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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

Στο πλαίσιο των δράσεων προαγωγής της βιώσιμης κινητικότητας στην πόλη των Τρικάλων και σε εφαρμογή 

του ΣΒΑΚ του Δήμου Τρικκαίων, προκρίνεται η σύνδεση του αστικού κέντρου της πόλης με τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις της Μπάρας, μέσω της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης ποδηλατικής διαδρομής. 

 

Στην παρούσα φάση υπάρχει διαμορφωμένος ποδηλατόδρομος διπλής κατεύθυνσης, παραπλεύρως του 

πεζοδρομίου της οδού Κονδύλη από την Κεντρική Πλατεία μέχρι την οδό Ραδινού. Το πλάτος του 

υφιστάμενου ποδηλατόδρομου είναι 3,10μ. και είναι κατασκευασμένος στη στάθμη του πεζοδρομίου, ενώ 

απέχει 0,55μ. από την μηχανοκίνητη κυκλοφορία. Στην ίδια πλευρά της οδού υφίσταται πεζοδρόμιο πλάτους 

3,50μ. Το υλικό επίστρωσης του ποδηλατόδρομου είναι τσιμεντοκυβόλιθος χρώματος κόκκινου, ενώ τα 

υφιστάμενα πεζοδρόμια έχουν επίστρωση πλάκες ριγωτές 40χ40 χρώματος γκρι. Η απορροή των ομβρίων 

γίνεται μεταξύ πεζοδρομίου και ποδηλατόδρομου, όπου υφίσταται αγωγός, με επίστρωση μαρμάρων και 

ενδιάμεσες σχάρες ομβρίων. Επίσης από την Κεντρική Πλατεία μέχρι την οδό Φιλίππου υφίσταται 

προστατευτικό κάγκελο μεταξύ ποδηλατοδρόμου και μηχανοκίνητης κυκλοφορίας, ενώ από την οδό Φιλίππου 

μέχρι την οδό Ραδινού υπάρχει νησίδα πρασίνου. Στις διασταυρώσεις της οδού Κονδύλη με τις κάθετες οδούς 

υφίστανται υπερυψωμένες διαβάσεις με βιομηχανικό δάπεδο και ράμπες γρανιτοκυβόλιθου, έτσι ώστε να μη 

διακόπτεται η πορεία πεζών και ποδηλάτων. Από την απέναντι πλευρά της οδού υφίσταται στάθμευση 

οχημάτων και πεζοδρόμιο μέσου πλάτους 2.5 μ. με επίστρωση τσιμεντόπλακας.  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στο σχέδιο διαμόρφωσης ολοκληρωμένων ποδηλατοδρόμων για 

το Δήμο Τρικκαίων, καθώς σε συνδυασμό με τους ποδηλατοδρόμους, που έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο 

Βιώσιμης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδέουν το κέντρο της πόλης με τις αθλητικές 

εγκαταστάσεις περιοχής Μπάρας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 

ποδηλατοδρόμων στην πόλη όπως αυτό προτείνεται στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που έχει 

εκπονήσει ο Δήμος Τρικκαίων. Επίσης με την παρούσα μελέτη προτείνεται ανακατασκευή του υφιστάμενου 
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ποδηλατατόδρομου σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Τεχνικών 

Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)» Φ.Ε.Κ. 1053 (ΤΕΥΧΟΣ Β)/14.4.2016.  

  Η χάραξη του ποδηλατόδρομου αυτού θα περιλαμβάνει τις οδούς Κονδύλη και Παλαιολόγου από την 

Κεντρική Πλατεία μέχρι τις αθλητικές εγκαταστάσεις της περιοχής Μπάρας. Οι παρεμβάσεις είναι σε 

εφαρμογή της εγκεκριμένης Πολεοδομικής μελέτης «Αναθεώρηση Μπάρας» (ΦΕΚ275Δ/14.05.1990).  

 

Χάρτης περιοχής παρέμβασης

 

 

Η εν λόγω περιοχή από την οδό Ραδινού μέχρι την υπόγεια διάβαση της Εθνικής οδού Τρικάλων 

Ιωαννίνων, αντιμετωπίζεται στο Σχέδιο Βιώσιμής Κινητικότητας του Δήμου Τρικκαίων ως περιοχή «γειτονιάς» 

με την εφαρμογή Διατάξεων Μετριασμού της Μηχανοκίνητης Κυκλοφορίας  όπως : 

 Αναβάθμιση δικτύου πεζοδρομίων με απαραίτητες υποδομές υποστήριξης  

 Αύξηση του μεριδίου των ήπιων μορφών μετακίνησης στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων  

Η περιοχή της βόρειας εισόδου της πόλης έχει επιλεγεί προκειμένου να συνδεθούν-ενοποιηθούν σχολικά 

ή/και αθλητικά συγκροτήματα μεταξύ τους, να δημιουργηθούν ζωντανές γειτονιές για παιχνίδι, ανάπαυση και 

κοινωνικοποίηση και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα σε πεζούς και ποδηλάτες. 

Εκτός από ζώνες αμιγούς κατοικίας συγκεντρώνει πληθώρα σημείων ενδιαφέροντος που ελκύουν και 

παράγουν μετακινήσεις με ευάλωτους χρήστες της οδού. Συγκεκριμένα, σε μία έκταση 0,21 km2 βρίσκονται:  

•  Δύο Γήπεδα ποδοσφαίρου  

•  Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής  

•  Ιερός ναός Αγίου Νεκταρίου  
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•  10ο Δημοτικό Τρικάλων  

•  1ο Γυμνάσιο Τρικάλων 

•  4ο Γυμνάσιο Τρικάλων 

•  7ο Λύκειο Τρικάλων 

Σε κοντινή απόσταση, διασχίζοντας την περιφερειακή οδό, βρίσκεται το δημοτικό αθλητικό κέντρο του 

Δήμου Τρικκαίων που συγκεντρώνει πληθώρα αθλητικών υποδομών. Επίσης σε κοντινή απόσταση βρίσκεται 

το Δημόσιο ΙΕΚ των Τρικάλων και μπορεί να επωφεληθεί από την παρέμβαση στην περιοχή. 

 

Ο νέος σχεδιασμός από την οδό Ραδινού μέχρι την Υπόγεια διάβαση των αθλητικών εγκαταστάσεων 

Μπάρας περιλαμβάνει πλακοστρωμένη ζώνη πεζοδρομίου ελαχίστου πλάτους 2,00μ. για την εξυπηρέτηση 

των πεζών σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης, διάδρομο ποδηλάτων στη στάθμη του πεζοδρομίου 

διπλής κατεύθυνσης πλάτους 2,5μ. και προστατευτική λωρίδα 0,70μ. μεταξύ του ποδηλατόδρομου και της 

μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Στην εν λόγω λωρίδα γίνεται και η τοποθέτηση της κατακόρυφης σήμανσης, 

του οδοφωτισμού και των λοιπών στοιχείων αστικού εξοπλισμού της οδού. Με την διαμόρφωση του 

πεζοδρομίου-ποδηλατοδρόμου στην οδό Παλαιολόγου απομένει λωρίδα κυκλοφορίας μιας κατεύθυνσης 

4,00μ.  

Στη διασταύρωση των οδών Κονδύλη, Ραδινού και Νικ. Πλαστήρα, προτείνεται η διαμόρφωση 

υπερυψωμένης διάβασης για την ασφαλή διέλευση τόσο των ποδηλάτων όσο και των πεζών και οχημάτων. 

Στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων καθώς και σε επιλεγμένα σημεία κάθετης διέλευσης πεζών, 

διαμορφώνονται κατάλληλα, με κατά μήκος κλίση 5%, ράμπες για την διευκόλυνση της κίνησης των Α.Μ.Ε.Α 

ενώ στις ίδιες θέσεις θα τοποθετηθούν εμπόδια στάθμευσης.  

Σε ότι αφορά τον υφιστάμενο ποδηλατόδρομο της οδού Κονδύλη θα γίνει αναδιαμόρφωση του 

υπάρχοντος πλάτους από 3,10 σε 2,5μ. και διαμόρφωση προστατευτικής λωρίδας 0,70μ. μεταξύ του 

ποδηλατόδρομου και της μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. Επίσης θα τοποθετηθεί πλάκα τυφλών καθ’ όλο το 

μήκος της διαδρομής. Θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάμενων πλακών πεζοδρομίου εκατέρωθεν και σε όλο 

το μήκος της οδού Κονδύλη και της οδού Παλαιολόγου, με τσιμεντοκυβόλιθο 10χ10 σύμφωνα με τα σχέδια 

και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Επίσης πρόκειται να κατασκευαστεί διαχωριστική νησίδα κυκλοφορίας, ως επέκταση της υφιστάμενης 

νησίδας της οδού Κονδύλη, από τη διασταύρωση αυτής με την οδό Φιλίππου έως τη διασταύρωση με την 

οδό Σολωμού. 

Στην υπόγεια διάβαση από την οδό Κονδύλη προς τις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μπάρας, θα γίνουν 

εργασίες αποχέτευσης των ομβρίων, καθώς και στεγανοποίησης της υπόγειας διάβασης της οδού 

Παλαιολόγου ώστε να καταστεί ασφαλής προς χρήση. Επίσης θα γίνει αντικατάσταση της οροφής από 

πολυκαρβονικά φύλλα και εσωτερικός φωτισμός.  

 Σε όλο σχεδόν το μήκος της διαδρομής διαμορφώνονται πεζοδρόμια ελαχίστου πλάτους 2,00μ. 

 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 

μετατοπιστούν έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση πεζού και ποδηλάτη. 

 Για τον ποδηλατόδρομο ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Το πλάτος του ποδηλατόδρομου θα είναι σταθερό 2.5μ. σε όλο το μήκος της διαδρομής. 
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2.  Ο ποδηλατόδρομος θα είναι διπλής κατεύθυνσης και τα χαρακτηριστικά του είναι σύμφωνα με 

την Αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για 

ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)» Φ.Ε.Κ. 1053 (ΤΕΥΧΟΣ Β)/14.4.2016.  

3. Για παραχώρηση προτεραιότητας στους πεζούς θα τοποθετηθεί οριζόντια σήμανση (τρίγωνο 

stop) η οποία υποδηλώνει παραχώρηση προτεραιότητας από το ποδήλατο στον πεζό σύμφωνα 

με την παράγραφο 4.2.2 της Αριθμ. ΔΟΥ/ΟΙΚ.1920 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Τεχνικών 

Οδηγιών για ποδηλατοδρόμους (Υποδομές ποδηλάτων)» Φ.Ε.Κ. 1053 (ΤΕΥΧΟΣ Β)/14.4.2016. 

4. Η πορεία του ποδηλατόδρομου επί των κόμβων προβλέπεται να γειτνιάζει με τις εκάστοτε 

διαβάσεις πεζών σε όλα τα σημεία, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όλες η διασταυρώσεις 

αυτοκινήτων τόσο με τους πεζούς όσο και με τους ποδηλάτες. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

1. Ολοκληρωμένο δίκτυο ποδηλάτου παράλληλα με τον πεζό στο επίπεδο του πεζοδρομίου 

2. Προσβασιμότητα πεζοδρομίων  

3. υποβίβαση πεζοδρομίων στις διαβάσεις (εφαρμογή οδηγίας) 

4. ασφαλείς διαβάσεις 

5. σήμανση και προειδοποίηση 

6. Ασφάλεια κίνησης πεζών και ποδηλάτων  

 - Κίνηση πεζών και ποδήλατων στο πεζοδρόμιο 

 - Ποδήλατο διπλής κατεύθυνσης και ζώνη προστασίας 

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

 

Χωματουργικά -καθαιρέσεις 

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. Στα τμήματα της διαδρομής όπου οι υπάρχουσες επιστρώσεις 

πεζοδρομίων και  τα υφιστάμενα κράσπεδα δεν είναι σε καλή κατάσταση θα καθαιρεθούν τα υφιστάμενα και 

θα αποκατασταθούν με νέα υλικά. Οι καθαιρέσεις θα αφορούν κυρίως το τμήμα όπου γίνεται διαπλάτυνση 

πεζοδρομίου. Στα υφιστάμενα πεζοδρόμια η παρέμβαση θα κατασκευαστεί από πάνω από τα υφιστάμενα 

πεζοδρόμια, με αποξήλωση της υπάρχουσας επίστρωσης κυβολίθου, όπως φαίνεται από τα σχέδια της 

μελέτης. Στα σημεία όπου θα γίνεται υποβίβαση πεζοδρομίου θα γίνεται καθαίρεση πλακοστρώσεων και 

κρασπέδων.  

Θα γίνουν εκσκαφές για την κατασκευή των νέων κρασπέδων, στοιχείων και την κατασκευή υπόγειων 

δικτύων καθώς και για την θεμελίωση όλων των κατασκευών κ.λπ. 

Θα γίνουν επιχώσεις από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου. 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.  
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Σκυροδέματα 

Θα κατασκευαστεί στρώση βάσης από σκυρόδεμα πάχους 10εκ όπου απαιτείται, με δομικό πλέγμα 

Τ92 βάρους 1,5kg/m3. 

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

C20/25 καθώς και τα κράσπεδα κήπου για διαχωρισμό των χυτών δαπέδων – βιομηχανικό,χυτό βοτσαλωτό-, 

ια τους χώρους πρασίνου καθώς και όλες οι μικροκατασκευές από σκυρόδεμα.  

Τα προκατασκευασμένα κράσπεδα θα είναι σύμφωνα με τις Π.Τ.Π. και θα γίνουν σε όλο το μήκος της 

διαδρομής, εκτός από το τμήμα της οδού που θα γίνει ήπιας κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης. Τα κράσπεδα τοποθετούνται 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. 

 

Δίκτυα  

Θα γίνει μετατόπιση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων από το υφιστάμενο κράσπεδο δίπλα στο 

νέο κράσπεδο. Θα κατασκευαστούν νέα φρεάτια υδροσυλλογής με χυτοσιδηρή σχάρα κατηγορίας D400 με 

αγωγό σύνδεσης με το υφιστάμενο φρεάτιο.  Όπου υπάρχουν φρεάτια δικτυών Ο.Κ.Ω  θα γίνεται 

προσαρμογή της στάθμης του υφιστάμενου φρεατίου επί του ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου.  

Επίσης θα εγκατασταθεί δίδυμο αντλητικό συγκρότημα για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων της 

υπόγειας διάβασης, προς αντικατάσταση του παλαιού. 

 

Φωτισμός 

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

οδοφωτισμού σύμφωνα με τις φωτοτεχνικές μελέτες: α) σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού Παλαιολόγου 

κατά μήκος της υφιστάμενης νησίδας διαχωρισμού με ιστούς 8μ, με διπλό βραχίονα και φωτιστικά led 

υψηλής απόδοσης και με δυνατότητας κεντρικής διαχείρισης, β) στην οδό Κονδύλη από το ύψος της οδού 

Μακεδονίας έως το ύψος της οδού Σολωμού κατά μήκος της νέας νησίδας διαχωρισμού με ίδιου τύπου 

ιστούς και φωτιστικά και γ) στην υπόγεια διάβαση με χρήση προβολέων led. 

 

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 ελάχιστο πλάτος 2,00μ. καθώς και η ζώνη προστασίας ποδηλάτη-

πεζού με πλάτος 0.70μ., θα έχει ως τελική επίστρωση τσιμεντόπλακα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 

αντιολισθηρές, και πάχους 3 ή και 5 cm (ανάλογα με τις οδηγίες της επίβλεψης) με αρμους πλάτους 

έως 5mm, επί υποστρώματος πάχους 2cm από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350kg τσιμέντου και 

0,04m3 ασβέστου, σχεδίου και διαστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.  
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 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.  

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.  

 Στην αντικατάσταση του υφιστάμενου πεζοδρομίου της οδού Κονδύλη από την πλευρά του 

ποδηλατόδρομου, η τελική επίστρωση θα είναι από κυβολίθους, διαστάσεων 10x10x5 cm, 

οποιουδήποτε σχεδίου, χρώματος και υφής, σύμφωνα με την μελέτη. Θα εδράζονται σε βάση 

σκυροδέματος 16 εκ.  με την  εφαρμογή στρώσης τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου. Ενώ 

στο απέναντι πεζοδρόμιο η αντικατάσταση των υφιστάμενων πλακών θα γίνει με τσιμεντόπλακες 

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, σχεδίου και διαστάσεων σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας.   

Θα γίνει στεγάνωση της επιφάνειας της υπόγειας διάβασης με επαλειιφόμενο σύστημα πολυουρίας. 

 

Αστικός Εξοπλισμός - Σήμανση 

Διατηρείται ο υφιστάμενος αστικός εξοπλισμός. με τις εξής παρεμβάσεις:  

Προστίθεται νέος αστικός εξοπλισμός, όπου απαιτείται σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας 

Επανεξετάζεται η λειτουργικότητα και η χωροθέτηση όλων των σημάτων της Τροχαίας.  

Απομακρύνονται όσοι στύλοι υποδειχθούν ως περιττοί από τη Διεύθυνση Κυκλοφορίας, και τοποθετείται 

νέα οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο σήμανσης. 

Απομακρύνονται προσωρινά και επανατοποθετούνται μετά την ολοκλήρωση της πλακόστρωσης οι κάδοι 

απορριμμάτων και μικροαντικειμένων. 

Τοποθετούνται εμπόδια στάθμευσης κατά μήκος των διαπλατύνσεων των πεζοδρομίων, όπου αυτό 

κρίνεται αναγκαίο και σύμφωνα με το σχέδιο της μελέτης. 
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Τέλος, τα καλαθάκια και οι κάδοι απορριμμάτων θα τοποθετηθούν από την Διεύθυνση Καθαριότητας στις 

θέσεις που προβλέπει η μελέτη και που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα. 

Επί των οδών Παλαιολόγου, Νικ. Πλαστήρα, Καστρακίδου και Μακεδονίας θα τοποθετηθούν 

ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) για την μείωση της ταχύτητας των οχημάτων στην περιοχή. 

 

Μεταφορά δικτύων Κοινής Ωφέλειας 

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

μετατοπιστούν έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση πεζού και ποδηλάτη. 

 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου της μελέτης και στα συμβατικά τεύχη της μελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές, της ισχύουσας νομοθεσίας περί εκτελέσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις 

έγγραφες εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

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 1.200.000,00€. Το έργο θα 

χρηματοδοτηθεί από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πράσινο στον  Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π.1) «Αστική 

Αναζωογόνηση 2019» και από ΣΑΤΑ 

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

 

Οι συντάξαντες : Κ. Δερμάνη- Αρχιτέκτων Μηχ/κός 

Ε. Μπράκη- Πολ. Μηχ/κός-Συγκ/λόγος 

Θ. Καραμούστος- Ηλεκτρολόγος Μηχ/κος 

 

Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. : Παναγιώτα Μάντζαρη Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος  

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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