικά
στο αντίστοιχο άρθρο. Κατά τη σπορά θα χρησιµοποιηθεί µίγµα σπόρων. Το µίγµα σπόρων
του χλοοτάπητα θα περιέχει 1) Festuca arudinacea, Poa pratensis ή 2) Festuca arudinacea,
Poa pratensis και Lolium perenne και ποσοστό περιεχοµένων ζιζανίων 0%. Επιπλέον, θα γίνει
εφαρµογή κατάλληλου εντοµοκτόνου σκευάσµατος. Αν το γκαζόν δε φυτρώσει σε ικανοποιητικό
βαθµό, θα πρέπει να γίνει επανασπορά, ώστε το αποτέλεσµα να κριθεί ικανοποιητικό από την
αρµόδια υπηρεσία.
Αναλυτικά, θα φυτευτούν τα παρακάτω φυτά:
1. 8 δενδρύλλια ∆άφνης Απόλλωνος
2. 25 δενδρύλλια Λιγούστρου πανασέ "Excelsum Superbum"
3. 2 δενδρύλλια Ελαίαγνου πανασέ, χαµηλού δένδρου διαµορφωµένου σε µπάλα
4. 2 θάµνοι Πυξάρι διαµορφωµένου σε κώνο
5. 2 θάµνοι Τάξου διαµορφωµένου σε κώνο
6. 12 θάµνοι Αβέλιας
7. 12 θάµνοι Αγγελικής νάνας
8. 24 θάµνοι Ευώνυµου Euonimus fortunei "Emerald Gold"
9. 18 θάµνοι Υπέρικου έρποντος
10. 36 θάµνοι Βερβερίδας νάνας
11. 870 εποχιακά φυτά Πανσέ γίγα ή Πετούνιας, ανάλογα µε την εποχή
12. 76 εποχιακά φυτά Καλλωπιστικού Κουνουπιδιού Nagoya ή Καλλωπιστικού
Κουνουπιδιού Coral ή Σελόζιας Dragon' s Breath κόκκινης, ανάλογα µε την
εποχή
Το συνολικό κόστος για τις εργασίες πρασίνου ανέρχεται σε 6.674,05 Ευρώ χωρίς
Φ.Π.Α.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

1) Κηπευτικό χώµα
Το κηπευτικό χώµα θα είναι αρίστης ποιότητας, θα ανήκει στην κατηγορία των ελαφρών
εδαφών (αµµώδη) µε περιεκτικότητα σε άµµο µεγαλύτερη του 55% και PH περίπου
ουδέτερο.
Πρέπει να προέρχεται από επιφανειακή στρώση φυτικών γαιών, να είναι καλής
γονιµότητας, απαλλαγµένο όσο είναι δυνατόν από σπόρους και ριζώµατα ζιζανίων,
ξένες προσµίξεις, υπολείµµατα οικοδοµικών κατασκευών (µπάζα), χαλίκια, λίθους,
ασβέστη, ή υπολείµµατα φυτών. Η λήψη θα προέρχεται από επιφανειακή εκσκαφή
µέχρι βάθος 70 εκατοστών.
Το κηπευτικό χώµα θα µεταφερθεί στο χώρο της κονίστρας και θα διαστρωθεί σε
σταθερό πάχος µετά από συµπύκνωση 20 εκατοστών.
Θα γίνει εδαφολογική ανάλυση του εδαφικού υποστρώµατος, η οποία θα βαρύνει τον
ανάδοχο.
2) Σπόρος χλοοτάπητα
Η επιλογή του µίγµατος σπόρων χλοοτάπητα που θα χρησιµοποιηθεί θα γίνει µε βάση
την προσαρµογή του στις επί τόπου εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες. Το
µίγµα σπόρων του χλοοτάπητα θα περιέχει 1) Festuca arudinacea, Poa pratensis ή 2)
Festuca arudinacea, Poa pratensis και Lolium perenne και ποσοστό περιεχοµένων
ζιζανίων 0%. Το µίγµα σπόρων γκαζόν θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένο και να
εγκριθεί από την Υπηρεσία.
3) ∆ίκτυο άρδευσης
Η άρδευση του χλοοτάπητα θα γίνεται µε καταιονισµό (τεχνητή βροχή). Το αρδευτικό
δίκτυο περιλαµβάνει την τοποθέτηση αυτοανυψούµενων εκτοξευτήρων (Pop-up) σε
σταθερές θέσεις, στατικού τύπου, επίγειο σύστηµα άρδευσης µε σταλλακτηφόρους
σωλήνες και υπόγειου συστήµατος άρδευσης µε σταλλάκτες. Όλα τα παραπάνω θα
τοποθετηθούν σύµφωνα µε το σχέδιο άρδευσης.
Μετά το πέρας της εγκατάστασης του δικτύου άρδευσης και πριν την επιχωµάτωση των
σωληνώσεων, ο ανάδοχος υποχρεούται να πραγµατοποιήσει δοκιµές λειτουργίας του
δικτύου µε την παρουσία της επίβλεψης.
ΤΡΙΚΑΛΑ, 30/10/2018
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ
Α. Φωτιστικό σώµα οδοφωτισµού τύπου LED ισχύος έως 55W, µε βραχίονα, µε ενσωµατωµένο
ελεγκτή
1. Σώµα (κέλυφος) φωτιστικού & κατασκευή
Κατασκευασµένο από υψηλής πίεσης χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο βαµµένο µε πολυεστερική βαφή
πούδρας για αντοχή έναντι της διάβρωσης. Το φωτιστικό θα έχει σχήµα στρογγυλό ηµισφαιρικό,
2
διαµέτρου 460mm±10%, µε κοµψό και αεροδυναµικό σχεδιασµό (CxS ≤0,190m ), µε χαµηλό προφίλ
ύψους 120mm±10% και λείες επιφάνειες για αποφυγή συγκέντρωσης σκόνης. Θα αποτελείται από το
τµήµα της οπτικής µονάδας και το τµήµα των ηλεκτρικών µερών και τα δύο τµήµατα θα είναι σε
ξεχωριστό χώρο για την πλήρη θερµική αποµόνωσή τους. Θα είναι ανοιγόµενο για πρόσβαση στο
εσωτερικό του φωτιστικού, στο χώρο των ηλεκτρικών µερών, µε χρήση απλών εργαλείων. Το ανοιγόµενο
τµήµα του κελύφους θα συγκρατείται σε ανοιχτή θέση µε συρµατόσχοινο ή άλλο κατάλληλο σχεδιασµό
για προστασία σε περίπτωση συντήρησης. Τα ηλεκτρικά µέρη θα είναι τοποθετηµένα σε µεταλλική
πλάκα έδρασης εντός του κελύφους. Η οπτική µονάδα και τα ηλεκτρικά µέρη θα µπορούν εύκολα να
αντικατασταθούν. Η βαφή του κελύφους θα είναι σε απόχρωση ΑΚΖΟ 900 γκρι (ή άλλη ΑΚΖΟ
απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας). Το φωτιστικό θα έχει προστασία έναντι εισχώρησης νερού και
σκόνης βαθµού στεγανότητας IP66 (κατά ΕΝ60598), τόσο για το χώρο των ηλεκτρικών µερών όσο και
για το χώρο της οπτικής µονάδας.
2.Μηχανισµός στήριξης
Κατάλληλη προσαρµογή από χυτοπρεσσαριστό αλουµίνιο ενιαία µε το σώµα του φωτιστικού για
τοποθέτηση σε βραχίονα διαµέτρου 60mm και µήκους 100mm. Το φωτιστικό θα τοποθετηθεί σε

κατάλληλη απόληξη-µικρό βραχίονα στην κορυφή του ιστού (βλέπε προδιαγραφές ιστού). Η
προσαρµογή δε θα δίνει δυνατότητα κλίσης για αποφυγή ανεπιθύµητης κλίσης του φωτιστικού σε βάθος
χρόνου.
3. Οπτική µονάδα
Θα φέρει επίπεδο κάλυµµα από σκληρυσµένο γυαλί (tempered glass), πάχους τουλάχιστον 5mm,
υψηλής διαύγειας και θα έχει µηχανική αντοχή βαθµού τουλάχιστον ΙΚ10 (κατά ΕΝ62262). Η οπτική
µονάδα θα αποτελείται από τουλάχιστον 10 στοιχεία LED (LED chips), τοποθετηµένα σε πλακέτες PCB
και σύστηµα οπτικών φακών από υλικό PMMA ή σιλικόνη. Η διατήρηση της φωτεινής ροής των LED @
ο
25 C (κατά LM80-08 & TM21) θα είναι L95 @100.000 ώρες. Η θερµοκρασία χρώµατος (CCT) θα είναι
3000K ± 5% και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης θα είναι CRI ≥80.
4. Ηλεκτρικά µέρη
Ονοµαστική τάση εισόδου 220-240V AC 50Hz.
Τροφοδοτικό (driver) µε διεπαφή ρύθµισης της φωτεινής ροής µε πρωτόκολλο DALI ή/και 0-10V
(dimmable) και αυτόµατο σύστηµα θερµικής προστασίας (θερµοστάτη) σε περίπτωση απρόσµενης
υπέρβασης των ορίων θερµοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας εντός του φωτιστικού.
Συσκευή προστασίας του τροφοδοτικού από υπερτάσεις τουλάχιστον 10kV ή10kA.
Συντελεστής ισχύος µεγαλύτερος από ≥0,90 (σε πλήρες φορτίο).
Κλάση µόνωσης θα είναι class Ι ή II και οι ηλεκτρικές συνδέσεις εντός του φωτιστικού σε ειδικό τερµατικό
αποσπώµενο για αποκοπή της τροφοδοσίας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Ασύρµατος ελεγκτής τοποθετηµένος εργοστασιακά εντός του φωτιστικού, για διασύνδεση και
επικοινωνία µε τα υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστηµα τηλεδιαχείρισης.
5. Φωτοµετρικά χαρακτηριστικά & αποδόσεις
Η συνολική ισχύς του φωτιστικού (LED+Driver) θα πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση των 55W. Η φωτεινή
o
ροή του φωτιστικού @Ta 25 C θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 5500 lm (µετά από θερµικές και
οπτικές απώλειες). Η ανοχή (tolerance) σε σχέση µε τα ονοµαστικά µεγέθη που δηλώνει ο
κατασκευαστής δε θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για τη φωτεινή ροή. Η
κατανοµή φωτεινής έντασης θα είναι ασύµµετρη στα επίπεδα C90-C270, και συµµετρική στα επίπεδα
C0-C180, Type II-Short κατά IESNA κατάλληλη για την εφαρµογή σύµφωνα µε τις φωτοτεχνικές
απαιτήσεις, ενώ αυτή θα έχει άνω εκποµπής φωτός U0 (σε οριζόντια τοποθέτηση) σύµφωνα µε την
κατηγοριοποίηση BUG IES TM-15-11 για περιορισµό της φωτορρύπανσης.
6. Σύστηµα ελέγχου (ασύρµατος ελεγκτής φωτιστικού)
Ο ενσωµατωµένος ασύρµατος ελεγκτής θα µπορεί να εκτελέσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργίες:
o Λήψη δεδοµένων και προώθηση προς το υπόλοιπο σύστηµα διαχείρισης αναφορικά µε τα
ηλεκτρικά µεγέθη του φωτιστικού, δηλαδή την τάση, το ρεύµα, το συντελεστή ισχύος, την
καταναλισκόµενη ενέργεια. Οι µετρήσεις ενέργειας να πραγµατοποιούνται από µετρητή µε
ακρίβεια µέτρησης 1%.
o Με βάση τις παραπάνω µετρήσεις να προσδιορίζεται αν το φωτιστικό λειτουργεί φυσιολογικά
σύµφωνα µε προκαθορισµένα επίπεδα λειτουργίας. Σε περίπτωση που οι µετρήσεις δεν
συµβαδίζουν µε τα όρια που έχουν οριστεί από την υπηρεσία, να δηµιουργούνται και να
στέλνονται συναγερµοί στο κεντρικό σύστηµα διαχείρισης, ούτως ώστε να αντιµετωπιστεί άµεσα
το πρόβληµα.

o
o

o
o

o

Λήψη και προώθηση δεδοµένων σχετικά µε τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού.
Να στέλνει εντολές στο τροφοδοτικό (driver) του φωτιστικού ώστε να ανάβει και να σβήνει το
φωτιστικό αλλά και να µπορεί να ρυθµιστεί το επιθυµητό επίπεδο έντασης φωτισµού (λειτουργία
dimming).
Σε περίπτωση απώλειας επικοινωνίας (πχ. παρεµβολές κλπ) µε τον κεντρικό ελεγκτή ο
ασύρµατος ελεγκτής να λειτουργεί αυτόνοµα το φωτιστικό ελέγχοντας την έναυση / σβέση.
Ενσωµατωµένος αλγόριθµος λειτουργίας CLO (Constant Lumen Output) µε ρυθµίσεις
προγραµµατιζόµενες από το χρήστη για περαιτέρω εξοικονόµηση ενέργειας µέσω απαλοιφής
του επιπλέον φωτισµού λόγω συντελεστή συντήρησης
Να φέρει διεπαφή για δυνατότητα σύνδεσης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης (µελλοντικά).

Θα πρέπει επίσης να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
o Πρωτόκολλο επικοινωνίας: ΙΕΕΕ 802.15.4/ ZigBee Pro Meshnet
o Συχνότητα ασύρµατης επικοινωνίας: 2.400-2.483,5 ΜHz
ο
ο
o Θερµοκρασία λειτουργίας: τουλάχιστον -40 C έως +80 C
o Σχετική υγρασία λειτουργίας: τουλάχιστον 10–90%
o Μέγιστο ρεύµα φορτίου ελέγχου τουλάχιστον 5Α, δηλαδή τουλάχιστον 1,2 kVA @ 240V
o Παροχή 12 Vdc ±0.5V για δυνατότητα τροφοδότησης αισθητήρα παρουσίας και κίνησης
(µελλοντικά)
o Κλάση µόνωσης: IΙ
o Βαθµός προστασίας: ≥ IP20
o Σήµατα ελέγχου 1-10V (πρότυπο IEC60929) και DALI (πρότυπο ΙΕC62386)
o Καταναλισκόµενη ισχύς σε κατάσταση αναµονής (stand-by): ≤ 1,0W
o Καταναλισκόµενη ισχύς λειτουργίας: ≤ 1,0W
o Κατασκευασµένος σύµφωνα µε τα πρότυπα: EN301489-17, EN61000-6-2, EN61000-6-4,
EN55022, EN60950-1 / EN 61347-2-11
Αποδεκτές οδηγίες: R&TTE directive 1999/5/EC, EMC directive 2004/108/EC, LV directive 2006/95/EC,
RoHS directive 2002/95/EC (ή νεότερες αυτών).
7. Φωτοτεχνικές απαιτήσεις
Για να αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων φωτιστικών τεχνολογίας LED θα πρέπει,
απαραιτήτως, να προσκοµισθεί φωτοτεχνική µελέτη που θα έχει πραγµατοποιηθεί σε πρόγραµµα
προσοµοιώσεων (Relux ή Dialux), η οποία θα επιβεβαιώνει την επίτευξη των ζητούµενων φωτοτεχνικών
απαιτήσεων όπως παρουσιάζονται παρακάτω για τα δεδοµένα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και την
καθορισµένη κλάση φωτισµού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015.
Γεωµετρικά χαρακτηριστικά οδού & κλάση φωτισµού ΕΛΟΤ ΕΝ13201:2015

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πεζοδρόµιο 1: 2,5m πλάτος (ύψος 0,10m)
Οδόστρωµα: 7,5m πλάτος (1 λωρίδα κυκλοφ.)
Πεζοδρόµιο 2: 2,5m πλάτος (ύψος 0,10m)
Ύψος θέσης φωτεινής πηγής: 5,2m
∆ιάταξη ιστών: Αµφίπλευρα µετατοπισµένα
Απόσταση ιστών: 40,0m (από την ίδια πλευρά)
Προεξοχή φωτιστικού: -0,10m
ο
ο
Κλίση φωτιστικού (βραχίονα): 0 (0 )
Ανακλαστικότητα οδοστρώµατος: R3 (Qo=0,07)
Συντελεστής συντήρησης Mf=0,80
Κλάση φωτισµού οδοστρώµατος:

•

C3 (Eave≥15,0 lux / Uo≥0,40)
Κλάση φωτισµού πεζοδροµίων:
P3 (Eave≥7,5 lux / Emin≥1,5 lux)

Ενδεικτικός τύπος (ή ισοδύναµος):

Schréder YMERA/ 5141/ 24 XP-G2 700mA WW/ 55W/ 404132/ Flat glass/ SPD10Kv/ Side-entry fi60/
AKZO900

8. Πιστοποιητικά–∆ιασφαλίσεις
o Τεχνικά Φυλλάδια (επίσηµο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) και
εγχειρίδιο εγκατάστασης (installation sheet) του φωτιστικού.
o Τεχνικά Φυλλάδια (επίσηµο έντυπο φυλλάδιο Prospectus και ιστοσελίδα του κατασκευαστή) του
ασύρµατου ελεγκτή φωτιστικού.
o ∆ήλωση συµµόρφωσης CE µε την οδηγία LVD 2014/35/EK και τα πρότυπα ΕΝ 60598-1, ΕΝ
60598-2-3, την οδηγία EMC 2014/30/ΕΚ και τα πρότυπα EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, ΕΝ
55015, ΕΝ 61547, την οδηγία RoHS 2011/65/ΕΚ, το πρότυπο ΕΝ 62471
o Έγγραφο του κατασκευαστή του ασύρµατου ελεγκτή ή /και φορέων ελέγχου περί συµµόρφωσης
µε όλα τα πρότυπα κατά CE για ασύρµατους ελεγκτές. Συγκεκριµένα:
o Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας (EMC): EN 301 489-1, EN 301 489-17
o Ασφάλειας: ΕΝ 61347-1, ΕΝ 61347-2, ΕΝ 60950-1
o Ραδιοεκποµπών: ΕΝ 300 328
o Πιστοποιητικό ENEC για διασφάλιση της ασφάλειας και ποιότητας του φωτιστικού. Το
πιστοποιητικό ENEC θα αφορά τον προσφερόµενο τύπο φωτιστικού µε τα επιµέρους
εξαρτήµατά του (τροφοδοτικό, ασύρµατος ελεγκτής, LED µονάδες, τερµατικό σύνδεσης
καλωδίων κλπ).
o Πιστοποιητικά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 (ή νεότερα) για το εργοστάσιο κατασκευής
του φωτιστικού από αναγνωρισµένο φορέα πιστοποίησης.

o

o

o

o
o

∆οκιµή ελέγχου (Test Report) κατά το πρότυπο LM80 των προσφερόµενων LED εντός του
φωτιστικού σώµατος. Η δοκιµή LM80 θα έχει διεξαχθεί σε LED ίδιου τύπου µε τα προσφερόµενα
και σε συνθήκες ρεύµατος οδήγησης µεγαλύτερες ή ίσες του ρεύµατος οδήγησης των LED εντός
του φωτιστικού. Επιπρόσθετα, η θερµοκρασία στην οποία διεξάγονται οι µετρήσεις θα πρέπει να
ο
είναι µεγαλύτερη ή ίση των 85 C. Αναφορικά µε τις ώρες δοκιµές αυτές θα πρέπει να είναι κατ’
ελάχιστον 6000 ώρες όπως ορίζει το LM80.
Έγγραφο (πιστοποιητικό) φωτοµετρικών δεδοµένων του κατασκευαστή των φωτιστικών στο
οποίο θα αναγράφονται τα βασικά ονοµαστικά φωτοµετρικά µεγέθη: συνολική ισχύς (W),
φωτεινή ροή (lm), απόδοση (lm/W), θερµοκρασία χρώµατος (Κ), δείκτης χρωµατικής απόδοσης
(CRI), καµπύλες και πίνακες φωτεινής έντασης (πολικό διάγραµµα), η κατηγοριοποίηση κατά
IES TM-15-11 (BUG Ratings). Η ανοχή (tolerance) σε σχέση µε τα ονοµαστικά µεγέθη που
δηλώνει ο κατασκευαστής δε θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από ±5% για την ισχύ και ±7% για
τη φωτεινή ροή. Όλα τα παραπάνω θα έχουν διεξαχθεί βάσει του LM79 και θα προέρχονται από
διαπιστευµένο εργαστήριο κατά ISO 17025 για το συγκεκριµένο σκοπό. Απαιτείται και αντίστοιχη
δήλωση του φωτοµετρικού εργαστηρίου.
Πλήρη φωτοτεχνικά στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή (.ldt) κατάλληλα για άµεση εισαγωγή σε
ανοικτά προγράµµατα υπολογισµών (DIALUX, RELUX κ.ά.). Επιπλέον, θα πρέπει
να συνοδεύονται από έγγραφο (είτε του φωτοµετρικού εργαστηρίου όπου έλαβε χώρα η µέτρηση
των φωτιστικών, είτε του κατασκευαστή σε περίπτωση που διαθέτει δικό του εργαστήριο) από το
οποίο να προκύπτει ότι το φωτοµετρικό εργαστήριο είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 17025:2005
για έκδοση φωτοµετρικών (LM 79). Η διαπίστευση ISO 17025:2005 του φωτοµετρικού
εργαστηρίου θα επισυνάπτεται.
Εργοστασιακή εγγύηση του φωτιστικού τουλάχιστον 5 έτη συνοδευόµενη από τους γραπτούς
όρους εγγύησης του κατασκευαστή
∆ήλωση του κατασκευαστή των φωτιστικών:
o για τη διάρκεια ζωής των LED, σύµφωνα µε την έκθεση IES LM-80 και TΜ21, το ρεύµα
οδήγησης των LED και τη θερµοκρασία Tsp που αναπτύσσεται.
o για όλα τα επιµέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εµφανή στα επίσηµα
τεχνικά φυλλάδια τους (όπου και εάν απαιτείται).

Β. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 5m
1. Ιστός: Ιστός συνολικού ύψους 5,0m, κυκλικής διατοµής, κωνικής διάταξης, αποτελούµενος από ένα
τεµάχιο χαλυβδοελάσµατος, αόρατης συγκόλλησης (συγκόλληση µε πλάσµα-χωρίς κυρτό µέτωπο)
σύµφωνα µε το EN ISO 15 613 n.15, πάχους 3mm και κατασκευασµένος κατά ΕΝ40. Ο ιστός θα έχει
κωνικότητα (1:12) µε διάµετρο βάσης Ø122mm και διάµετρο κορυφής Ø60mm. Στην κορυφή θα υπάρχει
µικρός βραχίονας ύψους 200mm και οριζόντιας προβολής 100mm, διαµέτρου 60mm και µε µηδενική
κλίση για τοποθέτηση φωτιστικού σε πλευρική τοποθέτηση (βλέπε ενδεικτικό σκαρίφηµα ιστού). Ιστός και
βραχίονας θα φαίνονται ως ένα ενιαίο τµήµα µε το µικρό βραχίονα διαµέτρου 60mm να εισέρχεται στην
κορυφή του ιστού διαµέτρου 60mm (βλέπε ενδεικτικό σκαρίφηµα ιστού). Ο ιστός θα είναι γαλβανισµένος
εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461 και βαµµένος µε ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε απόχρωση AKZO
επιλογής της υπηρεσίας (ίδιο χρώµα µε αυτή του φωτιστικού).
2. Πλάκα εδράσεως: Ο ιστός στη βάση του θα φέρει πλάκα εδράσεως, διαστάσεων 271mm x 271mm,
µε κέντρα οπών διέλευσης αγκυρίων 200mm x 200mm, ενώ στο κέντρο του θα φέρει κατάλληλη οπή για
τη διέλευση των καλωδίων. Η βάση θεµελίωσης από σκυρόδεµα θα έχει διαστάσεις τουλάχιστον 100cm x
30cm x 30cm.
3. Αγκύρια πάκτωσης ιστού: Ο ιστός θα συνοδεύεται από τέσσερις κοχλίες αγκύρωσης Μ18x600, οι
οποίοι θα είναι συγκολληµένοι µεταξύ τους σε διάταξη τετραγώνου 200x200mm, γαλαβανισµένοι εν
θερµώ.
4. Ακροκιβώτιο: : Ο ιστός θα φέρει κατάλληλο ακροκιβώτιο µονής ασφάλειας, στεγανότητας
τουλάχιστον IP44, µε κατάλληλους στυπιοθλίπτες τοποθετηµένο σε θυρίδα διαστάσεων 80mm x 400mm
σε ύψος 500mm από τη βάση. Η θυρίδα θα κλείνει µε θύρα από έλασµα ίδιου πάχους στερεωµένη µε
κατάλληλες ανοξείδωτες βίδες. Η θύρα τοποθετηµένη δεν θα προεξέχει του κορµού.
Το εργοστάσιο κατασκευής θα είναι πιστοποιηµένο κατά ISO 9001:2015 για το σχεδιασµό και την
κατασκευή σιδηροϊστών φωτισµού. Οι ιστοί θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό απόδοσης και
συµµόρφωσης CE των ιστών κατά ΕΝ40-5 του κατασκευαστή.

Ενδεικτικό σκαρίφηµα ιστού µε φωτιστικό ηµισφαιρικού σχήµατος
Τρίκαλα, 30/10/2018
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