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Γενικά 

 

Η Οδος Καρδίτσης  είναι μία από τις βασικές οδούς της πόλης των Τρικάλων, με μεταβλητό πλάτος από  

20,00 έως 24,00 μέτρα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, και συνολικό μήκος περίπου 1.000 μ.

Το προς μελέτη τμήμα αρχίζει από το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου 

ύψος του εργοστασίου γάλακτος «Τρίκκη»,

τετράγωνα. 

Η οδός θα διατηρηθεί με συνολικό πλάτος κίνησης των οχημάτων 10,00μ. έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

κίνηση τους, και στα σημεία κυκλοφοριακών κόμβων 

υφιστάμενοι φωτεινοί σηματοδότες

Εκατέρωθεν  και κατά μήκος της οδού θα είναι εγκιβωτισμένος  στην στάθμη του πεζοδρομίου, ο 

ποδηλατόδρομος σταθερού πλάτους 1,50μ, μονής κατεύθυνσης,

πλακοστρωμένης ζώνης ασφαλείας 

Η ζώνη Πρασίνου θα αναπτυχθεί μεταξύ του ποδηλατοδρομου και του πεζοδρομίου. Θα έχει μεταβλητό 

πλάτος από 0,60-2,00μ.. Στο έργο συμπεριλαμβάνονται 

διαμόρφωση, εγκατάσταση και υπόγειου και επίγειου συστήματος άρδευσης 

χώρων πρασίνου σύμφωνα με την αναλυτική συνημμένη μελέτη

Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»                                                        

 
 
 
 

 
 

 

 ΕΡΓΟ: 
 
 
 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  
ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΝΟΤΙΑΣ

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 Άξονας προτεραιότητας 
περιβάλλοντος –
φιλική στο περιβάλλον
ΣΑΕΠ0061  κωδ.εναριθμου: 2020ΕΠ00610011
& ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

11 .. 22 99 55 .. 77 11 99 ,,

  

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

μία από τις βασικές οδούς της πόλης των Τρικάλων, με μεταβλητό πλάτος από  

20,00 έως 24,00 μέτρα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, και συνολικό μήκος περίπου 1.000 μ.

από το ύψος του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων

εργοστασίου γάλακτος «Τρίκκη», στο όριο του σχεδίου πόλης, περιλαμβάνοντας 26 οικοδομικά 

θα διατηρηθεί με συνολικό πλάτος κίνησης των οχημάτων 10,00μ. έτσι ώστε να διασφαλίζεται 

κυκλοφοριακών κόμβων ,όπου απαιτείται, θα ρυθμιστούν κατάλληλα οι 

ες. 

Εκατέρωθεν  και κατά μήκος της οδού θα είναι εγκιβωτισμένος  στην στάθμη του πεζοδρομίου, ο 

ποδηλατόδρομος σταθερού πλάτους 1,50μ, μονής κατεύθυνσης, αφού πρώτα προηγηθεί η κατασκευή 

ασφαλείας συνολικού πλάτους 0,70μ. 

Η ζώνη Πρασίνου θα αναπτυχθεί μεταξύ του ποδηλατοδρομου και του πεζοδρομίου. Θα έχει μεταβλητό 

Στο έργο συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνο

διαμόρφωση, εγκατάσταση και υπόγειου και επίγειου συστήματος άρδευσης καθώς 

σύμφωνα με την αναλυτική συνημμένη μελέτη.   
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μία από τις βασικές οδούς της πόλης των Τρικάλων, με μεταβλητό πλάτος από  

20,00 έως 24,00 μέτρα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, και συνολικό μήκος περίπου 1.000 μ. 

Τρικάλων  και καταλήγει στο 

στο όριο του σχεδίου πόλης, περιλαμβάνοντας 26 οικοδομικά 

θα διατηρηθεί με συνολικό πλάτος κίνησης των οχημάτων 10,00μ. έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

ρυθμιστούν κατάλληλα οι 

Εκατέρωθεν  και κατά μήκος της οδού θα είναι εγκιβωτισμένος  στην στάθμη του πεζοδρομίου, ο 

αφού πρώτα προηγηθεί η κατασκευή 

Η ζώνη Πρασίνου θα αναπτυχθεί μεταξύ του ποδηλατοδρομου και του πεζοδρομίου. Θα έχει μεταβλητό 

εργασίες πρασίνου που αφορούν σε  

καθώς και η φύτευση των 
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Τα πεζοδρόμια εκατέρωθεν αποκτούν μεταβλητό πλάτος από 2,00-3,00μ. κατασκευασμένα από 

έγχρωμες αντιολισθητικές πλάκες πεζοδρομίου πάχους 3-5εκ. κατασκευασμένες από ψυχρά υλικά και 

φιλικά προς το περιβάλλον.  

Η υπόβαση όλης της επέμβασης θα γίνει από θραυστό υλικό συμπυκνωμένου πάχους 10-15 εκ. και 

σκυροδέματος ελαφρά οπλισμένου με δομικό πλέγμα πάχους 10εκ. 

Στα σημεία διασταύρωσης των κάθετων οδών με την οδό Καρδίτσης θα κατασκευαστούν υπερυψωμένες 

διαβάσεις με τελική επίστρωση από γκρι κυβόλιθο τσιμέντου διαστάσεων 10*10*10εκ. εγκιβωτισμένου, 

εξασφαλίζοντας την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών, των Α.μ.Ε.Α. και του ποδηλάτη σε σταθερή στάθμη.  

Στα σημεία όπου απαιτείται η διαμόρφωση ράμπας κλίσης 5%  και υποβίβαση του πεζοδρομίου η 

κατασκευή θα είναι από γκρι  βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου και είναι στις διασταυρώσεις της 

διαδρομής με i.) την γέφυρα του ποταμού Λιθαίου, ii.)  τον εσωτερικό δακτύλιο iii.)  την οδό 

Φολεγάνδρου(μεταξύ Ο.Τ. 1522ζ & 1522δ) iv.)  την οδό Θήρας (μεταξύ Ο.Τ. 896 & 895).  .  

Η  υποβίβαση του πεζοδρομίου  στη στάθμη της ασφάλτου θα γίνει και στα σημεία των κόμβων 

πρατηρίων υγρών καυσίμων όπου κατασκευάζεται είτε από γκρι βιομηχανικό δάπεδο πάχους 12εκ. είτε 

από εγκιβωτισμένο έγχρωμο κυβόλιθο 10*10*10εκ. διακόπτοντας τις πράσινες νησίδες, προκειμένου ο 

πεζός και ο ποδηλάτης να περάσουν με ασφάλεια, χωρίς να παρεμποδίζετε η ευθύγραμμη κίνηση τους.  

Θα υπάρχει ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση ΑμΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών καθόλο το μήκος του 

πεζοδρομίου και στην υποβίβαση του πεζοδρομίου  με ράμπες πρόσβασης και άλλα. 

Σε όλα τα σημεία της διαδρομής που υπάρχουν στύλοι από δίκτυα της Δ.Ε.Η ή του Ο.Τ.Ε θα γίνει 

υπογειοποίηση ή μετατόπιση  έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση πεζού και ποδηλάτη. 

Λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς της οδού Καρδίτσης με τις στάθμες των παρακείμενων 

ιδιοκτησιών, σε αρκετά σημεία θα απαιτηθεί στο όριο των ιδιοκτησιών να κατασκευαστεί τοίχος 

αντιστήριξης μικρού ύψους και να επιχωθεί με δάνεια επιχώματα σε πρανές ή μη, για να προσαρμοστεί η 

νησίδα πρασίνου ή το πεζοδρόμιο αντίστοιχα. Ταυτόχρονα για να αποδοθούν πλέον οι κοινόχρηστοι 

χώροι από τις παρακείμενες ιδιοκτησίες, θα καθαιρεθούν ελαφριές κατασκευές από λαμαρίνα και 

περιφράξεις.  

Σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης θα τοποθετηθούν κατά μήκος της διαδρομής της οδού ρυθμιστικές 

και πληροφοριακές πινακίδες ενώ θα κατασκευαστούν και θέσεις ανάπαυσης σε επιλεγμένα σημεία. 

Τέλος θα τοποθετηθεί αστικός εξοπλισμός, παγκάκια κάλαθοι αχρήστων, μεταλλικά περιζώματα 

δένδρων από χυτοσίδηρο και  εύκαμπτοι στυλίσκοι κυλινδρικού σχήματος όπου απαιτείται σύμφωνα με 

την μελέτη. 

 

Για την προετοιμασία των, προς διαμόρφωση, χώρων θα απαιτηθούν οι παρακάτω εργασίες: 
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Χωματουργικά -καθαιρέσεις 

Για την προετοιμασία των προς διαμόρφωση χώρων θα γίνουν καθαιρέσεις των περιφράξεων, 

κιγκλιδωμάτων και των τυχόν ελαφριών κατασκευών που υπάρχουν μέσα στον κοινόχρηστο χώρο, ενώ 

ταυτόχρονα θα  αποξηλωθεί ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός ( πινακίδες, κιγκλιδώματα,  κ.λ.π,) καθώς 

και όλων των περιττών υλικών που θα προκύψουν από τις χωματουργικές εργασίες, τις αποξηλώσεις και 

καθαιρέσεις. Αντικείμενα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, αφαιρούνται με ιδιαίτερη προσοχή 

και επανατοποθετούνται ή φυλάσσονται σε σημείο όπου θα υποδείξει η επίβλεψη.  Κατασκευές που 

έχουν τοποθετηθεί από ιδιώτες απομακρύνονται μετά από σχετική ειδοποίηση από το Δήμο. 

Θα γίνουν καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο ή οπλισμένο  σκυρόδεμα που εμποδίζουν τη 

διαμόρφωση των επιπέδων του εδάφους και λοιπών κατασκευών της μελέτης. 

Θα γίνει τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη στα σημεία όπου θα γίνει η διαπλάτυνση πεζοδρομίου 

καθώς και αποξήλωση ασφαλτοτάπητα ενώ ταυτόχρονα θα αποξηλωθούν τα υφιστάμενα κρασπέδα. Οι 

καθαιρέσεις αφορούν κυρίως τα τμήματα όπου γίνεται  η απόδοση των απαλλοτριωμένων τμημάτων των 

ιδιοκτησιών και διαπλατύνεται το υφιστάμενο πεζοδρόμιο καθώς και αποξηλώσεις των υφιστάμενων 

πλακών των πεζοδρομίων, όπως φαίνονται από τα σχέδια της μελέτης.  

Θα γίνουν εκσκαφές για την θεμελίωση όλων των κατασκευών, την κατασκευή των νέων κρασπέδων, 

των τοιχίων αντιστήριξης στα όρια των ιδιοκτησιών και των καθιστικών καθώς  και για την κατασκευή 

υπόγειων δικτύων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ. 

Θα κατασκευαστούν πρανή στην ζώνη πράσινου ή θα γίνουν επιχώσεις, από δάνεια επιχώματα Ε2-Ε3 και 

διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου, στα όρια με τις παρακείμενες ιδιοκτησίες.  

Στα σημεία όπου υπάρχουν επιφανειακά δίκτυα Ο.Κ.Ω χρήζει ιδιαίτερης προσοχής κατά την 

ανακατασκευή του πεζοδρομίου. Θα πρέπει να εφαρμοστούν όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με τη 

νομοθεσία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των δικτύων.  

 

Σκυροδέματα 

Θα κατασκευαστούν τα νέα πρόχυτα κράσπεδα με τη βάση έδρασης, τα ρείθρα από σκυρόδεμα C20/25 

καθώς και τα κράσπεδα κήπου για διαχωρισμό του βιομηχανικού δαπέδου, με τους χώρους πρασίνου 

καθώς και όλες οι μικροκατασκευές από σκυρόδεμα.  

Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα θα είναι σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και θα τοποθετηθούν σε όλο το 

μήκος της διαδρομής, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με υψομετρική διαφορά 17 cm από το ρείθρο 

του οδοστρώματος και 5 cm στα σημεία υποβίβασης του πεζοδρομίου- πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. Η έδραση των 

κρασπέδων γίνεται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα C20/25 πλάτους 0,50cm και ύψους 10 cm ενώ η 

στερέωση τους εξασφαλίζεται με συνεχές πρίσμα από σκυρόδεμα που κατασκευάζεται προς την πλευρά 

των επιφανειών προς επίστρωση. 

Γύρω από τους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν  κράσπεδα κήπου σε βάση έδρασης πλάτους 15εκ . 
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Θα κατασκευαστεί στρώση  βάσης από σκυρόδεμα πάχους 10εκ, με δομικό πλέγμα Τ92 βάρους 

1,5kg/m3 κάτω όλο το πλάτος κινησης των πεζών και της λωρίδας ασφαλείας του ποδηλάτη. 

Τοιχία θα κατασκευαστούν στο τελείωμα της παρέμβασης προς την πλευρά των ιδιοκτησιών όπως 

φαίνεται στα σχεδια της μελέτης από οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25. 

Κάτω από τις ανισόπεδες διαβάσεις , στην βάση οπλισμένου σκυροδέματος θα κατασκευαστεί κανάλι 

όδευσης όμβριων, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών της μελέτης. 

 

Δίκτυα  

Θα γίνει μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων  και των υδρομέτρων από την υφιστάμενη 

θέση τους σε νέα που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Στα τμήματα του πεζοδρομίου που δεν έχουν 

ζώνη πρασίνου σε όλο το μήκος τους, θα κατασκευαστεί στην βάση έδρασης  της επίστρωσης από 

σκυρόδεμα, συνεχές κανάλι απορροής ομβρίων υδάτων το οποίο θα συνδεθεί με αγωγό στο υφιστάμενο 

φρεάτιο.  Όπου υπάρχουν φρεάτια δικτυών Ο.Κ.Ω  θα γίνεται προσαρμογή της στάθμης του υφιστάμενου 

φρεατίου επί του ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.  

 

Φωτισμός 

Με σκοπό την ασφαλή διέλευση πεζών, ποδηλάτων και οχημάτων θα εγκατασταθεί δίκτυο οδοφωτισμού 

και από τις δύο πλευρές του δρόμου, μετατοπισμένο. Επιλέχθηκε η χρήση φωτιστικών τεχνολογίας led 

υψηλής απόδοσης, με δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης και ένταξής τους σε ένα σύστημα 

απομακρυσμένου κεντρικού ελέγχου. Έτσι μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της ελάχιστης 

συντήρησης θα επιτυγχάνονται σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο οφέλη. 

Στο δίκτυο οδοφωτισμού περιλαμβάνονται: 

Α) Η απαραίτητη υποδομή του οδοφωτισμού, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-01-00, δηλαδή: 

 Η εκσκαφή και επανεπίχωση τάφρων για την τοποθέτηση των σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων, 

των φρεατίων και της θεμελίωσης των ιστών φωτισμού, την αποκατάσταση της φυσικής ή 

τεχνητής επιφάνειας στη θέση των σκαμμάτων και την απομάκρυνση των περισσευμάτων των 

προϊόντων εκσκαφής 

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση των καλωδίων  

 Η προκατασκευή ή η επιτόπου κατασκευή και τοποθέτηση των βάσεων έδρασης των ιστών 

φωτισμού  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αγωγού γείωσης με τους ακροδέκτες και τις πλάκες  

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων επίσκεψης των καλωδίων  

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των φρεατίων έλξης καλωδίων  

 Η προκατασκευή και τοποθέτηση των κιβωτίων ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ)  

 Οι δοκιμές καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου.. 
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Β) Επίσης στο δίκτυο οδοφωτισμού περιλαμβάνεται η απαραίτητη ανωδομή του οδοφωτισμού δηλαδή η 

προμήθεια και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισμού, βραχιόνων, φωτιστικών σωμάτων καθώς και άλλων 

εξαρτημάτων, απαιτούμενων για το φωτισμό οδών καθώς και οι δοκιμές καλής λειτουργίας του 

οδοφωτισμού, σύμφωνα με την ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-07-02-00. Πιο συγκεκριμένα: 

Ιστοί: Θα εγκατασταθούν χαλύβδινοι ιστοί συνολικού ύψους 7m, με δύο βραχίονες, κωνικοί, 

γαλβανισμένοι εν θερμώ. Η απόσταση μεταξύ των ιστών θα είναι περίπου 30 μέτρα. Για το φωτισμό του 

οδοστρώματων των γεφυρών θα χρησιμοποιηθεί ίδιου τύπου ιστός, με έναν όμως βραχίονα. 

Φωτιστικά: Θα χρησιμοποιηθεί ένας κοινός τύπος φωτιστικών τεχνολογίας led, ισχύος έως 50W, υψηλής 

απόδοσης. Τα φωτιστικά θα υψηλής αντοχής, εύκολης συντήρησης, μεγάλης διάρκειας ζωής και θα 

διαθέτουν εργοστασιακή υποδοχή ασύρματου ελεγκτή, τοποθετημένης εντός του φωτιστικού, για 

μελλοντική διασύνδεση και επικοινωνία. 

 

Επενδύσεις – επιστρώσεις 

Επιστρώνονται οι επιφάνειες που προβλέπονται από τη μελέτη. Οι διαστάσεις, η διάταξη και το είδος 

των υλικών επίστρωσης φαίνονται αναλυτικά στα σχέδια. 

Ειδικότερα: 

 Στη ζώνη κίνησης πεζών με μέσο πλάτος 2,50μ.,  θα τοποθετηθούν τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1339, αντιολισθηρές, έγχρωμες αντιολισθηρές ανάγλυφης υφής, πλευράς 40cm και πάχους 3 έως 5 cm 

(ανάλογα με τις οδηγίες της επίβλεψης), κατασκευασμένες από ψυχρά υλικά και φιλικά προς το 

περιβάλλον, με αρμους πλάτους έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2cm από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

των 350kg τσιμέντου και 0,04m
3
 ασβέστου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 

"Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών". Θα τοποθετηθούν ανακλαστικές ταινίες 

προστασίας στην περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης. Κατά την 

ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει  πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφάνειας και περισυλλογή 

πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κ.λπ., καθως και η 

αποκομιδή αυτών. 

 

 Ο ποδηλατόδρομος θα έχει ως τελική επίστρωση έγχρωμου- κόκκινου βιομηχανικού δαπέδου 

βαρέως τύπου, μετά της απαιτουμένης υποβάσεως από οπλισμένο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους 12 cm ή 

ινοπλισμένη κονία (με ίνες προλυπροπυλενίου), και του αντίστοιχου περιθωρίου, με σμύριδα ή χαλαζιακή 

άμμο, σύμφωνα με την μελέτη. Αναλυτικά οι εργασίες κατασκευής είναι: 

α)  Διάστρωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου με δομικό πλέγμα κατηγορίας B500C, 

ελαχίστου πάχους 12 έως 14 cm στα σημεία απορροής και 12 έως 16 cm στις κορυφές και εφαρμογή στις 

περιμετρικά των υπαρχόντων φρεατίων εποξειδικού υλικού συγκόλλησης του νέου σκυροδέματος με το 

παλαιό.  
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β)  Εξομάλυνση της επιφανείας του σκυροδέματος με πήχη (δονητικό ή κοινό).  

γ)  Συμπύκνωση του σκυροδέματος και λείανση της επιφανείας του με χρήση στροφείου 

(ελικόπτερο), συγχρόνως με την επίπαση με μίγμα αποτελούμενο σε ποσοστό 60% περίπου από χαλαζιακή 

άμμο και 40% από τσιμέντο, πλαστικοποιητές και χρωστικές ουσίες, σύμφωνα με την μελέτη. 

δ)  Πρόσθετη επεξεργασία επιφανειακής σκλήρυνσης πάχους 3 mm, με την χρήση μίγματος 

λεπτοκόκκων αδρανών από χαλαζιακά πετρώματα (quartz) και προσμίκτων «με ψιλό» χτένισμα της 

τελικής επιφάνειας. 

ε)  Διαμόρφωση αρμών με κοπή εκ των υστέρων με αρμοκόφτη, πλάτους 3 - 4 mm, και σε βάθος 15 

mm περίπου, σε κάνναβο 5 έως 6 m και πλήρωση αυτών με ελαστομερές υλικό.  

στ)  Συντήρηση της τελικής επιφάνειας επί επτά ημέρες τουλάχιστον, με κάλυψη αυτής με νάϋλον. 

 Τα σημεία υποβίβασης του πεζοδρομίου, θα κατασκευαστούν από γκρι βιομηχανικό δάπεδο.  

 Η ζώνη προστασίας ποδηλάτη όπως φαίνεται από τα σχέδια της μελέτης θα έχει ως τελική 

επίστρωση τσιμεντόπλακες 50χ50 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, αντιολισθηρές, και πάχους 3 ή και 5 cm (ανάλογα 

με τις οδηγίες της επίβλεψης) με αρμούς πλάτους έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2cm από 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350kg τσιμέντου και 0,04m3 ασβέστου.  

 

Λοιπά τελειώματα 

 

1. Μικτό τετραπλό καθιστικό ανάπαυσης από προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες. 

Κατασκευάζεται  από όρθιους προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες. Αναλυτικότερα, θα αποτελείται 

από  τρία τεμάχια D300, κλάσης αντοχής 120, μήκους 0,65μ. το καθένα, και ένα τεμάχιο D600, κλάσης 

αντοχής 120, μήκους 1,10μ..Η τοποθέτηση τους θα γίνει σε κάθετο άξονα , με βάθος θεμελίωσης 0,20μ, 

εγκιβωτίζοντας τους με  ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25, αφήνοντας ελεύθερο ύψος 0,45μ και 

0,90μ αντίστοιχα από το τελικά διαμορφωμένο δάπεδο. Εσωτερικά οι τρεις τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου 

D300 θα επιχωθούν και θα συμπυκνωθούν με θραυστό υλικού λατομείου κατηγορίας Ε4 συνολικού ύψους 

0,40μ. αφήνοντας ελεύθερο ύψος 5εκ. χαμηλότερα από την απόληξη του τσιμεντοσωλήνα. Το τμήμα αυτό 

θα καλυφθεί από σκυρόδεμα C20/25, έτσι ώστε η τελική επιφάνεια του να είναι λεία και χωρίς εγκοπές ή 

προεξοχές. Ο τσιμεντοσωλήνας διαμέτρου D600 εσωτερικά θα  επιχωθεί με κηπευτικό χώμα και θα 

φυτευτεί δέντρο σύμφωνα με την υπόδειξη της Υπηρεσίας Πρασίνου. Εξωτερικά στους τσιμεντοσωλήνες 

του μικτού καθιστικού, θα γίνει επάλειψη με αστάρι κατάλληλου τύπου και θα χρωματιστούν στην 

κατάλληλη απόχρωση καθ’ υπόδειξη της Υπηρεσίας.  
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2. Περιζώματα δέντρων από χυτοσίδηρο

Προμήθεια και τοποθέτηση με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας κλάση Β 125, 

διάστασης 1000x1000x20mm με εσωτερική διάσταση Φ500 mm και βάρος 45

μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. Θα έχει 

ελάχιστη αντοχή 125kn και ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

προδιαγραφή ΕΝ124/94 με πιστοποίηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Στυλίσκος εύκαμπτος, κυλινδρικού 

τύπου, διαμέτρου Φ120mm ,διαμέτρου βάσης στήριξης Φ210mm και βάρους 4,2 κιλών. Χρώματος 

πράσινου κυπαρισσί, κατασκευασμένος από ελαστομερές υλικό, ενισχυμένο εσωτερικά στη βάση με 

υαλόπλεγμα, αυτοσβηνούμενο, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής αντοχής σε 

Εικόνα
προκατασκευασμένους

Εικόνα 7
χυτοσιδηρά εσχάρα
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Περιζώματα δέντρων από χυτοσίδηρο 

με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας κλάση Β 125, 

διάστασης 1000x1000x20mm με εσωτερική διάσταση Φ500 mm και βάρος 45kg

μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. Θα έχει 

και ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

προδιαγραφή ΕΝ124/94 με πιστοποίηση ISO 9001. 

Στυλίσκος εύκαμπτος, κυλινδρικού σχήματος, ύψους 60-80cm, τύπου FLEXIBOLL ή παρόμοιου 

τύπου, διαμέτρου Φ120mm ,διαμέτρου βάσης στήριξης Φ210mm και βάρους 4,2 κιλών. Χρώματος 

πράσινου κυπαρισσί, κατασκευασμένος από ελαστομερές υλικό, ενισχυμένο εσωτερικά στη βάση με 

ενο, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής αντοχής σε 

Εικόνα 1. Ενδεικτικός τύπος μεικτού τετραπλού καθιστικού από
προκατασκευασμένους τσιμεντοσωλήνες.  

Εικόνα 7. Ενδεικτικού τύπου περιζώματος δέντρου από 
χυτοσιδηρά εσχάρα 

                                                          

με πάκτωση μεταλλικών περιζωμάτων δένδρων τύπου εσχάρας κλάση Β 125, 

kg, τα δύο τεμάχια. Το 

μεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την περιβάλλουσα πλακόστρωση. Θα έχει 

και ο σχεδιασμός και η κατασκευή θα γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή 

80cm, τύπου FLEXIBOLL ή παρόμοιου 

τύπου, διαμέτρου Φ120mm ,διαμέτρου βάσης στήριξης Φ210mm και βάρους 4,2 κιλών. Χρώματος 

πράσινου κυπαρισσί, κατασκευασμένος από ελαστομερές υλικό, ενισχυμένο εσωτερικά στη βάση με 

ενο, με προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής αντοχής σε 

καθιστικού από 
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εξωτερικές συνθήκες (σκουριά, χημικά, αλάτι), με ταινία υψηλής ανακλαστικότητας,Τύπου ΙΙΙ, πλάτους 

50mm, με δυνατότητα απόκλισης από την κατακόρυφο 90ο και επαναφορά 100% στην αρχική θέση, χωρίς 

να καταστρέφεται και ν’ αλλοιώνεται η μορφή του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τιμές της μελέτης είναι σύμφωνα με τα Εγκεκριμένα Ενιαία Τιμολόγια με όλες τις τροποποιήσεις και 

βελτιώσεις που μέχρι σήμερα υπάρχουν.  

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.295719,00€. Το έργο θα κατασκευαστεί από 

χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 

2014-2020» στα πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ 

Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε 

μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» και δημοτικούς πόρους. 

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 

   Τρίκαλα. 24-1-2020 

 

Συντάχθηκε   

 Η Αν/τρια Προϊστάμενη Τ.Μ.Κ. Η Αν/τρια Προϊστάμενη Δ.Τ.Υ. 
 

 

Αρτοπούλου Μαργαρίτα 
Πολ/κος Μηχ/κος Τ.Ε 

 

 

Παναγιωτα Μαντζαρη 
Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κος 

 
 
Θεοδωρα Σαργιώτη 
Πολ/κος Μηχκος 
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