
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» 

 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» 
 

ΤΙΤΛΟΣ 
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 
στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  -  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ   

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:  ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

  

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 100.000,00 €  (με Φ.Π.Α.) 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ      2019 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 

  

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ      2019 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

 

Στα πλαίσια της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας με σκοπό την αναβάθμιση 

της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης των Τρικάλων, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η 

ενίσχυση όλων των μορφών ήπιας μετακίνησης, όπως είναι η πεζή μετακίνηση, το 

ποδήλατο και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

Στη πόλη μας σήμερα, γίνεται μια μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για την 

εξώθηση των ανωτέρω μορφών μετακίνησης αλλά και της πολυτροπικότητας αυτών, που 

συνδυάζει πεζοδρομήσεις, διαπλατύνσεις πεζοδρομίων, επέκταση του δικτύου 

ποδηλατόδρομου, αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με γνώμονα την 

επιστημονική εμπειρία και τις διεθνείς πρακτικές σε συνδυασμό με  τη πολιτική βούληση 

του Δήμου Τρικκαίων. 

Ένα από τα έργα αυτά , είναι και η παρούσα μελέτη, ως ενέργεια αναβάθμισης των 

Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Η λειτουργικότητα των στεγάστρων αναμονής επιβατών στις 

στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς και η ασφάλεια των αναμενόντων σε αυτά 

επιβατών, αποτελεί διεθνώς προτεραιότητα των ΟΤΑ, προς εξυπηρέτηση των πολιτών τους 

και ταυτόχρονα αποτρεπτικό παράγοντα χρήσης των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς, που 

επιβαρύνουν τον κυκλοφοριακό φόρτο και προκαλούν περιβαλλοντική μόλυνση. Τα 

στέγαστρα θα πρέπει να βρίσκονται συνεχώς σε λειτουργική κατάσταση ασφαλούς 

προστασίας των επιβατών, (προστασία από καιρικές συνθήκες, σήμανση της θέσης τους 

κτλ), ως εκ τούτου, λόγω του ότι είναι εκτεθειμένα σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες 

φθοράς τους (π.χ ακραίες καιρικές συνθήκες, αφισορύπανση, κακόβουλες φθορές κτλ), θα 

πρέπει να συντηρούνται σε καθημερινή βάση και οι εργασίες συντήρησης να εκτελούνται 

τηρώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας εργαζομένων και αναμενόντων 

επιβατών, με ευαισθησία στην προστασία του περιβάλλοντος, οι δε έκτακτες φθορές τους 

να αποκαθίστανται άμεσα και με συνέπεια.  

Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ της πρόσκλησης του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ«Προμήθεια 

εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την 

δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού των δήμων της χώρας», οι προδιαγραφές των στεγάστρων καθορίζονται  από 

τις υπ’ αριθμ. 654/1999 & 775/2000 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών 

και βασικών αρχών κατασκευής, τοποθέτησης και λειτουργίας των στεγάστρων στη 

περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ. Ανάλογα με το πλάτος του πεζοδρομίου και τις ανάγκες 

του επιβατικού κοινού, για την πόλη των Τρικάλων διακρίνουμε τρείς κατηγορίες 

στεγάστρων, τα στέγαστρα τύπου Α, τα στέγαστρα τύπου Β και τα στέγαστρα τύπου Γ. 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



Στέγαστρα τύπου Α 

 Διαστάσεις: 4.000mm (M) x 1.200mm (Π) x 2.000mm (Υ στο χαμηλότερο σημείο 

του) 

 Πλαίσιο στην πίσω πλευρά του στεγάστρου διαστάσεων 1.000mm (M) x 700mm 

(Y) για την ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων 

 Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 

δηλαδή στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, υπάρχουν 

καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης 

 Θα υπάρχει απορροή ομβρίων, η οποία θα αποβάλλει τα νερά από την πίσω 

πλευρά του στεγάστρου 

 Το στέγαστρο φέρει φωτιστικό τύπου LED, καλάθι αχρήστων και σταθερό κάθισμα 

τριών (3) θέσεων 

 Η οροφή αποτελείται από πολυκαρβονικό αδιαφανές υλικό πάχους 10mm 

 Η αριστερή πλευρά (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) φέρει πλαίσιο 

 Η πίσω πλευρά καλύπτεται από διαφανές γυαλί πάχους 12mm. Η πίσω πλευρά 

φέρει άνοιγμα πλάτους 1.120mm 

 O μεταλλικός σκελετός του στεγάστρου είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με 

επικάλυψη σκόνης χρώματος RAL 6009  

 Η στάση φέρει σύστημα ενσύρματης φόρτισης φορητών έξυπνων συσκευών με 

θύρες  USB. 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 

Στέγαστρα τύπου Β 

 Διαστάσεις: 4.000mm (M) x 1.20mm (Π) x 2.000mm (Υ στο χαμηλότερο σημείο 

του) 

 Πλαίσιο στην πίσω πλευρά του στεγάστρου διαστάσεων 1.000mm (M) x 700mm 

(Y) για την ανάρτηση πληροφοριών και ανακοινώσεων 

 Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 

δηλαδή στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, υπάρχουν 

καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης 

 Θα υπάρχει απορροή ομβρίων, η οποία θα αποβάλλει τα νερά από την πίσω 

πλευρά του στεγάστρου  

 Το στέγαστρο φέρει φωτιστικό τύπου LED και σταθερό κάθισμα τριών (3) 

θέσεων 

 Η οροφή αποτελείται από πολυκαρβονικό αδιαφανές υλικό πάχους 10mm 

 Η αριστερή και η δεξιά πλευρά (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) θα είναι 

τελείως ανοιχτές για την ελεύθερη διακίνηση  

 Η πίσω πλευρά καλύπτεται από διαφανές γυαλί πάχους 12mm.  

 O μεταλλικός σκελετός του στεγάστρου είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με 

επικάλυψη σκόνης χρώματος RAL 6009  

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 

 

Στέγαστρα τύπου Γ 

 Διαστάσεις: 4.000mm (M) x 1.19mm (Π) x 2.000mm (Υ στο χαμηλότερο σημείο 

του) 

 Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 

δηλαδή στο άνω δεξιό και αριστερό εξωτερικό τμήμα του στεγάστρου, υπάρχουν 

καλαίσθητα πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης 

 Θα υπάρχει απορροή ομβρίων, η οποία θα αποβάλλει τα νερά από την πίσω 

πλευρά του στεγάστρου  

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 Η οροφή αποτελείται από πολυκαρβονικό αδιαφανές υλικό πάχους 10mm 

 Η αριστερή και η δεξιά πλευρά (όπως παρατηρείται από τον δρόμο) θα είναι 

τελείως ανοιχτές για την ελεύθερη διακίνηση  

 O μεταλλικός σκελετός του στεγάστρου είναι από γαλβανισμένο χάλυβα με 

επικάλυψη σκόνης χρώματος RAL 6009  

 

Τα στέγαστρα έχουν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική μορφή, παρέχουν λειτουργικότητα 

και προσαρμογή στο περιβάλλον και συνδυάζονται με τις σημάνσεις των στάσεων σε ένα 

αρμονικό σύνολο. Επίσης παρέχουν την απαραίτητη προστασία στους χρήστες των 

αστικών συγκοινωνιών από τις καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο αναμονής τους και 

εξασφαλίζουν την ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις με εξαίρεση εκείνη που έχει 

τοποθετηθεί η διαφήμιση ή και ο χάρτης των αστικών συγκοινωνιών ή οποιαδήποτε 

έντυπη πληροφόρηση για τη λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών που θα αναρτάται 

προς ενημέρωση των επιβατών.  

Τα στέγαστρα κατασκευάζονται από υλικά και μικροϋλικά υψηλών μηχανικών και 

χημικών ιδιοτήτων και προδιαγραφών που παρέχουν καλαίσθητη εμφάνιση, είναι 

αντιβανδαλιστικά και δεν αλλοιώνονται από την επίδραση των καιρικών και 

περιβαλλοντικών συνθηκών. 

 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Στέγαστρα τύπου Α  13 3.225,81 € 41.935,52 € 

2 Στέγαστρα τύπου Β 12 2.822,58 € 33.870,94 € 

3 Στέγαστρα τύπου Γ  2  2.419,35 €   4.838,70 € 

     

ΣΥΝΟΛΟ:  80.645,16 € 

ΦΠΑ (24%):  19.354,84 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 100.000,00 € 

 

 

 

 

 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

 Τμ. Μελ. & Κατ. 
Η  ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

Τ.Υ. 

 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΤΣΙΡΑ 

  

Πολ. Μηχ/κός – Συγκ/λογος   
   
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΡΑΚΗ Αγρ. Τοπ.  Μηχ/κός Πολ.  Μηχ/κός 
Πολ. Μηχ/κός – Συγκ/λογος   

 

 

 

 

 

 

 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ   

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΑ      2019 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 1- 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ  

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΑΤΟΥΛΙΑ-ΡΙΖΑΡΙΟ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,20. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
 
 

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 2- 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 3η ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ) 

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:   ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΑΤΟΥΛΙΑ-ΡΙΖΑΡΙΟ ΠΡΟΣ 

ΤΡΙΚΑΛΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,20. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.  Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 3- 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 4η ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΧΟΛΕΙΑ)  

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:   ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ  

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΑΤΟΥΛΙΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,40. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 4- 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 4η ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΧΟΛΕΙΑ) -ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:   ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΑΤΟΥΛΙΑ-ΡΙΖΑΡΙΟ 

ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,90. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 5 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 5η ΤΣΙΤΣΑΝΗ (ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) –ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ- 

ΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΤΣΙΤΣΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:   ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ-ΧΡΥΣΑΥΓΗ-ΠΑΤΟΥΛΙΑ-ΡΙΖΑΡΙΟ ΠΡΟΣ 

ΤΡΙΚΑΛΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,90. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 6 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΟΔΟΣ: ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ:  ΑΠΟ ΡΙΖΑΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 5,20. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 
Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 7 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ(ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ) 

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ,ΑΓ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ, ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,70. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 8 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ(ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ,ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ  
ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,35. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 9 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)  

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ,ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, 
ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ   

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,40. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης. Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 10 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ,ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ  
ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,30. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 11 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 3η ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ,ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ  
ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 3,00. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 12 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 5η ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ  (ΤΡΙΚΚΗ)- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΚΑΛΥΒΙΑ, ΛΟΓΓΟΣ,ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ, ΥΠΕΡ. ΚΤΕΛ  
ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ 

 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,19μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,10. Πίσω , 
αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι 
τελείως ανοικτό (για την ελεύθερη 
διακίνηση των πεζών). Στις εγκάρσιες 
πλευρές οι οποίες είναι κάθετες προς τον 
άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν πλαίσια 
στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της 
κάθε στάσης. 
 
 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 13 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΣΑΡΑΦΗ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) 

ΟΔΟΣ: ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟ, ΠΥΡΓΟ, ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΓΓΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΚΗ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,00. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 14 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΣΑΡΑΦΗ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 

ΟΔΟΣ: ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟ, ΠΥΡΓΟ, ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΓΓΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΚΗ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,40. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 15 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 3η ΣΑΡΑΦΗ (ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ) 

ΟΔΟΣ: ΣΤΡ. ΣΑΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟ, ΠΥΡΓΟ, ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΓΓΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΚΗ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 3,10. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

 
 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 16 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ) 

ΟΔΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟ, ΠΥΡΓΟ, ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΓΓΙΑ, ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΚΗ 

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,20. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης. Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

 
 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 17 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΠΥΡΓΕΤΟ, ΠΥΡΓΟ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΓΓΙΑ, 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΚΗ  ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ  

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 5,50. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης. Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

 
 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 18 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ:  ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (ΟΑΕΔ)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΠΥΡΓΕΤΟ, ΠΥΡΓΟ, ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΡΟΓΓΙΑ, 
ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ, ΤΡΙΚΚΗ  ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ  

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 5,50. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης. Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

 
 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 19 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: ΜΑΡΚΙΝΑ 

ΟΔΟΣ: ΜΑΡΚΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΠΗΓΗ, ΜΟΥΡΙΑ, 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΦΗΚΗ, ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΤΕΦΑΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,70. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 20 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ) 

ΟΔΟΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΠΗΓΗ, ΜΟΥΡΙΑ, 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΦΗΚΗ, ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΤΕΦΑΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 3,90. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 21 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 3η ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (ΟΣΕ) 

ΟΔΟΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΠΗΓΗ, ΜΟΥΡΙΑ, 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΦΗΚΗ, ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΤΕΦΑΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,70. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 22 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 3η ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ (ΟΣΕ)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΠΗΓΗ, ΜΟΥΡΙΑ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, 

ΦΗΚΗ, ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΤΕΦΑΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ  
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 3,40. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 23 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΠΥΛΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 

ΟΔΟΣ: ΠΥΛΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΠΗΓΗ, ΜΟΥΡΙΑ, 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, ΦΗΚΗ, ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΤΕΦΑΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 4,10. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 24 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΠΥΛΗΣ (ΠΑΡΚΟ ΜΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ)-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΟΔΟΣ: ΠΥΛΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ, ΠΗΓΗ, ΜΟΥΡΙΑ, ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ, 

ΦΗΚΗ, ΦΛΑΜΟΥΛΙ, ΤΕΦΑΑ  ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ  
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 3,10. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 25 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ:ΤΕΦΑΑ 

ΟΔΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ  ΦΛΑΜΟΥΛΙ - ΤΕΦΑΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ  

 
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Α 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,70. Η οπίσθια όψη 
(πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο, με 
άνοιγμα περίπου 1μ. ενώ το αριστερό (όπως 
παρατηρείται από τον δρόμο) κάθετο προς 
την γραμμή του πεζοδρομίου τμήμα θα είναι 
πλήρως καλυμμένο από πλαίσιο. Το 
στέγαστρο έχει κάθισμα τριών θέσεων, 
σταθερό. Στις εγκάρσιες πλευρές οι οποίες 
είναι κάθετες προς τον άξονα του δρόμου, 
θα υπάρχουν πλαίσια στα οποία θα 
αναγράφεται η ονομασία της κάθε στάσης. 
Η στάση φέρει:  

 δοχείο απορριμμάτων,  

 Φωτισμός led συνολικής ισχύος 30 
WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης 

 Σύστημα ενσύρματης φόρτισης 
φορητών έξυπνων συσκευών με θύρες  
USB 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

 
  

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 26 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 1η ΚΟΝΔΥΛΗ  

ΟΔΟΣ: ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΚΙ,ΑΗΛΕΥΤΗ, 

ΠΑΛΑΟΠΥΡΓΟΣ,ΑΡΔΑΝΙ, ΤΡΙΚΚΗ,ΣΩΤΗΡΑ, ΡΑΞΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Β 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 2,40. Υπάρχει μόνο 
οπίσθια όψη (πλάτη) πλήρως κλειστή από 
διαφανές πλαίσιο. Αριστερά και δεξιά το 
στέγαστρο θα είναι τελείως ανοικτό (για την 
ελεύθερη διακίνηση των πεζών). Η οπίσθια 
όψη (πλάτη) δύναται να είναι από διαφανές 
αντιβανδαλιστικό, άθραυστο πλαίσιο. Στις 
εγκάρσιες πλευρές οι οποίες είναι κάθετες 
προς τον άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν 
πλαίσια στα οποία θα αναγράφεται η 
ονομασία της κάθε στάσης.Το στέγαστρο 
έχει κάθισμα τουλάχιστον τριών θέσεων, 
σταθερό.  
Η στάση φέρει φωτισμό led συνολικής ισχύος 
30 WATT από δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020



 
 

ΑΡΧΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  ΣΤΑΣΕΩΝ – 27 -  

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΤΑΣΗΣ: 2η ΚΟΝΔΥΛΗ (ΣΟΛΩΜΟΥ) 

ΟΔΟΣ: ΚΟΝΔΥΛΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:  ΑΠΟ ΤΡΙΚΑΛΑ ΠΡΟΣ ΛΟΓΓΑΚΙ,ΑΗΛΕΥΤΗ, 

ΠΑΛΑΟΠΥΡΓΟΣ,ΑΡΔΑΝΙ, ΤΡΙΚΚΗ,ΣΩΤΗΡΑ, ΡΑΞΑ 
 

ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ 
 

 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑΣΗΣ 

 
Στέγαστρο με πλάτος 1,19μ. τοποθετημένο 
σε πεζοδρόμιο πλάτους 1,80. Πίσω , 
αριστερά και δεξιά το στέγαστρο θα είναι 
τελείως ανοικτό (για την ελεύθερη 
διακίνηση των πεζών). Στις εγκάρσιες 
πλευρές οι οποίες είναι κάθετες προς τον 
άξονα του δρόμου, θα υπάρχουν πλαίσια 
στα οποία θα αναγράφεται η ονομασία της 
κάθε στάσης. 
 
 
 

 

Δήμος Τρικκαίων 
Αρ.Εσωτ.Αλλ : 1319 / 2020 

Ημ/νια : 30/07/2020
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