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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

 

 

 

 

Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η

µήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης» 

χαρακτήρα επέµβαση για την περιβαλλοντική και την αισθητική αναβάθµιση της παραποτάµιας κίνησης πεζών 

και ποδηλάτων. H παραπάνω µελέτη εντάσσεται στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 

Αστικής Ανάπτυξης που εκπονείται για την πόλη την Τρικάλων. 

και του Σχεδίου ∆ράσεων που το συµπληρώνουν είναι η ευρύτερη παραποτάµια περιοχή του ποταµού 

Ληθαίου που διασχίζει την ΠΠ (περιοχή παρέµβασης)

Παρόλα αυτά, οι προτεινόµενες δράσεις συγκροτούν µια σαφή χωρική στρατηγική µε άµεση επίδραση και 

αναφορά στο σύνολο της πόλης, µε στόχο τη διαµόρφωση της µελλοντική ταυτότητάς 

ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η επέµβαση περιλαµβάνει το κεντρικότερο 

του Μουσείου Τσιτσάνη µε το Κέντρο και τις δραστηριότητες της πόλης και διασχίζει την πόλη  δίνοντας την 

δυνατότητα να συνδέονται µεγάλοι παρακείµενοι χώροι πρασίνου ( πλατεία Βουβής/ πάρκο Τζαµιού κτλ

εκατέρωθεν του ποταµού από την Γέφυρα Γκίκα έως την Γέφυρα Μαιευτηρίου και την σύνδεση µε το 

υπάρχον δίκτυο ποδηλατοδρόµου επί της οδού Καλαµπάκας.

� ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ  

   ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡ

                                                                                                                                                                          

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ 

                                                                  ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

 

ΠΡΑΞΗ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ,  

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ

ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ 

Α.Μ.:   29/2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 3.092.200,00 € 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ  : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (ΕΤΠΑ- Π∆Ε) 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Με την παρούσα µελέτη προτείνεται η «Ανάπλαση  Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταµού κατά 

µήκος της κοίτης εντός του σχεδίου πόλης» του ∆ήµου Τρικκαίων και αφορά στην ολοκληρωµένου 

χαρακτήρα επέµβαση για την περιβαλλοντική και την αισθητική αναβάθµιση της παραποτάµιας κίνησης πεζών 

παραπάνω µελέτη εντάσσεται στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 

ίται για την πόλη την Τρικάλων. «Καρδιά» τόσο του οράµατος της ΣΒΑΑ όσο 

και του Σχεδίου ∆ράσεων που το συµπληρώνουν είναι η ευρύτερη παραποτάµια περιοχή του ποταµού 

περιοχή παρέµβασης) από το βορειοδυτικό µέχρι το νοτιοα

Παρόλα αυτά, οι προτεινόµενες δράσεις συγκροτούν µια σαφή χωρική στρατηγική µε άµεση επίδραση και 

αναφορά στο σύνολο της πόλης, µε στόχο τη διαµόρφωση της µελλοντική ταυτότητάς 

Η επέµβαση περιλαµβάνει το κεντρικότερο κοµµάτι των παραποτάµιων διαδροµών συνδέοντας τον χώρο 

του Μουσείου Τσιτσάνη µε το Κέντρο και τις δραστηριότητες της πόλης και διασχίζει την πόλη  δίνοντας την 

δυνατότητα να συνδέονται µεγάλοι παρακείµενοι χώροι πρασίνου ( πλατεία Βουβής/ πάρκο Τζαµιού κτλ

εκατέρωθεν του ποταµού από την Γέφυρα Γκίκα έως την Γέφυρα Μαιευτηρίου και την σύνδεση µε το 

υπάρχον δίκτυο ποδηλατοδρόµου επί της οδού Καλαµπάκας. 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ  

ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ  

                                      

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ  

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ 

ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ 

ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρόχθιας Ζώνης Ληθαίου Ποταµού κατά 

και αφορά στην ολοκληρωµένου 

χαρακτήρα επέµβαση για την περιβαλλοντική και την αισθητική αναβάθµιση της παραποτάµιας κίνησης πεζών 

παραπάνω µελέτη εντάσσεται στην περιοχή παρέµβασης της Στρατηγικής Βιώσιµης 

«Καρδιά» τόσο του οράµατος της ΣΒΑΑ όσο 

και του Σχεδίου ∆ράσεων που το συµπληρώνουν είναι η ευρύτερη παραποτάµια περιοχή του ποταµού 

από το βορειοδυτικό µέχρι το νοτιοανατολικό άκρο της. 

Παρόλα αυτά, οι προτεινόµενες δράσεις συγκροτούν µια σαφή χωρική στρατηγική µε άµεση επίδραση και 

αναφορά στο σύνολο της πόλης, µε στόχο τη διαµόρφωση της µελλοντική ταυτότητάς της. 

κοµµάτι των παραποτάµιων διαδροµών συνδέοντας τον χώρο 

του Μουσείου Τσιτσάνη µε το Κέντρο και τις δραστηριότητες της πόλης και διασχίζει την πόλη  δίνοντας την 

δυνατότητα να συνδέονται µεγάλοι παρακείµενοι χώροι πρασίνου ( πλατεία Βουβής/ πάρκο Τζαµιού κτλ ) 

εκατέρωθεν του ποταµού από την Γέφυρα Γκίκα έως την Γέφυρα Μαιευτηρίου και την σύνδεση µε το 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ  ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ   

ΟΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ   
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   ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ  

� ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

� ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

� ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 

� ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  ΌΠΩΣ :  

• ΠΑΡΚΟ ΤΖΑΜΙ   

• ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΦΥΡΑ ΚΤΕΛ  

• ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΙΤΡΙΛΑΚΙ  

• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ  

• ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΒΗΣ  

• ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ , ΜΕΣΩ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ  

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  

Το ποτάµι , ο Ληθαίος, που διασχίζει την πόλη , αποτελεί το ισχυρότερο φυσικό χαρακτηριστικό της 

πόλης των Τρικάλων, τον µεγαλύτερο πνεύµονα πρασίνου και τον  µεγαλύτερο δηµόσιο χώρο της.  

H µελέτη της ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης του Ληθαίου αφορά στην ανάπλαση των υφιστάµενων 

πεζοδροµίων της παραποτάµιας κίνησης και περικλείει ως περιοχή παρέµβασης το αµφίπλευρο τµήµα της 

διαδροµής από την Γέφυρα Γκίκα έως την αρχή της Οδού Καλαµπάκας.  
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Εικόνα 1 

 

Πιο συγκεκριµένα δεξιά και αριστερά της παραποτάµιας ζώνης γίνεται ανάπλαση των πεζοδροµίων µε πλάτος 

ελάχιστου πλάτους 5,1µ µέσα στο όποιο περιλαµβάνεται ζώνη φύτευσης

ποδηλατόδροµος µε έγχρωµο βιοµηχανικό δάπεδο

πεζών µε χυτό βοτσαλωτό δάπεδο ελάχιστου πλάτους 2,40µ

καθιστικών καθώς και η τοποθέτηση νέων φωτιστικών και 

Εκτός από την παραποτάµια ζώνη όπου γίνεται η ανάπλαση των πεζοδρ

παρεµβάσεις, στα σηµεία που φαίνεται στην Εικ.1

• Στην οδό Λάκµωνος όπου καταλήγει η σύνδεση της διαδροµής µε την οδό Καλαµπάκας,  στο σηµείο 

όπου υπάρχει η τριγωνική νησίδα, καθαιρείται τµήµα της νησίδας 

του δρόµου, µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό δάπεδο πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος. Η σύνδεση 

µε τα πεζοδρόµια εκατέρωθεν θα γίνεται µε διαβάσεις.

• Στη γέφυρα Βουβής καθαιρείται επίσης τµήµα της νησίδας , και κατασκευάζεται στο 

δρόµου, µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό δάπεδο πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος. Η σύνδεση µε 

τα πεζοδρόµια εκατέρωθεν θα γίνεται µε διαβάσεις

• Η διαδροµή στην οδό Κανούτα 

παλιού Κτελ, διασταύρωση µε οδ. Γαριβάλδη,

ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΟ∆/ΜΟΥ Ο∆ΟΥ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

                                                                                                                                                                          

δεξιά και αριστερά της παραποτάµιας ζώνης γίνεται ανάπλαση των πεζοδροµίων µε πλάτος 

µ µέσα στο όποιο περιλαµβάνεται ζώνη φύτευσης/προστασίας από 0,70µ έως 1,20µ

έγχρωµο βιοµηχανικό δάπεδο πλάτους1,50µ µονής κατεύθυνσης 

ελάχιστου πλάτους 2,40µ , φύτευση νέων δέντρων και δηµιουργία νέων 

καθιστικών καθώς και η τοποθέτηση νέων φωτιστικών και κιγκλιδωµάτων.  

Εκτός από την παραποτάµια ζώνη όπου γίνεται η ανάπλαση των πεζοδροµίων γίνονται και οι ακόλουθες 

, στα σηµεία που φαίνεται στην Εικ.1:  

Στην οδό Λάκµωνος όπου καταλήγει η σύνδεση της διαδροµής µε την οδό Καλαµπάκας,  στο σηµείο 

όπου υπάρχει η τριγωνική νησίδα, καθαιρείται τµήµα της νησίδας , και κατασκευάζεται 

του δρόµου, µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό δάπεδο πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος. Η σύνδεση 

µε τα πεζοδρόµια εκατέρωθεν θα γίνεται µε διαβάσεις. 

Στη γέφυρα Βουβής καθαιρείται επίσης τµήµα της νησίδας , και κατασκευάζεται στο 

δρόµου, µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό δάπεδο πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος. Η σύνδεση µε 

τα πεζοδρόµια εκατέρωθεν θα γίνεται µε διαβάσεις 

στην οδό Κανούτα από τη διασταύρωση µε την οδό Χατζηγάκη  έως τη 

ταύρωση µε οδ. Γαριβάλδη, µετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας. Ο δρόµος γίνεται

ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ
ΚΙΝΗΣΗ
ΤΣΙΤΣΑΝΗ

ΕΩΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

                                      

 

δεξιά και αριστερά της παραποτάµιας ζώνης γίνεται ανάπλαση των πεζοδροµίων µε πλάτος 

/προστασίας από 0,70µ έως 1,20µ, 

νσης  και ζώνη κίνησης 

, φύτευση νέων δέντρων και δηµιουργία νέων 

οµίων γίνονται και οι ακόλουθες 

Στην οδό Λάκµωνος όπου καταλήγει η σύνδεση της διαδροµής µε την οδό Καλαµπάκας,  στο σηµείο 

και κατασκευάζεται στο επίπεδο 

του δρόµου, µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό δάπεδο πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος. Η σύνδεση 

Στη γέφυρα Βουβής καθαιρείται επίσης τµήµα της νησίδας , και κατασκευάζεται στο επίπεδο του 

δρόµου, µε τελική επίστρωση βιοµηχανικό δάπεδο πεζοδρόµιο και ποδηλατόδροµος. Η σύνδεση µε 

διασταύρωση µε την οδό Χατζηγάκη  έως τη γέφυρα του 

µετατρέπεται σε ήπιας κυκλοφορίας. Ο δρόµος γίνεται 

ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΣΙΤΣΑΝΗ  

ΕΩΣ ΤΗ  ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟΥ  ΚΑΙ 
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ∆ΙΚΤΥΟ 
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΓΕΦΥΡΑ ΓΚΙΚΑ-  

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ 
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ισόπεδος µε το επίπεδο των πεζοδροµίων, καταργείται η νησίδα και πλακοστρώνεται µε 

γρανιτοκυβόλιθο. Θα καταργηθεί η στάθµευση από την πλευρά του ποταµού. Η ανάπλαση αφορά  

διαδροµή συνολικού µήκους 2.400µ που δηµιουργεί ένα ασφαλές δίκτυο κίνησης ποδηλάτου και 

πεζού σε διακριτές θέσεις. (Τοµή 3-3) 

• Η επέµβαση που αφορά στον περιβάλλοντα χώρο της παλιάς Κεντρικής γέφυρας και συγκεκριµένα 

στη νότια όχθη, ακολουθεί τον σχεδιασµό της επέµβασης του έργου του 2015  

• Για την ανάπλαση της Βόρειας όχθης στην οδό Αµαλίας από την πιάτσα των ΤΑΞΙ οι εργασίες θα 

γίνουν από άλλο έργο που αφορά την ανάπλαση της Κεντρικής πλατείας και της πλατείας Εθνικής 

Αντίστασης. 

• Από τη γέφυρα του παλιού Κτελ έως τη γέφυρα Γκίκα καταργείται η νησίδα από την πλευρά του 

παλιού Κτελ. (Τοµή 1-1) 

• Στην οδο Ιακωβάκη θα διαµορφωθεί και το απέναντι πεζοδρόµιο µε ράµπα πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. 

(Τοµή 4-4). 

• Σε όλες τις διασταυρώσεις της διαδροµής µε τις γέφυρες του ποταµού γίνεται υποβίβαση 

πεζοδροµίου (εφαρµογή οδηγίας). 

• 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 ∆.Ε.Η ή του Ο.Τ.Ε θα 

µετατοπιστούν έτσι ώστε να υπάρχει ανεµπόδιστη κίνηση πεζού και ποδηλάτη. 

• Στο έργο συµπεριλαµβάνονται και εργασίες πρασίνου που αφορούν σε  διαμόρφωση, εγκατάσταση 

και υπόγειου και επίγειου συστήματος άρδευσης και τη φύτευση των χώρων πρασίνου που θα 

προκύψουν από τις επεμβάσεις που προβλέπεται να γίνουν στις παραποτάμιες  οδούς Λάκμωνος, 

Καλαμάτα, Κανούτα, Όθωνος, & Ιακωβάκη, Αμαλίας εντός της πόλης των Τρικάλων.  Στη μελέτη 

συμπεριλαμβάνεται ξεχωριστή τεχνική έκθεση για τις εργασίες πρασίνου. 

• Για τον ποδηλατόδροµο ισχύουν τα κάτωθι: 

1. Το πλάτος του ποδηλατόδροµου θα είναι σταθερό 1.5µ. σε όλο το µήκος της διαδροµής. 

2.  Ο ποδηλατόδροµος θα είναι µονής κατεύθυνσης κατά τη φορά των αυτοκινήτων και τα 

χαρακτηριστικά του είναι σύµφωνα µε την Αριθµ. ∆ΟΥ/ΟΙΚ.1920 Υπουργική Απόφαση «Έγκριση 

Τεχνικών Οδηγιών για ποδηλατοδρόµους (Υποδοµές ποδηλάτων)» Φ.Ε.Κ. 1053 (ΤΕΥΧΟΣ 

Β)/14.4.2016. Τα σηµεία στα οποία διασταυρώνεται ο νέος ποδηλατόδροµος µε τον υφιστάµενο 

είναι : 

• Στην έξοδο της γέφυρας Γκίκα προς το Μουσείο Τσιτσάνη (Σχέδιο Τ12-Σύνδεση Α) 

• Στη γέφυρα Γούρνας στη διασταύρωση των οδών Κανούτα και Κοραή (Σχέδιο Τ8-Σύνδεση 

Β) 

• Στη συνέχεια της οδού Λάκµωνος και στην ένωση µε τον υφιστάµενο ποδηλατοδρόµο της 

οδού Καλαµπάκας (Σχέδιο Τ5 - Σύνδεση Γ)  
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3. Τα µόνα ποδηλατοστάσια που χωροθετούνται στο νέο σχεδιασµό είναι στην οδό Κανούτα µεταξύ 

της Κεντρικής Γέφυρας  και της Γέφυρας του Ασκληπιού. 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. 

∆ΟΥ/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. 

  

Βασικές συνιστώσες της ανάπλασης του χώρου είναι η εξασφάλιση ενιαίων χαρακτηριστικών σε όλο 

το µήκος της διαδροµής, η διατήρηση και ενίσχυση της οµοιοµορφίας της και η καλύτερη  πρόσβαση και 

σχέση µε το ποτάµι. 

Έτσι συντίθεται ένα αρµονικό αισθητικά αναβαθµισµένο περιβάλλον, ικανό να υποδεχτεί τον 

επισκέπτη και να βελτιώσει την εικόνα  του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

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

2. Οµοιοµορφία υλικών , πλάτους κίνησης και διακριτότητα ανεµπόδιστων κινήσεων 

3. Προσβασιµότητα πεζοδροµίων  

4. υποβίβαση πεζοδροµίων στις διαβάσεις (εφαρµογή οδηγίας) 

5.  ασφαλείς διαβάσεις 

6. σήµανση και προειδοποίηση 

7.Ασφάλεια κίνησης πεζών και ποδηλάτων  

 - Κίνηση πεζών και ποδήλατων στο πεζοδρόµιο 

 - Ποδήλατο µονής κατεύθυνσης και ζώνη προστασίας 

 - ∆ρόµος ήπιας κυκλοφορίας  

8. ∆ηµιουργία χώρων καθιστικού  

9. ∆ηµιουργία νέου «έξυπνου» φωτισµού σε ολόκληρο το µήκος της διαδροµής και φωτισµό όλων των 

γεφυρών µε τηλεχειρισµό  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

1. Ψυχρά υλικά & φιλικά προς το περιβάλλον 

2. Εναρµονισµένα µε το φυσικό περιβάλλον της περιοχής 
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3. Εύκολη αποκατάσταση σε µελλοντικές παρεµβάσεις 

4. Μικρός χρόνος κατασκευής 

5. Εργασιµότητα 

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

 

Χωµατουργικά -καθαιρέσεις 

Για την προετοιµασία των προς διαµόρφωση χώρων θα αποξηλωθεί ο υφιστάµενος αστικός 

εξοπλισµός (παγκάκια, πινακίδες, κολωνάκια, 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 ∆ήµο. 

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 θα καθαιρεθούν οι 

νησίδες θα γίνει αποξήλωση των υφιστάµενων κρασπέδων και θα γίνει εξυγίανση µε διαβαθµισµένο θραυστό 

υλικό λατοµείου. Οι καθαιρέσεις θα αφορούν κυρίως το τµήµα όπου γίνεται διαπλάτυνση πεζοδροµίου. Στα 

υφιστάµενα πεζοδρόµια η παρέµβαση θα κατασκευαστεί από πάνω από τα υφιστάµενα πεζοδρόµια, όπως 

φαίνονται 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, τοιχείων και την κατασκευή υπόγειων 

δικτύων καθώς και για την θεµελίωση όλων των κατασκευών, φωτιστικών σωµάτων 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.  

 

Σκυροδέµατα 

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

Τ92 βάρους 1,5kg/m3. Στο τµήµα όπου θα κατασκευαστεί η οδός ήπιας κυκλοφορίας, η στρώση βάσης από 

σκυρόδεµα θα είναι 16εκ. µε διπλό δοµικό πλέγµα. 

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.  
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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. 

Γύρω από τους χώρους πρασίνου θα τοποθετηθούν  κράσπεδα κήπου σε βάση έδρασης, καθώς και 

στα σηµεία όπου διαχωρίζονται τα χυτά δάπεδα. Το κράσπεδο κήπου θα τοποθετηθεί ως προς την επίπεδη 

επιφάνειά του στην τελική στάθµη των επιστρώσεων  χωρίς να .προεξέχουν.  

Θα κατασκευαστούν τοιχεία στο τελείωµα της παρέµβασης προς την πλευρά του ποταµού όπως φαίνεται στις 

τοµές της µελέτης από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25. 

 

∆ίκτυα  

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. Στο 

τµήµα της οδού που θα µετατραπεί σε οδός ήπιας κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο αποχέτευσης 

οµβρίων λαµβάνοντας υπόψη και τις υδρορροές των παρακείµενων οικοδοµών και τη σύνδεσή τους στο 

δίκτυο οµβρίων. 

 

Φωτισµός 

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

οδοφωτισµού κατά µήκος του πεζοδροµίου. Επιλέχθηκε η χρήση φωτιστικών τεχνολογίας led και η 

εγκατάσταση κεντρικού συστήµατος διαχείρισης φωτισµού προκειµένου να επιτύχουµε «έξυπνο» και 

προσαρµοστικό φωτισµό και η εποπτεία του δικτύου φωτισµού να γίνεται γρήγορα, εύκολα και αποδοτικά, 

σε πραγµατικό χρόνο. Έτσι µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας και της ελάχιστης συντήρησης 

επιτυγχάνονται σηµαντικά οικονοµικά και όχι µόνο οφέλη. 

Επιπλέον θα εγκατασταθεί τηλεχειριζόµενο δίκτυο φωτισµού ανάδειξης των γεφυρών µέσω λωρίδων 

led, RGB χρωµατισµού. 

Στο δίκτυο οδοφωτισµού περιλαµβάνονται: 

Α) Η απαραίτητη υποδοµή του οδοφωτισµού 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 
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• 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. 

 

Β) Επίσης στο δίκτυο οδοφωτισµού περιλαµβάνεται η απαραίτητη ανωδοµή του οδοφωτισµού δηλαδή η 

προµήθεια και εγκατάσταση ιστών οδοφωτισµού, βραχιόνων, φωτιστικών σωµάτων, συσκευών ελέγχου 

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

λειτουργίας του οδοφωτισµού. Πιο συγκεκριµένα: 

 

Ιστοί: Θα εγκατασταθούν χαλύβδινοι ιστοί συνολικού ύψους 7m, µε δύο βραχίονες (ένας σε ύψος 7m για 

την οδό και ένας σε ύψος 5m για το πεζοδρόµιο-ποδηλατόδροµο), κυκλικοί κωνικοί, γαλβανισµένοι εν θερµώ, 

µε βαφή πούδρας. 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: Ανάλογα µε τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά και την καθορισµένη κλάση φωτισµού, θα 

χρησιµοποιηθούν 4 τύποι φωτιστικών τεχνολογίας led, ισχύος από 37W έως 71 W. Τα φωτιστικά θα είναι 

ηµισφαιρικού σχήµατος, κοµψού σχεδιασµού, υψηλής αντοχής, εύκολης συντήρησης και µεγάλης διάρκειας 

ζωής. Όλα τα φωτιστικά θα διαθέτουν ασύρµατο ελεγκτή τοποθετηµένο εργοστασιακά εντός του 

φωτιστικού, για διασύνδεση και επικοινωνία µε τα υπόλοιπα φωτιστικά και το κεντρικό σύστηµα 

τηλεδιαχείρισης. Τα χαµηλά φωτιστικά θα φέρουν ενσωµατωµένο αισθητήρα παρουσίας PIR. Ο αισθητήρας 

θα συνδέεται µε το κεντρικό σύστηµα διαχείρισης µέσω του ασύρµατου ελεγκτή φωτιστικού. 

 

Γ) Στο δίκτυο οδοφωτισµού περιλαµβάνονται επίσης: 

• Οι ασύρµατοι τοπικοί κόµβοι επικοινωνίας (gateway) που µεταφέρουν ασύρµατα πληροφορίες 

ανάµεσα στους ελεγκτές των φωτιστικών και το κεντρικό λογισµικό διαχείρισης. 

• Το Λογισµικό ∆ιαχείρισης-Κεντρικό Σύστηµα Τηλεδιαχείρισης που θα έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

o Λειτουργία αυτόνοµου δικτυακού dimming µέσω χρήσης του δικτύου των αισθητήρων, 

δυνατότητα ρύθµισης προφίλ χρήσης σε περίπτωση ανίχνευσης παρουσίας όπως επίσης και 

στην περίπτωση αδράνειας. 
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o ∆υνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης των παραµέτρων λειτουργίας του δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού (πχ

λειτουργίες, πιθανές αστοχίες

o ∆υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου µεµονωµένων φωτιστικών αλλά και δυνατότητα 

οµαδοποίησης τους, ώστε να γίνεται οµαδικός έλεγχος. 

o Εµφάνιση αστοχιών

o Αποθήκευση διαφορετικών

o ∆υνατότητα ελέγχου και παραγωγής 

 

Ενδεικτικό σκαρίφηµα ιστού µε φωτιστικό ηµισφαιρικού σχήµατος

  

                                                                                                                                                                          

υνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης των παραµέτρων λειτουργίας του δικτύου 

(πχ τάση, ρεύµα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες 

λειτουργίες, πιθανές αστοχίες κτλ). 

υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου µεµονωµένων φωτιστικών αλλά και δυνατότητα 

οµαδοποίησης τους, ώστε να γίνεται οµαδικός έλεγχος.  

 σηµείων φωτισµού. 

ήκευση διαφορετικών προγραµµάτων αυξοµείωσης της έντασης του φωτισµού. 

υνατότητα ελέγχου και παραγωγής reports και alarms κτλ. 

 

Ενδεικτικό σκαρίφηµα ιστού µε φωτιστικό ηµισφαιρικού σχήµατος 

                                      

υνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης των παραµέτρων λειτουργίας του δικτύου 

τάση, ρεύµα, συντελεστής ισχύος, κατανάλωση ενέργειας, ώρες 

υνατότητα αποµακρυσµένου ελέγχου µεµονωµένων φωτιστικών αλλά και δυνατότητα 

αυξοµείωσης της έντασης του φωτισµού.  
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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 3,00µ,  θα κατασκευαστεί χυτό δάπεδο από έγχρωµο 

σκυρόδεµα, πάχους 12 cm , κατηγορίας αντοχής C20/25, ενισχυµένου µε ίνες πολυπροπυλενίου, 

ενδεικτικού τύπου Artevia Desactive ή ισοδύναµου, βιοµηχανικά παραγόµενου (αποκλειόµενης της 

παραγωγής επί τόπου του έργου), µε εµφανή φυσικά αδρανή µέγιστου κόκκου 8 mm, µε υποχρέωση 

κατασκευής δείγµατος προς έγκριση, επιφάνειας τουλάχιστον 3,00 m2, σε θέση που θα υποδειχθεί από την 

υπηρεσία. Το δείγµα αυτό θα παραµείνει µέχρι το πέρας του έργου, ως οδηγός αναφοράς και όλες οι σχετικές 

εργασίες θα συγκρίνονται µε αυτό. Αναλυτικά οι εργασίες θα είναι:   

α) ∆ιάστρωση πλαστικής µεµβράνης 150 µm στην υπόβαση, ενδεικτικού τύπου Kritifill 1062 της εταιρίας 

Πλαστικά Κρήτης ή ισοδύναµου, από το υφιστάµενο δάπεδο των πεζοδροµίων. Στην περίπτωση φθορών 

– αποκολληµένων τµηµάτων απαιτείται η αποξήλωση τους και τοποθέτηση θραυστής άµµου για την 

διατήρηση της επιπεδότητας της υπόβασης. 

β) Παραγωγή, µεταφορά (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009), και διάστρωση (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-

00:2009) έγχρωµου σκυροδέµατος, ελάχιστης κατηγορίας C20/25, ενισχυµένου µε ίνες 

πολυπροπυλενίου, µέσου τελικού πάχους 12 cm. Στις θέσεις επαφής µε άλλα υλικά (τοιχία, κράσπεδα, 

φρεάτια, κολώνες) δηµιουργείται αρµός αποµόνωσης πάχους 0,5 εκ µε χρήση κατάλληλου τύπου 

αφρολέξ, ενδεικτικού τύπου isofoam if, της εταιρείας masterplast ή ισοδύναµου. Οι εσωτερικές γωνίες 

(φρεάτια, κολώνες) θα ενισχύονται µε πλέγµα (Τ131) τοποθετηµένο κάθετα στην προέκταση της 

γωνίας.  

γ) Λείανση και επιπεδοποίηση της επιφάνειας µε χειροκίνητα µέσα (µύστρες). 

δ) Ψεκασµός της επιφάνειας διάστρωσης µε ειδικό επιφανειακό απενεργοποιητή, ενδεικτικού τύπου 

Chryso Decolav P02 ή P03 της εταιρίας Chryso ή ισοδύναµου, ο οποίος δεν επιτρέπει τη σκλήρυνση της 

τελικής επιφάνειας σε µέγιστο βάθος 1,5 έως 2,0 mm. 

ε) Πλύσιµο της επιφάνειας µε νερό υπό πίεση, ώστε να αποµακρυνθεί το απενεργοποιηµένο τµήµα της 

τσιµεντόπαστας, ύστερα από 3 έως 24 ώρες ανάλογα µε την θερµοκρασία περιβάλλοντος, για την 

αποκάλυψη των αδρανών και την επίτευξη του επιθυµητού αισθητικού αποτελέσµατος.  

ζ) Ψεκασµός της επιφάνειας µε ειδική αντιεξατµιστική µεµβράνη για την συντήρηση του δαπέδου (ΕΛΟΤ 

ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009) ενδεικτικού τύπου Antisol S της εταιρίας Sika ή ισοδύναµου. 

η) ∆ιαµόρφωση εγκάρσιων αρµών εκ των υστέρων µε αδιατάρακτη κοπή, ελάχιστου πλάτους 3 mm, και 

σε ελάχιστο βάθος 40 mm περίπου, ανά 3,6 µέτρα το µέγιστο. Σε κάθε περίπτωση όµως η µεταξύ τους 

απόσταση, δεν πρέπει να είναι πάνω από 50% µεγαλύτερη από το πλάτος του πεζοδροµίου. ∆ιαµήκης 

αρµός των πεζοδροµίων θα είναι η κατασκευασµένη όδευση τυφλών.  

Στο µέσο του δαπέδου των πεζοδροµίων θα τοποθετηθεί φύλλο διογκωµένης πολυστερίνης (φελιζόλ) 

πλάτους 40 cm και πάχους 12 cm, το οποίο µετά την σκλήρυνση του σκυροδέµατος θα αφαιρεθεί. 
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Στη συνέχεια θα κατασκευαστεί βάση σκυροδέµατος C20/25  και θα τοποθετηθεί η πλάκα όδευσης 

τυφλών.  

θ) Θα γίνει επάλειψη µε το επιλεγµένο από την υπηρεσία σφραγιστικό υλικό, ενδεικτικού τύπου mariseal 

760 της εταιρίας maris polymers ή ισοδύναµου, µετά το πέρας της επεξεργασίας και εφόσον το δάπεδο 

είναι στεγνό. 

Ο χρωµατισµός θα εφαρµοσθεί σε όλη τη µάζα του σκυροδέµατος.  

Το χυτό δάπεδο, εγκιβωτίζεται σε κράσπεδο κήπου και σε χυτό επί τόπου του έργου κράσπεδο µε τελική 

διαµορφωµένη επιφάνεια µε λεπτό τρίψιµο. Στα σηµεία που γειτνιάζει µε τους χώρους πρασίνου και το 

ύψος του κρασπέδου κήπου δεν αρκεί για τον εγκιβωτισµό του, τοποθετείται λάµα από µορφoσίδηρο 

στο κράσπεδο κήπου, διάστασης 200/15mm, όπως φαίνονται στις τοµές της µελέτης. 

 

• 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)  ∆ιάστρωση 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)  ∆ιαµόρφωση 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-πεζού σε κάποια σηµεία όπως φαίνεται από τα σχέδια της µελέτης θα 

έχει ως τελική επίστρωση βοτσαλόπλακα 40χ40 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. Η ζώνη 

προστασίας κατασκευάζεται και από ζώνη πρασίνου σύµφωνα µε την επισυναπτόµενη τεχνική 

έκθεση της µελέτης πρασίνου. 

• Στην ήπιας κυκλοφορίας, η τελική επίστρωση θα είναι από κυβολίθους από γρανίτη, διαστάσεων 

10x10x5 cm, οποιουδήποτε σχεδίου, χρώµατος και υφής, σύµφωνα µε την µελέτη. Θα εδράζονται σε 
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βάση σκυροδέµατος 16 εκ.  µε την  εφαρµογή στρώσης τσιµεντοκονιάµατος των 350 kg τσιµέντου. 

Θα υπάρχουν και ζώνες από  κυβολίθους από µαύρο γρανίτη, διαστάσεων 10x10x5 cm σύµφωνα µε 

τα σχέδια της µελέτης. 

• Η επέµβαση που αφορά στον περιβάλλοντα χώρο της παλιάς Κεντρικής γέφυρας και συγκεκριµένα 

στη νότια όχθη ακολουθεί την επέµβαση που είχε γίνει στην Κεντρική γέφυρα  και πιο συγκεκριµένα: 

Γίνεται καθαίρεση 20 εκ του υφιστάµενου ασφαλτικού, διαµόρφωση νέας κοιτόστρωσης µε 3 Α, 

επίστρωση µε ορθογωνικές πλάκες περιοχής,  διαστάσεων 0,10µ.*0,20µ. πάχους 3εκ. αποχρώσεων 

του γκρι, σε συνδυασµό µε ταινίες σκληρού λευκού µαρµάρου πλάτους 0,30µ. πάχους 3 εκ και 

ορθογωνισµένης πέτρας διαστάσεων 0,30µ*1,00µ. κατάλληλου χρώµατος σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

της Υπηρεσίας και του επισυναπτόµενου σχεδίου. Η επιφάνεια όλων των υλικών επίστρωσης θα είναι 

αδροποιηµένη προκειµένου να αποφευχθεί η ολισθηρότητα του δαπέδου. 

 

Λοιπά τελειώµατα 

• Νέα στρώση ασφάλτου θα τοποθετηθεί στην οδό Όθωνος από τη γέφυρα Γκίκα έως το σηµείο που 

αρχίζει η οδός ήπιας κυκλοφορίας. Προβλέπεται: 

1. Απόξεση (φρεζάρισµα )της επιφανειακής στρώσης του υφιστάµενου ασφαλτικού οδοστρώµατος 

µε χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), σε βάθος 4εκ µε ακολουθώντας την υφιστάµενη 

κλίση. 

2. Εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα  

3. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε χρήση κατάλληλου 

µηχανήµατος διάστρωσης και συνεχείς συµπυκνώσεις έως ότου επιτευχθεί οµαλή επιφάνεια 

οδοστρώµατος.  

• Οι εργασίες πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά  σε ξεχωριστή τεχνική έκθεση που συµπεριλαµβάνεται 

στα έγγραφα σύµβασης. 

 

• Εξοπλισµός: Ο αστικός εξοπλισµός ου θα τοποθετηθεί µε βάσει τα σχέδια της µελέτης και τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας αφορά σε: 

 

1. Τσιµεντένιος καθιστικός πάγκος διαστάσεων M1840xΠ450χΥ450(mm) τύπου Grap-G ή 

αναλόγου, προκατασκευασµένος από υγρό σκυρόδεµα τύπου PETRA 1 ή παρόµοιου. Η βάση του 

υγρού σκυροδέµατος είναι τσιµεντοκονία, άµµος, γρανίτης και αστάρι  αναµεµιγµένα µε την 

κατάλληλη αναλογία νερού και προσθέτικά τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί παράγοντες. 

Η αναλογία των υλικών θα είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Τα προϊόντα θα έχουν 

πιστοποίηση από τους Ευρωπαικούς κανονισµούς αναφορικά µε ελάχιστη αντίσταση και αντοχές 

UNE-EN 13198 1. Eπίσης  το σκυρόδεµα θα φέρει προστασία βασισµένη στην εφαρµογή 

προιόντων τύπου FILMAT  750 ή παρόµοιο, το οποίο θα έχει διαλύτες βασισµένους σε 

σταθεροποιητικές ρητίνες και ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εφαρµογή του, το 

σκυρόδεµα θα αποκτήσει ενισχυµένο χρώµα στην επιφάνεια που θα δίνει την εντύπωση του 

βρεγµένου. Συµπληρωµατικά, θα εφαρµοστεί και προϊόν τύπου FILMAT 783 ή παρόµοιο, αµέσως 
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µετά το πρώτο προϊόν για να διευκολύνει τον καθαρισµό από την αποµάκρυνση λεκέδων και 

graffiti. Η στέρεωση του θα γίνει µε ειδικές ράµβους πάκτωσης και έγχυση εποξειδικής κόλλας 

στις οπές. To παγκάκι θα φέρει οπλισµό αυλακωτή χαλύβδινο ράβδο Φ6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ειδικός απορριµµατοδέκτης για τη συγκέντρωση ακαθαρσιών κατοικιδίων. Ο 

απορριµατοδέκτης θα έχει τη µορφή ορθογώνιου οικίσκου µε διαστάσεις 320χ200χ1200 . Θα φέρει 

σύστηµα διάθεσης σακούλας, εσωτερικό δοχείο συλλογής των απορριµµάτων, ειδική πλαϊνή θυρίδα 

ρίψης των απορριµµάτων κλειστού τύπου, προς αποφυγή διάχυσης οσµών και ανοιγόµενη θύρα µε 

κλειδί για την αφαίρεση και εκκένωση του εσωτερικού δοχείου. Ο απορριµµατοδέκτης θα είναι 

κατασκευασµένος από γαλβανισµένο χάλυβα και θα είναι βαµµένος µε αντιοξειδωτικό αστάρι και µε 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώµα RAL 4002. Η Η στέρεωση του θα γίνει µε ειδικές ράµβους 

πάκτωσης και έγχυση εποξειδικής κόλλας στις οπές. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Ενδεικτικός τύπος καθιστικού από σκυρόδεµα 

Εικόνα 4. Ενδεικτικού τύπου απορριµµατοδέκτη   
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4. Καλαθάκι απορριµµάτων τύπου OLBIA ή παρόµοιου τύπου  ελλειπτικού σχήµατος,  

διαστάσεων 550χ 993mm ύψος. Θα είναι κατασκευασµένος από χαλύβδινη λαµαρίνα. Ο κάδος 

θα φέρει 2 οπές πλευρικά για την εισαγωγή των απορριµµάτων καθώς και µία θύρα διάνοιξης. 

Στο καπάκι που είναι συγκολληµένο στο σώµα του κάδου θα υπάρχει αφαιρούµενο 

σταχτοδοχείο. Η επιφάνεια στήριξης του θα είναι 

διαστάσεων 630χ430mm. Θα φέρει οπές τόσο 

για την αποστράγγιση των υδάτων όσο και 

για τη στήριξη του στο έδαφος, µε βίδες. Θα είναι 

Βαµµένο ηλεκτροστατικά στο χρώµα 

επιλογής της υπηρεσίας. Η  χωρητικότητά του 

θα είναι 138l περίπου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Καθιστικό από σκυρόδεµα σε µορφή βότσαλου τύπου ΖΕΝ (µονό) διαµέτρου 650mm  

και ύψους 410mm  προκατασκευασµένο από υγρό σκυρόδεµα τύπου PETRA 1 ή παρόµοιου. Η 

βάση του υγρού σκυροδέµατος είναι τσιµεντοκονία, άµµος, γρανίτης και αστάρι  αναµεµιγµένα 

µε την κατάλληλη αναλογία νερού και προσθέτικά τα οποία είναι υγροποιητές και λευκαντικοί 

παράγοντες.Το χρώµα θα είναι επιλογή της υπηρεσίας. Η αναλογία των υλικών θα είναι σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του προµηθευτή. Τα προίόντα θα έχουν πιστοποίηση από τους Ευρωπαικούς 

κανονισµούς αναφορικά µε ελάχιστη αντίσταση και αντοχές UNE-EN 1015-11. Eπίσης  το 

σκυρόδεµα θα φέρει προστασία βασισµένη στην εφαρµογή προιόντων τύπου FILMAT  750 ή 

παρόµοιο, το οποίο θα έχει διαλύτες βασισµένους σε σταθεροποιητικές ρητίνες και ανθεκτικό 

στην υπεριώδη ακτινοβολία. Με την εφαρµογή του, το σκυρόδεµα θα αποκτήσει ενισχυµένο 

χρώµα στην επιφάνεια που θα δίνει την εντύπωση του βρεγµένου. Συµπληρωµατικά, θα 

εφαρµοστεί και προίόν τύπου FILMAT 783 ή παρόµοιο, αµέσως µετά το πρώτο προϊόν για να 

διευκολύνει τον καθαρισµό από την αποµάκρυνση λεκέδων και graffiti. Η στέρεωση του θα γίνει 

µε ειδικές ράµβους πάκτωσης και έγχυση εποξειδικής κόλλας στις οπές.  

Εικόνα 5. Ενδεικτικού τύπου απορριµατοδέκτης 
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6. Περιζώµατα 

χυτοσίδηρο 

Προµήθεια και τοποθέτηση µε πάκτωση 

διάστασης 1000x1000x20mm µε εσωτερική διάσταση Φ500

µεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένο µε την περιβάλλουσα πλακόστρωση.

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

ΕΝ124/94 µε πιστοποίηση ISO 9001.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Στυλίσκος εύκαµπτος, κυλινδρικού σχήµατος,

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 π

εξωτερικές συνθήκες 

ταινία υψηλής 

πλάτους 50mm, µε 

την κατακόρυφο 90ο 

αρχική θέση, χωρίς να 

αλλοιώνεται η µορφή 

Εικόνα 6
µορφή βότσαλου

Εικόνα 7
χυτοσιδηρά εσχάρα

                                                                                                                                                                          

Προµήθεια και τοποθέτηση µε πάκτωση µεταλλικών περιζωµάτων δένδρων τύπου εσχάρας

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

µεταλλικό στοιχείο θα είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένο µε την περιβάλλουσα πλακόστρωση.

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

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 

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

(σκουριά, χηµικά, αλάτι), µε 

ανακλαστικότητας,Τύπου ΙΙΙ, 

δυνατότητα απόκλισης από 

και επαναφορά 100% στην 

καταστρέφεται και ν’ 

του. 

Εικόνα 6. Ενδεικτικού τύπου καθιστικού από σκυρόδεµα σε 
µορφή βότσαλου 

Εικόνα 7. Ενδεικτικού τύπου περιζώµατος δέντρου από 
χυτοσιδηρά εσχάρα 

                                      

δέντρων από 

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 ελάχιστη 

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

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 

ροστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία, εξαιρετικής αντοχής σε 

(σκουριά, χηµικά, αλάτι), µε 

ανακλαστικότητας,Τύπου ΙΙΙ, 

δυνατότητα απόκλισης από 

και επαναφορά 100% στην 

καταστρέφεται και ν’ 
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Εικόνα 8. Ενδεικτικού τύπου εύκαµπτος στυλίσκος 
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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 ανέρχεται στο ποσό των 3.092.200,00€. 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 «∆ράσεις στρατηγικής ΒΑΑ ∆ήµου 

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

οικονοµία φιλική στο περιβάλλον». 

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

 

Οι συντάξαντες : Α. Κωτή- Πολ. Μηχ/κός 

Κ. ∆ερµάνη - Αρχ.Μηχ/κος 

Ε. Μπρακη- Συγκ/γος Μηχ/κός 

Θ. Καραµούστος- Ηλ. Μηχ/κός 

  

Ελέγχθηκε:  

Η Προϊσταµένη 

Τ.Μ.Κ. : 

Παναγιώτα Μάντζαρη  

Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος  

 

 

 

 

 

 

 

    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

H ΑΝ. ΠΡ/ΝΗ ∆/ΝΗΣ Τ.Υ. 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ 

Πολιτικός Μηχανικός 
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