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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 150.000,00 Επξώ
ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 64.7333.0066.

ε ζπλέρεηα ηεο Σερληθήο έθζεζεο ηεο παξέκβαζεο παξνπζηάδνληαη θάηωζη νη εηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο
ηωλ δαπέδωλ ηύπνπ Stencil θαη ε πεξηγξαθή ηωλ δαπεδνζηξώζεωλ από θπβόιηζνπο
ηελ παξέκβαζε ζηα πεδνδξόκηα πεξηκεηξηθά ηεο Πιαηείαο Επξώπεο ζα εθαξκνζηνύλ δύν ηύπνη
δαπέδωλ Stencil.
Ο πξώηνο αθνξά ηελ εθαξκνγή ζε πγξή κνξθή ηύπνπ Spray θαη ζα εθαξκνζηεί ζην πεδνδξόκην
έκπξνζζελ ηνπ 4νπ Νεπηαγωγείνπ επηθαλείαο 240 m2 πεξίπνπ, κε έγρξωκν ζθιεξπληή, δηαβαζκηζκέλε
ραιαδηαθή άκκν θαη ρξήζε εηδηθνύ αδηάβξνρνπ παηξόλ από ραξηί επάλω ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα από
ηζηκέλην θαη ηζηκεληόπιαθεο πεδνδξνκίνπ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή δαπέδνπ Stencil ζε πγξή κνξθή Spray επάλσ ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα, απαηηεί
ηνλ πιήξε θαζαξηζκό ηεο επηθάλεηαο θαη
απνκάθξπλζε όισλ ησλ επηθαλεηαθώλ πιηθώλ, κε
θαηάιιεια θαζαξηζηηθά θαη πίεζε λεξνύ .
Γίλεηαη ζηνθάξηζκα ή ηξίςηκν αλσκαιηώλ ζηελ πθηζηάκελε επηθάλεηα θαη ώζηε λα γίλεη ε εθαξκνγή
ζπλεθηηθνύ παινπιέγκαηνο βάξνπο 160 γξ /m2 θαη ξεηηλνύρνπ ηζηκεληνθνλίαο κε δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή
άκκν, κέζνπ πάρνπο 3 ρηιηνζηώλ, ώζηε ε ηειηθή επηθάλεηα λα είλαη επίπεδε.
Καηόπηλ γίλεηαη εθαξκνγή εηδηθήο ζπγθνιιεηηθήο ξεηίλεο ζηελ επηθάλεηα, ε θαηαζθεπή δαπέδνπ
ηύπνπ Stencil κε ςεθαζκό θαη ζρέδηα (πνπ επηιεγεη ε Δ/ζε ηερληθώλ ππεξεζηώλ) κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ
αδηάβξνρνπ ραξηηνύ. Τν ηειηθό δάπεδν ζα πξέπεη λα έρεη πάρνο όρη κηθξόηεξν ησλ 6
ρηιηνζηώλ.
Επίζεο ζα γίλεη ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ δαπέδνπ πεξηκεηξηθά ησλ θξεαηίσλ(ΕΥΔΑΠ, θσηηζκνύ θ.ι.π)
θαη ησλ ζηύισλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πεδνδξόκηα
Τέινο, ζα γίλεη ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ζθξαγηζηηθώλ βεξληθηώλ ζηελ επηθάλεηα.
-

Ο δεύηεξνο αθνξά ηελ εθαξκνγή δάπεδν ηύπνπ stencil επί λωπνύ ζθπξνδέκαηνο
ηα πεδνδξόκηα πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο (αλαηνιηθά θαη λόηηα)
επηθαλείαο 260 m2 θαη ζην πεδνδξόκην ηεο νδνύ Λεωληδίνπ επηθαλείαο 157 m2
Αξρηθά ζα γίλεη απνμήισζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ πιαθώλ κε ηελ ππόβαζε ηνπο θαη κεηά ε επηθάλεηα ζα
δηαζηξσζεί από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο c20/25 ειαθξά νπιηζκέλν κε πιέγκα Τ131 θαη εληζρπκέλν κε
ίλεο πνιππξνππιελίνπ 600γξ. αλά θπβηθό ζθπξνδέκαηνο. Όπνπ ηα θξάζπεδα είλαη θαηεζηξακκέλα ζα
αληηθαηαζηαζνύλ κε λέα.
Καηόπηλ κε θαηάιιεια εξγαιεία ιεηαίλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζηελ ζπλέρεηα γίλεηαη
ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνύ αδηάβξνρνπ ραξηηνύ ηύπνπ stencil κε ζρέδην επηινγήο ηεο ππεξεζίαο . Καηόπηλ
ελώ ην ζθπξόδεκα είλαη λσπό γίλεηαη επίπαζε ηνπ εγρξώκνπ ζθιεξπληή ηύπνπ stencil (ζύκθσλα κε ηηο
εληνιέο ηεο ππεξεζίαο) θαη κε θαηάιιεια εξγαιεία ν ζθιεξπληήο ζπκπηέδεηαη θαη ελζσκαηώλεηαη ζην
θξέζθν ζθπξόδεκα . Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 2 ή θαη 3 θνξέο. Μόιηο ζηεγλώζεη ε
επηθάλεηα αθαηξείηαη ην ραξηί θαη γίλεηαη θαζαξηζκόο . Μεηά από ιίγεο εκέξεο γίλεηαη εθαξκνγή βεξληθηνύ
εκπνηηζκνύ θαη ην δάπεδν είλαη έηνηκν γηα ρξήζε.
Η ηειηθή επηθάλεηα γίλεηαη αληηνιηζζεξή θαη αλζεθηηθή ζε κεγάια βάξε θαη απνθηά πςειόηεξε
αληνρή ζε ζιίςε θαη ζε ηξηβή θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα άκεζεο επηζθεπήο ηεο .
Επίζεο ζα γίλεη ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ δαπέδνπ πεξηκεηξηθά ησλ θξεαηίσλ (ΕΥΔΑΠ, θσηηζκνύ θ.ι.π)
θαη ησλ ζηύισλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πεδνδξόκηα
Τέινο, ζα γίλεη ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ζθξαγηζηηθώλ βεξληθηώλ ζηελ επηθάλεηα
Οη δαπεδνζηξώζεηο από θπβόιηζνπο εθαξκόδνληαη ζηηο ζέζεηο πθηζηάκεωλ ηκεκάηωλ ηωλ
αζθαιηνζηξωκέλωλ νδώλ Λεωληδίνπ, Γξίβα θαζώο θαη ζηελ πάξνδν ηηο Λεωθ. Βνπιηαγκέλεο.
Η πεξηνρέο παξέκβαζεο απνηππώλνληαη ζηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Οη ηειηθέο επηθάλεηεο ζα είλαη
ζπλεπίπεδεο κε ηα αζθαιηνζηξωκέλα ηκήκαηα ηωλ νδώλ.
Οη επηθάλεηεο ηωλ νδώλ Γξίβα θαη Λεωληδίνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνύλ από θπβόιηζνπο θαη πξννξίδνληαη γηα
ζηάζκεπζε νρεκάηωλ. Η πάξνδνο ηεο Βνπιηαγκέλεο είλαη δώλε θπθινθνξίαο νρεκάηωλ απμεκέλεο ηαρύηεηαο
θαη ζπγρξόλωο απνηειεί πέξαζκα πεδώλ.
Η επηινγή ηεο εθηεηακέλεο εθαξκνγήο θπβνιίζωλ ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 200 m2 (ζε ζρέδηα ζύκθωλα κε ηηο
ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο) ζα επηθέξεη ηελ απαξαίηεηε κείωζε ηαρύηεηαο δηέιεπζεο από κέξνπο ηωλ νδεγώλ.

Οη θπβόιηζνη ηνπνζεηνύληαη θαη αξκνινγνύληαη ζε ππόβαζε από ακκνθνλίακα 100γξ. ηζηκέληνπ, πάλω ζε
νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C16/20 κε δύν πιέγκαηα Σ131 ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζε λάϋινλ (βι. ιεπηνκέξεηα). Η
παξέκβαζε ζα είλαη ζπλεπίπεδε κε ηηο παξαθείκελεο δηακνξθώζεηο θπβνιίζωλ ηωλ νδώλ Λεωληδίνπ θαη Γξίβα
ηελ κειέηε εθαξκόδνληαη ηέζζεξα ρξώκαηα θπβνιίζωλ.
Οη ηνπνζεηήζεηο ηνπο ζα αθνινπζήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζπλζεηηθήο επίιπζεο ζε θάζε επί κέξνπο ηκήκα
ηεο κειέηεο, ζύκθωλα κε ηηο βαζηθέο νξηδόληηεο θαη θάζεηεο ραξάμεηο.
Καηά ηηο ινηπέο εξγαζίεο ζα αθνινπζεζνύλ ηα πξνβιεπόκελα από ηηο εγθεθξηκέλεο ΠΔΣΔΠ.
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