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TEXNIKH ΔΚΘΔΖ–ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Σν παξφλ έξγν αθνξά :
1. ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο
ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΑ ζην Γπηηθφ άθξν ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο θαη
2. ηελ απνθαηάζηαζε ησλ θζνξψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ηνπ
πθηζηάκελνπ πιαθνζθεπνχο νρεηνχ αλνίγκαηνο 2,00κ, απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ.
Ο ππφςε ρψξνο εμππεξεηεί ηελ αθεηεξία/ηέξκα φισλ ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ηνπ
Γήκνπ Πεξάκαηνο πνπ είλαη :
- No B18 Οκφλνηα – Πέξακα (κέζσ Π. Ράιιε)
- No Γ18 Πέξακα – Οκφλνηα (κέζσ Γξ. Λακπξάθε)
- No 843 Πέξακα – Πεηξαηάο
- No 819 Πέξακα – Νεθξ. ρηζηνχ
- No 818 Ληκ. Πεξάκαηνο – Άλσ Πέξακα (θπθιηθή)
Με ηηο ππφςε ιεσθνξεηαθέο γξακκέο εμππεξεηνχληαη επίζεο νη ρξήζηεο ηεο πνξζκεηαθήο
γξακκήο Πέξακα – αιακίλα.
O ρψξνο θαηάιεςεο ηνπ ππφςε έξγνπ αλήθε ζηε ρεξζαία δψλε ηνπ ΟΛΠ ΑΔ αιιά
εμαηξέζεθε ηεο χκβαζεο Παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, πνπ
θπξψζεθε κε ηνλ λ. 4406/2016 (Α΄ 126). Ήδε κε ηνλ λ. 4504/29-11-17 (Α΄ 184) απνθαζίζηεθε φηη
ε ρξήζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ αλσηέξσ εμαηξνχκελσλ απφ ηε χκβαζε Παξαρψξεζεο ρψξσλ
θαη εθηάζεσλ αζθείηαη νξηζηηθά, απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ ηνπο Γήκνπο ζηελ πεξηνρή
δηθαηνδνζίαο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη.

Α. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε
εο

εο

Μεηά ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο ηεο 15 έσο 17 Ννεκβξίνπ 2017, επηδεηλψζεθε ε ήδε
πνιχ θαθή θαηάζηαζε ηνπ θαηαζηξψκαηνο θαη ησλ πεδνδξνκίσλ ζην ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ
ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΑ ζην Γπηηθφ Άθξν ηνπ Γήκνπ Πεξάκαηνο, κε ζεκαληηθέο θαζηδήζεηο,
βιάβεο ζε πθηζηάκελα θξεάηηα νκβξίσλ θαη δεκηνπξγία νπψλ απφ ηε ζξαχζε ηνπ θηβσηνεηδνχο
νρεηνχ νκβξίσλ.
Οη παξαπάλσ βιάβεο θαζηζηνχλ δπζρεξή θαη επηθίλδπλε ηε θίλεζε ησλ ιεσθνξείσλ θαη
ηδηαίηεξα ησλ αξζξσηψλ. Η άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ ηνπ ππφςε ρψξνπ είλαη
ζεκαληηθήο ζεκαζίαο γηα ην Γήκν καο, δεδνκέλνπ φηη απηφο απνηειεί ηελ αθεηεξία/ηέξκα
φισλ ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ ηνπ Γήκνπ (Πέξακα – Οκφλνηα, Πέξακα – Πεηξαηάο,
Πέξακα – Νεθξ. ρηζηνχ θαη Ληκ. Πεξάκαηνο – Άλσ Πέξακα), πνπ εμππεξεηνχλ ηε δηαθίλεζε
ησλ δεκνηψλ καο.
Με ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ππφςε ρψξνπ ζα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θζνξέο ζηελ πεξηνπζία
ηνπ ΟΑΑ θαη ζα ζπλερηζηεί ε απξφζθνπηε κεηαθίλεζε ησλ δεκνηψλ καο κε ηα κέζα καδηθήο
κεηαθνξάο. Δπίζεο ζα απνκαθξπλζεί θαη ν θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ησλ πνιηηψλ, ιφγσ ησλ
έληνλσλ θαζηδήζεσλ θαη ησλ νπψλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.
Καζηδήζεηο, ξεγκαηψζεηο θαη παξακνξθψζεηο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηνλ ππφςε ρψξν
παξνπζηάζηεθαλ θαη ζην παξειζφλ θαη απνθαζηάζεθαλ πξφρεηξα κε ηνπηθέο δηαζηξψζεηο
αζθαιηνζθπξνδέκαηνο, ρσξίο φκσο λα απνθαηαζηαζεί ε αηηία ηνπο, πνπ είλαη ε θαθή πνηφηεηα
ηνπ ππεδάθνπο (κπαδσκέλε έθηαζε) ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεηηλίαζε ηνπ ρψξνπ κε ηε ζάιαζζα.
ην ηέινο ηεο ηερληθήο έθζεζεο παξαηίζεηαη παξάξηεκα κε ην θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε.

Β. Αληηθείκελν κειέηεο
Με ηελ παξνχζα κειέηε πξνηείλεηαη :
1. H απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζβάζεσλ ηνπ απφ θαη πξνο ηελ Λεσθ. Γεκνθξαηίαο.
2. H απνμήισζε θαη αλαθαηαζθεπή ησλ θζαξκέλσλ ηκεκάησλ ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ
πεδνδξνκίσλ.
3. Oη απαηηνχκελεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαζηδήζεσλ θαη θζνξψλ ησλ εζραξψλ
ησλ πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο/επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ θαη ε
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο νξηζηηθέο ζηάζκεο ηνπ λένπ νδνζηξψκαηνο.
4. H θαηαζθεπή νθηψ λέσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο/ επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ ζε
ζέζεηο πνπ πξνππήξραλ αιιά θιείζηεθαλ είηε κε ζθπξφδεκα είηε κε ιακαξίλεο.
5. Μεκνλσκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ.
Η έθηαζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ θαίλεηαη ζην ζρέδην ηεο νξηδνληηνγξαθίαο ηνπ
έξγνπ. πλνπηηθά νη παξεκβάζεηο αθνξνχλ :
- Αλαθαηαζθεπή νδνζηξψκαηνο ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 1.990 κ2
- Αλαθαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 900 κ2
- Αλαθαηαζθεπή θξαζπέδσλ (έθρπησλ ή πξνθαηαζθεπαζκέλσλ) ζε κήθνο πεξίπνπ 480 κ
Γ. Δξγαζίεο επί ηνπ νδνζηξώκαηνο
Οη ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ
νδνζηξψκαηνο είλαη νη εμήο :
1. Απνμήισζε ησλ αζθαιηνηαπήησλ θαη ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο
2. Γεληθέο εθζθαθέο ησλ ππνθείκελσλ κπάδσλ ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε ηππηθή
δηαηνκή ηεο κειέηεο.
3. Η θάιπςε ηεο ζθάθεο πνπ ζα δηακνξθσζεί κε κε πθαληφ γεσχθαζκα βάξνπο ηνπιάρηζηνλ
280 gr/m2, γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ ππεδάθνπο (κπάδα) απφ ηηο
ππεξθείκελεο ζηξψζεηο.
4. Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο/απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο, πάρνπο 0,30κ, απφ ζξαπζηφ πιηθφ
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο.
5. Η θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο
νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά".
6. Η θαηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ
ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00
"ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά".
7. Η δηάζηξσζε θχιισλ πνιπαηζπιελίνπ πάρνπο 0,40 mm, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο πξνο
ηα θάησ απψιεηαο ηνπ λεξνχ ηνπ πγξνχ ζθπξνδέκαηνο θαη κείσζε ηεο ηξηβήο κεηαμχ
πιάθαο θαη ππνθείκελεο ζηξψζεο.
8. Η θαηαζθεπή δαπέδνπ, πάρνπο 0,20κ, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25. Γηα ηε
θαηαζθεπή ηνπ ππφςε δαπέδνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε Σερληθή Οδεγία 4 “Γάπεδα απφ
ζθπξφδεκα (πιάθεο επί εδάθνπο)” ηεο Δπηηξνπήο Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο ηνπ
πιιφγνπ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Διιάδαο θαη σο πξνο επί κέξνπο ηκήκαηά ηεο ε ΠΔΣΔΠ
06-01-01-00.
Ωο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ απφ ζθπξφδεκα ηζρχνπλ θαη ηα παξαθάησ :
1. ηελ άλσ πιεπξά ηεο πιάθαο ηνπνζεηείηαη ειαθξφο νπιηζκφο πξνο θάζε
θαηεχζπλζε, ζε ειάρηζην πνζνζηφ 0,05%, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο αλάπηπμεο θαη
δηεχξπλζεο ησλ ξεγκαηψζεσλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ηηο απμνκεηψζεηο ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε επηιέγεηαη ε
ηνπνζέηεζε δνκηθνχ πιέγκαηνο ράιπβα Σ131, πνπ ππεξθαιχπηεη ην απαηηνχκελν
ειάρηζην πνζνζηφ.
2. Η ηειηθή επεμεξγαζία ηνπ δαπέδνπ γίλεηαη κε κίγκα ηζηκέληνπ θαη ζκχξηδαο ή ραιαδηαθήο
άκκνπ (θαηά ηελ θξίζε ηεο Τπεξεζίαο) σο εμήο :

Δμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε πήρε (δνλεηηθφ ή θνηλφ).

πκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ιείαλζε ηεο επηθαλείαο ηνπ κε ρξήζε
ζηξνθείνπ (ειηθφπηεξν), ζπγρξφλσο κε ηελ επίπαζε κε κίγκα απνηεινχκελν ζε
πνζνζηφ 60% πεξίπνπ απφ ζκχξηδα ή ραιαδηαθή άκκν θαη 40% απφ ηζηκέλην θαη
πιαζηηθνπνηεηέο. Η πνζφηεηα ηνπ κίγκαηνο ζα είλαη 4 ργξ/κ2.



πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο, κε θάιπςε κε λάπινλ ή κε ςεθαζκφ
εηδηθνχ πγξνχ ζρεκαηηζκνχ κεκβξάλεο πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο.

3. ην δάπεδν δηακνξθψλνληαη αξκνί γηα ηελ απνηξνπή ηεο αλεμέιεγθηεο ξεγκάησζεο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο απφ ηηο κηθξνκεηαθηλήζεηο πνπ απηφ πθίζηαηαη ιφγσ ηεο αξρηθήο ζπζηνιήο
ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πγξαζίαο,
απνηειψληαο έηζη πξνθαζνξηζκέλεο θαη ειεγρφκελεο ζέζεηο ξεγκάησζεο. Γηαθξίλνληαη
ηέζζεξα βαζηθά είδε αξκψλ :
3.1. Αξκνί εξγαζίαο
Σα δηακήθε άθξα ησλ ισξίδσλ δηάζηξσζεο πιάηνπο α κνξθψλνληαη ζαλ αξκνί
εξγαζίαο. Σν πιάηνο α θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 4κ έσο 6κ.
3.2. Αξκνί ζπζηνιήο
Κάζεηα πξνο ηηο ισξίδεο δηάζηξσζεο θαη αλά απνζηάζεηο β, κε β≈α θαη πάλησο
έηζη ψζηε 0,65α≤β≤1,5α, δηαηάζζνληαη αξκνί ζπζηνιήο πνπ απνζθνπνχλ ζην
ηνπηθφ αδπλάηηζκα ηνπ δαπέδνπ, ψζηε νη ξσγκέο ζπζηνιήο λα γίλνπλ ζε
πξνθαζνξηζκέλεο ζέζεηο. Οη ππφςε αξκνί δηακνξθψλνληαη κε θνπή εθ ησλ
πζηέξσλ κε αξκνθφθηε, πιάηνπο 3 - 4 mm, θαη ζε βάζνο 15 mm. πεξίπνπ.
3.3. Αξκνί δηαζηνιήο
Οη αξκνί δηαζηνιήο απνζθνπνχλ ζην λα επηηξέςνπλ ηελ αλεκπφδηζηε δηαζηνιή
ηνπ δαπέδνπ ιφγσ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ. Γηαηάζζνληαη αλά απνζηάζεηο
πνπ ζπλήζσο δελ είλαη κεγαιχηεξεο απφ 80κ. Οη αξκνί δηαζηνιήο νπιίδνληαη κε
βιήηξα ζπλεξγαζίαο
3.4. Δγθάξζηνη αξκνί δηαθνπήο εξγαζίαο
ην ηέινο θάζε εκεξήζηαο δηάζηξσζεο ή ζε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο δηαθνπήο
ηεο δηάζηξσζεο, κνξθψλεηαη εγθάξζηνο αξκφο δηαθνπήο εξγαζίαο,
θαηαζθεπαζηηθά φκνηνο κε ηνλ δηακήθε αξκφ εξγαζίαο, ζε ζέζε αξκνχ δηαζηνιήο
ή ζπζηνιήο θαη ην ηπρφλ πιεφλαζκα απνξξίπηεηαη..
Καηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ λένπ νδνζηξψκαηνο ζα ιεθζνχλ ππφςε νη
δπζρέξεηεο πνπ πξνθαινχλ ηα πθηζηάκελα δίθηπα ΟΚΩ θαη ηδηαίηεξα ν πθηζηάκελνο
αγσγφο νκβξίσλ. Ιδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηελ αζθαιή πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο
ησλ πθηζηάκελσλ ζραξψλ ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζηηο νξηζηηθέο ζηάζκεο ηνπ λένπ
νδνζηξψκαηνο, δεδνκέλνπ φηη νη ππφςε ζράξεο έρνπλ κεγάιε επηθάλεηα θάηνςεο θαη
ζήκεξα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαζηδήζεσλ.
Γ. Δξγαζίεο επί ηωλ πεδνδξνκίωλ
Οη ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ
πεδνδξνκίσλ είλαη νη εμήο :
1. Απνμήισζε ησλ παιαηψλ πιαθνζηξψζεσλ θαη ησλ θξαζπέδσλ πξνρχησλ ή κε.
2. Η θαζαίξεζε ησλ ζθπξνδεκάησλ ηνπ ππνζηξψκαηνο ησλ πιαθψλ
3. Η θαηαζθεπή λέσλ εθρχησλ θξαζπέδσλ
4. Η θαηαζθεπή ηεο βάζεο έδξαζεο ησλ πιαθψλ, απφ ζθπξφδεκα C16/20, πάρνπο 0,10κ,
εληζρπκέλν κε ειαθξχ νπιηζκφ ραιχβδηλνπ πιέγκαηνο Σ131
5. Η θαηαζθεπή εηδηθψλ ξακπψλ, ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, γηα
ηελ πξφζβαζε ησλ ΑκεΑ
6. Οη πιαθνζηξψζεηο κε πιάθεο έγρξσκεο, επίπεδεο ή ξαβδσηέο, απφ ζθπξφδεκα, θαηά
ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, δηαζηάζεσλ 40x40 εθ.
7. Η θαηαζθεπή ηνπ νδεγνχ ηπθιψλ γηα ηελ ππφδεημε ηεο πνξείαο, αιιαγήο θαηεχζπλζεο,
θηλδχλνπ θαη εμππεξέηεζεο, κε πιάθεο δηαζηάζεσλ 40x40 εθ, ζε ρξψκα πνπ ζα
ππνδεηρζεί απφ ηελ Τπεξεζία.
8. Η πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ επί ησλ αλαθαηαζθεπαδφκελσλ
πεδνδξνκίσλ
9. Η ηνπνζέηεζε εκπνδίσλ (δηαθνζκεηηθά θνισλάθηα) φπνπ απαηηνχληαη, θαζ΄ ππφδεημε ηεο
Τπεξεζίαο, γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο πξφζβαζεο ζε φια ηα πεδνδξφκηα θαη
ηελ απνηξνπή ηεο ζηάζκεπζεο ιεσθνξείσλ θαη απηνθηλήησλ επ΄ απηψλ

Δ. Δξγαζίεο δηθηύνπ νκβξίωλ
Οη ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη λα εθηειεζηνχλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ
θζνξψλ θαη ηελ αχμεζε ηεο παξνρεηεπηηθφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ πιαθνζθεπνχο νρεηνχ
αλνίγκαηνο 2,00κ, απνξξνήο ησλ νκβξίσλ πδάησλ, είλαη νη εμήο :
1. Αλαθαηαζθεπή νθηψ θξεαηίσλ επίζθεςεο/πδξνζπιινγήο, δηαζηάζεσλ θάηνςεο 2,00 x
2,00 κ, απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, ζηηο ζέζεηο πνπ πξνππήξραλ αιιά ιφγσ ησλ
θζνξψλ πνπ είραλ ππνζηεί, θαιχθζεθαλ είηε απφ ζθπξφδεκα είηε απφ ιακαξίλεο. Σα
θξεάηηα ζα θέξνπλ εζράξεο ραιχβδηλεο, ειεθξνζπγθνιιεηέο, δηαζηάζεσλ 1,50 x 1,00 κ.
2. Oη απαηηνχκελεο εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ησλ θαζηδήζεσλ θαη θζνξψλ ησλ εζραξψλ ησλ
δέθα επηά πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο/επίζθεςεο ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ θαη ε
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο νξηζηηθέο ζηάζκεο ηνπ λένπ νδνζηξψκαηνο.
3. Μεκνλσκέλεο εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ησλ αγσγψλ ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ.
η. Απηόκαηε κπάξα ειέγρνπ θπθινθνξίαο κε 5κ θνληάξη
Θα εγθαηαζηαζεί κία απηφκαηε κπάξα κε θνληάξη κήθνπο 5κ, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο
πξνο ηνλ παξαθείκελν ρψξν ζηάζκεπζεο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ. Η είζνδνο πξνο ην ρψξν
ζηάζκεπζεο έρεη ζήκεξα κεγάιν πιάηνο ην νπνίν φκσο κε ηελ πξνηεηλφκελε παξέκβαζε ζα
πεξηνξηζηεί, κε ηελ ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ δηαθνζκεηηθψλ θνισλαθίσλ.
Η κπάξα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ειεθηξνληθφ πίλαθα ειέγρνπ πνιιαπιψλ δπλαηνηήησλ, ν
νπνίνο ζα έρεη ιεηηνπξγία αξγφ μεθίλεκα/ζηακάηεκα. Παξάιιεια ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλν
ζχζηεκα νπηηθήο έλδεημεο ιεηηνπξγίαο LED ηξηψλ θαηαζηάζεσλ, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα
αλίρλεπζεο εκπνδίσλ πνπ κπινθάξεη ην θνληάξη φηαλ βξεζεί εκπφδην ζηελ ηξνρηά ηνπ θαη
ζηαζεξφ πφδη ζηήξημεο ηνπ θνληαξηνχ. Θα δηαζέηεη κε αληηζηξέςηκν ειεθηξνκεησηήξα ψζηε ην
θνληάξη λα αζθαιίδεη ζηελ θιεηζηή θαη αλνηθηή ζέζε ρσξίο λα απαηηείηαη πξφζζεηε θιεηδαξηά,
ελζσκαησκέλν ειαηήξην πνπ αληηζηαζκίδεη ην βάξνο ηνπ θνληαξηνχ, ζπκπαγή θαη αλζεθηηθή
θαηαζθεπή θαη εηδηθφ θιεηδί απνζχκπιεμεο γηα ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε δηαθνπήο
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Ο έιεγρνο ζα γίλεηαη κε θσηνθχηηαξα απηνκαηηζκνχ θαη
ηειεθνληξφι.
Η κπάξα ζα έρεη θχθιν ιεηηνπξγίαο κεγαιχηεξν απφ ηα 200 αλνηγνθιεηζίκαηα αλά ψξα θαη
ρξφλν αλνίγκαηνο 3-6 sec.
Η φιε θαηαζθεπή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζα πεξηιακβάλεη :
- Υαιχβδηλν θνπηί κπάξαο απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα βακκέλε ειεθηξνζηαηηθά
- Μεηαιιηθή βάζε ζηήξημεο
- Ηιεθηξνκεραληθφ θηλεηήξα 230 V
- Πίλαθα ειέγρνπ κε δέθηε ηειερεηξηζκνχ
- Κνληάξη αινπκηλίνπ κήθνπο 5 κέηξσλ κε αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο
- ηαζεξφ πφδη ζηήξημεο ηνπ θνληαξηνχ
- Διαηήξην αληηζηάζκηζεο ηνπ βάξνπο ηνπ θνληαξηνχ
- 70 ηειεθνληξφι ηχπνπ κπξειφθ κε θπιηφκελν θσδηθφ.
Οη κπάξεο ζα παξαδνζνχλ πξνξπζκηζκέλεο θαη πξνθαισδησκέλεο απφ ην εξγαζηάζην, ψζηε
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ λα απαηηείηαη κφλν ε ζχλδεζή ηεο κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα, πνπ απνηειεί
ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ.

Ε. Αξζξωηή-πηπζζόκελε κπάξα παξεκπόδηζεο ζηάζκεπζεο
Θα εγθαηαζηαζνχλ δχν αξζξσηέο-πηπζζφκελεο κπάξεο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο θπθινθνξίαο ζηηο
δχν εηζφδνπο πξνο ην θηίξην ηνπ ΙΚΑ.
Η κπάξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ γαιβαληδέ ραιπβδνζσιήλα δηακέηξνπ Φ50mm, κε
ηξία πφδηα θαη ζα έρεη κήθνο πεξίπνπ 0,90 κ θαη χςνο πεξίπνπ 0,45κ. Θα
δηαζέηεη ελζσκαησκέλε θιεηδαξηά ε νπνία πξνζαξκφδεηαη ζην πφδη αληηζηήξημεο γηα λα
αζθαιίδεη θαζψο θαη 2 θφθθηλεο αληαλαθιαζηηθέο ηαηλίεο ζην επάλσ κέξνο ψζηε λα γίλεηαη
επδηάθξηηε απφ ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο.
Η ηνπνζέηεζή ηνπο ζα γίλεη ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Τπεξεζία.

Ζ. ηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηώλ
Θα εγθαηαζηαζνχλ ηέζζεξα ζηέγαζηξα αλακνλήο επηβαηψλ ιεσθνξείσλ, πιάηνπο
ηνπιάρηζηνλ 1,20 κ, κήθνπο 4,00 κ θαη ειάρηζηνπ εζσηεξηθνχ σθέιηκνπ χςνπο 2,20 κ.
Αξρηηεθηνληθή δηακφξθσζε θαη θαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ
1. Σα ζηέγαζηξα ζα έρνπλ ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή κνξθή, ζα παξέρνπλ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη
πξνζαξκνγή ζην πεξηβάιινλ θαη ζα ζπλδπάδνληαη κε ηηο ζεκάλζεηο ησλ ζηάζεσλ ζε έλα
αξκνληθφ ζχλνιν. Δπίζεο ζα παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε πξνζηαζία ζηνπο ρξήζηεο ησλ
αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαηά ηνλ ρξφλν αλακνλήο ηνπο θαη ζα
εμαζθαιίδνπλ ηελ νξαηφηεηα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο.
2. Η θαηαζθεπή ησλ ζηεγάζηξσλ ζα γίλεη κε πιηθά θαη κηθξνυιηθά πςειψλ κεραληθψλ θαη
ρεκηθψλ ηδηνηήησλ θαη πξνδηαγξαθψλ πνπ ζα παξέρνπλ θαιαίζζεηε εκθάληζε, ζα είλαη
αληηβαλδαιηζηηθά θαη δελ ζα αιινηψλνληαη απφ ηελ επίδξαζε ησλ θαηξηθψλ θαη
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ
ζηεγάζηξσλ, ζα ζπλεξγάδνληαη απφιπηα κεηαμχ ηνπο γηα ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβνιψλ ηεο
ζεξκνθξαζίαο θαη κεραληθψλ θαηαπνλήζεσλ. Η θαηαζθεπή δελ ζα θέξεη αηρκεξά ζεκεία
ή επηθίλδπλεο εμνρέο.
3. Ο ζθειεηφο θαηαζθεπάδεηαη απφ ράιπβα θαηαζθεπψλ S235 (θνηινδνθνί, ζσιήλεο, γσλίεο,
ιάκεο, ξάβδνη, ειάζκαηα). Σα κέξε απφ ράιπβα πθίζηαληαη κεραληθφ θαζαξηζκφ,
γαιβαλίδνληαη ελ ζεξκψ θαη βάθνληαη ειεθηξνζηαηηθά κε αλζεθηηθή πνιπεζηεξηθή πνχδξα
πάρνπο 100-120m, ζε απφρξσζε RAL ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο.
4. Η ζηέγε ζα θέξεη ηηο θαηάιιειεο θιίζεηο γηα ηελ απνρέηεπζε ησλ φκβξησλ πδάησλ. Η
απνξξνή ζα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο λα επηβαξχλνληαη νη αλακέλνληεο επηβάηεο θαη ηα
παξαθείκελα θηίξηα. Η επηθάιπςε ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα απνηειείηαη απφ εηδηθά αδηαθαλή
πνιπθαξβνληθά θπςεισηά θχιια πάρνπο 4 mm, ηα νπνία θέξνπλ εηδηθή επίζηξσζε
γηα πξνζηαζία απφ ην ππεξηψδεο θάζκα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Θα είλαη
άζξαπζηα, άθαπζηα θαη ζα επηηπγράλνπλ ηελ θαηαθξάηεζε θαηά 85% ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο, γηα ηελ επαξθή ζθίαζε ηνπ ρψξνπ αλακνλήο επηβαηψλ.
5. Σα ζηέγαζηξα ζα δηαζέηνπλ θσηηζκφ θαη ζα εμαζθαιηζηεί πιήξσο ε πξνζηαζία ηεο
ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ησλ επηβαηψλ απφ ην ξεχκα.
6. ε θάζε ζηέγαζηξν ζα ηνπνζεηεζεί θαιάζη αρξήζησλ, ζε κέξνο πνπ λα κελ εκπνδίδεη
ηνπο επηβάηεο ή ηνπο δηεξρφκελνπο πεδνχο.
7. Σν πιαίζην πνπ ζα ππάξρεη ζην ζηέγαζηξν, φπνπ ζα αλαξηψληαη ζπγθνηλσληαθέο
πιεξνθνξίεο, ζα είλαη απφ αλζεθηηθφ θαη αληηβαλδαιηζηηθφ πιηθφ, ζα επηηξέπεη ηελ εχθνιε
αλάγλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαζψο θαη ηελ εχθνιε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ
πιηθνχ, ζα είλαη ζηεγαλφ θαη δελ ζα επηηξέπεη ηελ ζπγθέληξσζε πγξαζίαο.
8. Θα γίλεη πάθησζε ηνπ ζθειεηνχ ηνπ ζηεγάζηξνπ ζε εηδηθή έδξαζε κε θαηάιιειε
εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο θαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά.
Λεηηνπξγηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηεγάζηξνπ
1. Η νπίζζηα φςε (πιάηε) ζα είλαη πιήξσο θιεηζηή απφ δηαθαλέο αληηβαλδαιηζηηθφ,
άζξαπζην πιαίζην, ην αξηζηεξφ (φπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ δξφκν) θάζεην πξνο ηελ
γξακκή ηνπ πεδνδξνκίνπ ηκήκα ζα είλαη πιήξσο θαιπκκέλν απφ πιαίζην, ελψ ην δεμηφ
θάζεην ηκήκα δχλαηαη λα είλαη θαιπκκέλν θαηά πιάηνο θαηά ην ήκηζπ απφ δηαθαλέο
αληηβαλδαιηζηηθφ, άζξαπζην πιαίζην. Σν ζηέγαζηξν ζα έρεη θάζηζκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ
ζέζεσλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ δηάηξεην ραιπβδφθπιιν αλαηνκηθά θακππισκέλν.
2. ην άλσ δεμηφ θαη αξηζηεξφ εμσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ζηεγάζηξνπ, δειαδή ζηηο πιεπξέο ηηο
θάζεηεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ δξφκνπ, ζα ππάξρνπλ θαιαίζζεηα πιαίζηα ζηα νπνία ζα
αλαγξάθεηαη ε νλνκαζία ηεο ζηάζεο.
3. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ πεδψλ θαζ΄ φιν ην κήθνο θαη
ην πιάηνο πνπ θαηαιακβάλεη ην ζηέγαζηξν, δειαδή δελ ζα αλαγθάδνληαη νη πεδνί λα
βαδίδνπλ επί ηνπ νδνζηξψκαηνο.
4. Θα ηεξείηαη ην ειάρηζην φξην ησλ 0,60κ. απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην θξάζπεδν, δειαδή
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα απέρεη ηνπιάρηζηνλ 0,60κ απφ απηφ. Η ζέζε
εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα είλαη νξαηή απφ ηνλ νδεγφ ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ηνπο
ρξήζηεο ησλ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ θαη δελ ζα παξεκπνδίδεηαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε
θαηαζθεπή – εγθαηάζηαζε ή θπζηθφ εκπφδην.

5. Σν κήθνο ησλ ζηεγάζηξσλ ζα είλαη 4κ. Σν χςνο ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα είλαη 2,20κ. θαζαξφ
ζην ρακειφηεξν ζεκείν ηνπ θαη ην πιάηνο ηνπ ηνπιάρηζηνλ 1,20 κ.
6. Η θαηαζθεπή ηνπ ζηεγάζηξνπ ζα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηηο εξγαζίεο
θαζαξηζκνχ θαη δελ ζα θέξεη ζεκεία ζπγθέληξσζεο αθαζαξζηψλ
Πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ζηεγάζηξσλ, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ, ρσξίο νπνηαδήπνηε
πξφζζεηε ακνηβή αθνχ απηή πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ζα ζπληάμεη
πιήξε θάθειν (ηερληθή έθζεζε, αξρηηεθηνληθά ζρέδηα, ειεθηξνινγηθά ζρέδηα, βεβαίσζε
ζηαηηθήο επάξθεηαο), πνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζηνλ ΟΑΑ ΑΔ, πνπ έρεη ηελ
αξκνδηφηεηα έγθξηζεο ηνπ ηχπνπ ησλ ζηεγάζηξσλ.
Σα ζηέγαζηξα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο ζέζεηο πνπ ζα ππνδείμεη ε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία ζε
ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΑΑ.
Θ. Απνμήιωζε πθηζηάκελωλ κεηαιιηθώλ θαηαζθεπώλ
Θα απνμεισζνχλ θαη ζα απνκαθξπλζνχλ φιεο νη πθηζηάκελεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη
ζηέγαζηξα πνπ δελ πιεξνχλ ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο.
Η. Απνινγηζηηθά
Με ην θνλδχιην ησλ απνινγηζηηθψλ εξγαζηψλ ζα αληηκεησπηζηνχλ δηάθνξεο εξγαζίεο
κεηαθίλεζεο ή αλαθαηαζθεπήο δηθηχσλ ΟΚΩ (θπξίσο θσηηζκνχ θαη χδξεπζεο), κεηαθίλεζεο
ηνπ πθηζηάκελνπ ηειεκαηηθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ ΟΟΑ, θαη ινηπέο εξγαζίεο πνπ δελ κπνξνχλ
λα ηηκνινγεζνχλ κε ηηκέο κνλάδαο.
K. ΤΛΗΚΑ- ΛΟΗΠΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ
Όια ηα πιηθά εξγνζηαζηαθήο πξνέιεπζεο ζα είλαη πξψηεο δηαινγήο, κε ηα απαηηνχκελα
πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ηηο ΔΣΔΠ θαη θαηφπηλ εγθξίζεσο ηεο
Τπεξεζίαο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο ζα αθνινπζεζνχλ απαξάθιεηα νη νδεγίεο ηνπ
θαηαζθεπαζηή ηνπο. Σα πιηθά θαη νη αλαινγίεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνληακάησλ ζηηο
επηζηξψζεηο ησλ δαπέδσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα πξνδηαγξαθφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα
ηνπ ΑΣΟΔ.
Όιεο νη εξγαζίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ έκπεηξα θαη εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία.
Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη -εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία- ζηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ
ηνπνζέηεζεο κε βάζε ηηο επηηφπνπ δηαζηάζεηο. Τπνρξενχηαη επίζεο ζηελ πξνκήζεηα
δεηγκάησλ γηα έγθξηζε απφ ηελ Τπεξεζία πξηλ απφ νπνηαδήπνηε εθηέιεζε εξγαζίαο, θαζψο
θαη ζηε ζπληήξεζε φισλ ησλ εξγαζηψλ κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ, επηβαξπλφκελνο
κε ηελ δαπάλε ησλ πιηθψλ πνπ ζα θξηζνχλ αλαγθαία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ.
Πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή θάζε είδνπο επίζηξσζεο ε επηθάλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο ζα
θαζαξίδεηαη ηειείσο απφ ζθφλε, ιηπαξέο νπζίεο, θνληάκαηα δφκεζεο, επηρξίζκαηα θιπ θαη ζα
θαηαβξέρεηαη κε άθζνλν λεξφ. Αλσκαιίεο θαη κηθξά θνηιψκαηα ηνπ ππνζηξψκαηνο πξέπεη λα
εμνκαιχλνληαη θαη λα ηζνπεδψλνληαη. Η ζπλέλσζε κε φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία, κε ηα νπνία
ε επίζηξσζε έξρεηαη ζε επαθή (ζσιελψζεηο, ζηήιεο, ζηδεξέληεο γσληέο, θιπ), ζα είλαη άςνγε
ζε εκθάληζε θαη ζηεγαλή. Ιδηαίηεξε κέξηκλα ζα ιακβάλεηαη γηα ηελ πξνζηαζία φισλ ησλ
ζηδεξψλ εμαξηεκάησλ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ επίζηξσζε. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα
δνζεί ζηελ θαηαζθεπή ηεο ζσζηήο θιίζεο ησλ δαπέδσλ, φπνπ απηή απαηηείηαη. Πξηλ απφ ηελ
παξαιαβή φιεο νη επηθάλεηεο ζα θαζαξηζηνχλ κε επηκέιεηα.
ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΔΤΚΟΛΤΝΖ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ:
Απφθαζε ΤΠΔΥΩΓΔ 52488/ΦΔΚ 18Β/15.01.2002 «Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε
ΑκεΑ ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»

Δγθχθιηνο ΤΠΔΥΩΓΔ 8298/26/3-3-04 «Οδεγφο ηπθιψλ - εμππεξέηεζε ησλ ΑκΔΑ ζε
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ,
δηαδξνκέο ηπθιψλ (χζηεκα Όδεπζεο Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη Οδεγφο Αζθάιεηαο)»
Τπ’ αξηζκ. 52907 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ ΤΠΔΚΑ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ
2621/Β/2009 (Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο
ρψξνπο ησλ νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ). Οδεγίεο ζρεδηαζκνχ
ΤΠΔΥΩΓΔ «ρεδηάδνληαο γηα φινπο» (www.minenv.gr)
θαη ζα είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ζρεηηθνχο επξσπατθνχο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο θαη
πξφηππα φζνλ αθνξά ζηελ πνηνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Πιάθεο πεδνδξνκίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή νδεγνύ ηπθιώλ
Πιάθεο πεδνδξνκίνπ κε βάζε ηζηκέλην πςειήο αληνρήο θαη ζε έληνλε ρξσκαηηθή αληίζεζε κε
ηελ ππφινηπε πιαθφζηξσζε, πιεπξάο 40εθ θαη πάρνπο 3εθ, ζα ηνπνζεηεζνχλ ρσξίο αξκνχο
εμαζθαιίδνληαο εληαία αδξή επηθάλεηα, ζε ππφζηξσκα ηζηκεληναζβεζηνθνληάκαηνο ησλ
350ργξ ηζηκέληνπ θαη 0,04κ3 αζβέζηνπ. Αξκνί πιάηνπο 5ριζη ζα δηακνξθψλνληαη ζε
ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, κε πιήξσζε ησλ θελψλ κε ιεπηφξξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ
600ργξ, κε ή ρσξίο ρξψκα ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ επηβιέπνληνο. Σν θνλίακα ζα
αλαπηπρζεί ζε ζπλερή ζηξψζε πάρνπο 2-2,5εθ θαη ζα αθνινπζήζεη ε ζηξψζε ησλ πιαθψλ
θαηά 2-3 ζεηξέο ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεηαη ε εξγαζία ησλ ηερληηψλ ή ειαηηψλεηαη ε
πξφζθπζε ησλ πιαθψλ. Μεηά ηελ αξρηθή πήμε ηνπ θνληάκαηνο ζπγθφιιεζεο νη αξκνί
πιεξψλνληαη κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600ργξ ηζηκέληνπ έηζη ψζηε ε επηθάλεηα ησλ αξκψλ λα
κελ είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ επηθάλεηα ησλ πιαθψλ. Οη αθκέο ησλ πιαθψλ δελ ζα εμέρνπλ
ζε θακία πεξίπησζε απφ ηελ επηθάλεηα ηεο πιαθφζηξσζεο. Οη ξχζεηο πξέπεη λα είλαη ηειείσο
επίπεδεο, ήηνη λα κε παξνπζηάδεηαη πνπζελά θνηιφηεηα ή θακππιφηεηα. Σα ηεκάρηα ησλ
πιαθψλ ζα θφβνληαη ζηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο κε ηνλ εθάζηνηε ελδεηθλπφκελν θφθηε.
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηζηκεληφπιαθεο ησλ παξαθάησ ηχπσλ:
Γηαθξηηέο αξαηέο ξαβδψζεηο, πνπ επηηξέπνπλ ηελ ζπλερή φδεπζε (Σχπνο Α - ΟΓΗΓΟ) θαη
ηνπνζεηνχληαη κε ηηο ξίγεο παξάιιεια κε ηνλ άμνλα ηεο θίλεζεο.
Φνιηδσηέο αξαηέο θαη έληνλεο εμάξζεηο, πνπ πξνεηδνπνηνχλ γηα εκπφδην, αιιαγή επηπέδνπ,
πξνζνρή θαη θίλδπλν. Σνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θεθιηκέλσλ
επηπέδσλ (ξακπψλ, ζθαθψλ θιπ), θιηκάθσλ, έκπξνζζελ ζπξψλ αλειθπζηήξσλ θαη είλαη
ππνρξεσηηθά ρξψκαηνο θίηξηλνπ (Σχπνο Β - ΚΙΝΓΤΝΟ).
Φνιηδσηέο ππθλέο εμάξζεηο κε έληνλνπ αλάγιπθνπ, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζηε δηαδξνκή
φδεπζεο θαη ξαβδψζεηο, πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ χπαξμε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (Σχπνο Γ –
ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ) ή πξνζδηνξίδνπλ ηελ αιιαγή θαηεχζπλζεο (Σχπνο Γ- ΑΛΛΑΓΗ).
Γηαθξηηέο ππθλέο ξαβδψζεηο, πνπ ελεκεξψλνπλ γηα ηελ χπαξμε αζηηθνχ εμνπιηζκνχ
(Σχπνο Γ - ΔΞΤΠΗΡΔΣΗΗ).
θάθεο (ξάκπεο θάζεηεο ζηνλ άμνλα ηνπ πεδνδξνκίνπ)
ηηο ζέζεηο ησλ δηαβάζεσλ θαη ζε ζεκεία πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία,
θαηαζθεπάδνληαη ζθάθεο (ξάκπεο θάζεηεο ζηνλ άμνλα πεδνδξνκίνπ) γηα ηελ εμνκνίσζε ηεο
ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ κε απηή ηνπ δξφκνπ κε ζηφρν ηελ δηεπθφιπλζε ηεο δηέιεπζεο
αηφκσλ κε αλαπεξίεο, θιίζεο 5% θαη πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,50κ ή ίζνπ κε ην πιάηνο ηεο
δηάβαζεο πεδψλ.
Όπνπ απαηηείηαη ε δεκηνπξγία ζθαθψλ, ην θξάζπεδν ζα βπζίδεηαη ζηαδηαθά, αθνινπζψληαο
ηελ θιίζε ηνπ πεδνδξνκίνπ, κέρξη πιήξνπο εμίζσζεο -ρσξίο θακία πςνκεηξηθή δηαθνξά
κεηαμχ απηψλ- ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηνπ θξαζπέδνπ/ ηειηθήο επίζηξσζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ
κε ηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξψκαηνο. Η ηνπνζέηεζε θαη θαηαζθεπή ησλ θξαζπέδσλ ζηελ
νξηζηηθή ζέζε ζα γίλεη κε ζρνιαζηηθή αθξίβεηα φζνλ αθνξά ηελ επζπγξάκκηζε, ηηο θακπχιεο
θαη ηηο θιίζεηο.
Οη ζθάθεο επηζηξψλνληαη κε πιάθεο ηχπνπ Α «ΟΓΗΓΟ» ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηνλ άμνλα
θίλεζεο, ε αξρή δε θαη ην ηέινο ηνπο επηζεκαίλεηαη κε πιάθεο ηχπνπ Β «ΚΙΝΓΤΝΟ»
ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα ζηνλ άμνλα θίλεζεο.
Απαγνξεχεηαη ε ηνπνζέηεζε εζραξψλ θαηά κήθνο ηνπ Οδεγνχ ηπθιψλ.

Λ. ΓΑΠΑΝΖ ΔΡΓΑΗΩΝ
Η δαπάλε ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 355.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α
24% θαη ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α. 30-7336.0003 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ Γεκνηηθνχ
Πξνππνινγηζκνχ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2018.
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