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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 600.000,00 Εσρώ
(ζσμπεριλαμβανομένοσ Φ.Π.Α. 24%)
ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 64.7321.0015

Σν έξγν αθνξά, ηελ θαηαζθεπή πεδνδξνκίσλ κε δάπεδα ηύπνπ stencil, ηελ θαηαζθεπή ειεύζεξεο Εώλεο
όδεπζεο ηπθιώλ θαη ηελ θαηαζθεπή ξακπώλ (πξνζαξκνζκέλεο θαηάιιεια ζηα πεδνδξόκηα) ώζηε λα
εμαζθαιηζηεί ε αζθαιήο θπθινθνξία ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ) ζε πεδνδξόκηα ηνπ Γήκνπ πνπ
βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε, αθελόο δελ έρνπλ ξάκπεο θαη ηέηνηνπ είδνπο νδεύζεηο θαη αθεηέξνπ έρνπλ
αιιά βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε.
Ζ επέκβαζε ζα γίλεη ζε πεδνδξνκία ησλ θάησζη δξόκσλ πνπ θαίλνληαη ζηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο ζηνπο
επηζπλαπηόκελνπο ράξηεο θαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο.
-Λ. Μαξίλνπ Αληύπα από Αζηπδάκαληνο έσο πι. Καλάξηα (ζην ξεύκα θπθινθνξίαο πξνο Ζιηνύπνιε)
εο
-Λ. νθνθιή Βεληδέινπ από Πξσηόπαππα έσο πι. 25 Μαξηίνπ (θαη ζηα δπν ξεύκαηα θπθινθνξίαο κεξηθή
απνθαηάζηαζε)
-Λ. Παλαγνύιε από Οιύκπνπ έσο Παπάγνπ ( ζην ξεύκα θπθινθνξίαο από Παπάγνπ πξνο Οιύκπνπ)
-Λ. Παπαλδξένπ από Λ. Δηξήλεο έσο Καλάξηα (θαη ζηα δπν ξεύκαηα θπθινθνξίαο)
εο
-Λ. Πξσηόπαππα από Λ. Δηξήλεο έσο 28 Οθησβξίνπ (θαη ζηα δπν ξεύκαηα θπθινθνξίαο)
-Λ. Γεκνθξαηίαο από Τκεηηό έσο πι. Αλεμαξηεζίαο (κεξηθή απνθαηάζηαζε )
- Σν κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ πνπ ζα γίλεη ε επέκβαζε είλαη πεξίπνπ 3.564,00κ ελώ ε ζπλνιηθή επηθάλεηα
παξέκβαζεο είλαη πεξίπνπ 9.955,00κ2

1.

Ζ κειέηε πεξηιακβάλεη ηηο θάησζη εξγαζίεο:
ε όια ηα πεδνδξόκηα ησλ αλσηέξσ δξόκσλ ζα γίλεη:
- Όζα πεδνδξόκηα δελ έρνπλ νδεύζεηο ηπθιώλ ή απηέο βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε ζα γίλεη
απνμήισζε πξνζεθηηθά θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ, πιαθνζηξώζεσλ πιάηνπο 0,40 - 0,50cm (
νπνηνδήπνηε πάρνπο κε ην θνλίακα ζηξώζεσλ θαη ππνβάζεσο ηνπο άνπιν ζθπξόδεκα θ.ι.π) θαη
ζα ηνπνζεηεζνύλ λέεο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζσζηή ζπλαξκνγή ηεο κε ην δάπεδν stencil.
- Δπίζεο ζα γίλεη απνμήισζε πιαθώλ κεηά ησλ ππνβάζεσλ ηνπο, αλάκεζα ζηα δέλδξα (πνπ
βξίζθνληαη θαηά κήθνο ησλ πεδνδξνκίσλ) δεκηνπξγώληαο ρώξνπο ειεπζέξνπο γηα θύηεπζε θπηώλ θαη
δέλδξσλ.
- Θα θαηαζθεπαζηεί πεξηκεηξηθά εζσηεξηθά ησλ παξηεξηώλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ισξίδα από άνπιν
ζθπξόδεκα C12/15 δηαζηάζεσλ 0,05 Υ 0,10 κ.
Ζ Παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο γίλεηαη επί ηόπνπ, κε θνξεηνύο αλακηθηήξεο ζθπξνδέκαηνο ή
απηνθηλνύκελεο κπεηνληέξεο, πνηόηεηαο έσο C16/20, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαλνληζκνύ
ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ
ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ
δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηώλ.
Οη πδξνξξνέο ή νπνηνδήπνηε άιιν εκπόδην, πνπ ηπρόλ ζα απνθαιπθζεί θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ
αλσηέξσ παξηεξηώλ, ζα επηζθεπαζηεί θαη εάλ απαηηείηαη ζα εγθηβσηηζηεί ζε άνπιν ζθπξόδεκα γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ.
- Αλ ην ρώκα είλαη αθαηάιιειν γηα θύηεπζε (πζηέξα από ηελ γλώκε ηεο Γ/λζεο πξαζίλνπ ) ζα γίλεη
εθζθαθή πεξίπνπ 10cm γηα λα ζπκπιεξσζεί κε θεπεπηηθό ρώκα από ηελ Γ/λζε πξαζίλνπ πνπ

ζα πξνρσξήζεη ζηελ θύηεπζε δηαθόξσλ θπηώλ.
- ηα πεδνδξόκηα πνπ δελ έρνπλ ξάκπεο ζα θαηαζθεπαζηνύλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΑΜΔΑ
θαη ην ζπλεκκέλν ζρέδην ηεο κειέηεο . Οη ξάκπεο ζα γίλνπλ δηαζηάζεσλ πεξίπνπ 1,93 Υ 1,93 κ. κε θιίζε
από 6-8% αλάινγα κε ην ύςνο ηνπ θάζε πεδνδξνκίνπ.
Γηα ηελ θαηαζθεπή ξακπώλ γηα ΑΜΔΑ ζα γίλνπλ νη θαησζη εξγαζίεο ώζηε λα γίλεη ππνβηβαζκόο ηεο
ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ.
- ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΚΡΑΠΔΓΟΤ
- ΑΠΟΞΖΛΩΖ ΠΛΑΚΩΝ
- ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΑΟΠΛΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
- ΔΚΚΑΦΖ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΗΩΓΖ
- ΚΤΡΟΓΔΜΑ C12/15
- ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΤΠΟΤ STENCIL ΠΑΥΟΤ 6ΥΗΛ.
- ΠΛΑΚΔ ΣΤΦΛΩΝ ΜΔ ΡΑΒΓΩΔΗ ή ΦΗΑΛΗΓΔ
- ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΠΟΞΖΛΩΘΔΝΣΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

- ηα πεδνδξόκηα πνπ έρνπλ ξάκπεο κε πξνδηαγξαθέο ΑΜΔΑ θαη βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε ζα
γίλεη επίζηξσζε κε δάπεδν ηύπνπ stencil ζε πγξή κνξθή (Spray) αθνύ αθαηξεζνύλ πξώηα νη πιάθεο
ησλ ηπθιώλ θαη ηνπνζεηεζνύλ λέεο θαη γίλεη θαη θαιόο θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο.

- ηα πεξηζζόηεξα πεδνδξόκηα επηθαλείαο 5.670 m2 πεξίπνπ ζα γίλεη θαηαζθεπή κε Γάπεδα ηύπνπ
Stencil ζε πγξή κνξθή (Spray) κε έγρξσκν ζθιεξπληή, δηαβαζκηζκέλε ραιαδηαθή άκκν θαη ρξήζε
εηδηθνύ αδηάβξνρνπ παηξόλ από ραξηί επάλσ ζε πθηζηάκελε επηθάλεηα από ηζηκέλην ,ή άιιν πιηθό.
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
2
ζπλεθηηθνύ παινπιέγκαηνο βάξνπο 160 γξ/κ 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 επηιέγεη ε Γ/ζε ηερληθώλ ππεξεζηώλ) κε ηελ ρξήζε εηδηθνύ
αδηάβξνρνπ ραξηηνύ. Σν ηειηθό δάπεδν ζα πξέπεη λα έρεη πάρνο όρη κηθξόηεξν ησλ 6
ρηιηνζηώλ.
Δπίζεο ζα γίλεη ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ δαπέδνπ πεξηκεηξηθά ησλ θξεαηίσλ
(ΔΤΓΑΠ, θσηηζκνύ
θ.ι.π) θαη ησλ ζηύισλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πεδνδξόκηα
Σέινο, ζα γίλεη ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ζθξαγηζηηθώλ βεξληθηώλ ζηελ επηθάλεηα.
- ηα πεδνδξόκηα πνπ βξίζθνληαη ζε θαθή θαηάζηαζε επηθαλείαο 2.735,00 m2 ζα θαηαζθεπαζηεί δάπεδν
ηύπνπ stencil επί λσπνύ ζθπξνδέκαηνο. 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 Σ131 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 . Ζ 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.
Ζ ηειηθή επηθάλεηα γίλεηαη αληηνιηζζεξή θαη αλζεθηηθή ζε κεγάια βάξε θαη απνθηά πςειόηεξε
αληνρή ζε ζιίςε θαη ζε ηξηβή θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα άκεζεο επηζθεπήο ηεο .
Δπίζεο ζα γίλεη ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ δαπέδνπ πεξηκεηξηθά ησλ θξεαηίσλ (ΔΤΓΑΠ, θσηηζκνύ
θ.ι.π) θαη ησλ ζηύισλ πνπ ππάξρνπλ ζηα πεδνδξόκηα.
Σέινο, ζα γίλεη ηνπνζέηεζε εηδηθώλ ζθξαγηζηηθώλ βεξληθηώλ ζηελ επηθάλεηα
- ε πεδνδξόκηνπ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί από θπβόιηζνπο (νπνηαδήπνηε δηάζηαζεο) ζα γίλεη
πξνζεθηηθή απνμήισζε απηώλ ζα θαηαζθεπαζηεί ε όδεπζε ηπθιώλ θαη ζα επαλαηνπνζεηεζνύλ νη
θπβόιηζνη κεηά ηεο ππνβάζεσο ηνπο από άκκν
- Οη νδεύζεηο ηπθιώλ ζα γίλνπλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο, ηζηκεληόπιαθεο κε ξαβδώζεηο, ή Φπζαιίδεο
επί ηεο νξαηήο επηθάλεηαο πιεπξάο 40 cm ή 50cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, κε αξκνύο πιάηνπο έσο 5
mm, επί ππνζηξώκαηνο πάρνπο 2 cm, από ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3
άζβεζηνπ. Οη πιάθεο όδεπζεο ηπθιώλ είλαη ξαβδσηέο ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΑΜΔΑ ελώ
απηέο πνπ δείρλνπλ ζηάζε ή αιιαγή πνξείαο είλαη κε θπζαιίδεο.
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθώλ, γίλεηαη επί ζηξώζεσο αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο πάρνπο 2,5 3,0 cm, απνηεινύκελνπ από έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180 kg ηζηκέληνπ αλά
m3.
Ζ αξκνιόγεζε ζα γίλεη κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθό ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kg ηζηκέληνπ
αλά m3 καξκαξνθνλίαο θαη ν θαζαξηζκόο ησλ αξκώλ.
ηελ όδεπζε ηπθιώλ ζα ηνπνζεηεζνύλ ηζηκεληόπιαθεο αληηνιηζζεξέο θίηξηλεο 40ρ40 εθ ή 50ρ50 κε
ξίγεο πιαηηέο παξάιιειεο κε ηνλ άμνλα θίλεζεο ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο , πιάθεο
40ρ40 ή 50ρ50 θίηξηλεο κε θνιίδεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε ζεκεία εμόδνπ ηεο ξάκπαο σο
πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ είζνδν ζην δξόκν θαη πιάθεο Ρηγέ, κε ππθλέο θαη ζηελέο ξίγεο, θάζεηα ζηελ
πνξεία όδεπζεο πνπ ηνπνζεηνύληαη ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπώλ).
ηα ζεκεία θάζεηεο αιιαγήο πνξείαο, ηνπνζεηνύληαη ηξεηο πιάθεο (1,20m) πξηλ ην ζεκείν ζηξνθήο,
ηνπνζεηνύληαη θάζεηα ζηελ πνξεία, σο πξνεηδνπνίεζε όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα:

- Κνισλάθη κεηαιιηθό δηαηνκήο Φ70mm. Κνισλάθηα ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηηο δηαβάζεηο ΑΜΔΑ (γηα
νξηνζέηεζε απηώλ ) θαη ζε ζεκεία πνπ ζα θξηζνύλ από ηελ ππεξεζία όηη είλαη αλαγθαία γηα ηελ απνθπγή
ζηάζκεπζεο απηνθίλεησλ ζηα πεδνδξόκηα. Σα Κνισλάθηα ζα είλαη ζηξνγγπιήο δηαηνκήο από ζσιήλα κε
δηάκεηξν Φ 70 mm θαη ύςνο 700 mm. Σν άλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα είλαη θαιπκκέλν κε ζηδεξέληα ηάπα
θνιιεκέλε θαη ιεηαζκέλε. Σν θνισλάθη θέξεη αληαλαθιαζηηθή ηαηλία πςειήο βαζκίδαο πιάηνπο 3cm. Από
ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα θαη ζε ύςνο 150mm ππάξρεη ξνδέια Φ160 Υ 4mm σο νξηνζέηεζε γηα ηελ
πάθησζή ηνπ, θαη επηπιένλ γηα ηελ θάιπςε ηπρόλ αηειεηώλ ηεο νπήο πάθησζήο ηνπ. ε απηό ην ηκήκα
ππάξρνπλ 3 νπέο γηα ηελ θαιύηεξε πξόζθπζή ηνπ κε ην ηζηκέλην. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί
ηεηξάγσλν πέικα κε νπέο γηα επηθαλεηαθή πάθησζε κε παξεκβύζκαηα (νύπαη).
-

ηα παγθάθηα πνπ θαίλνληαη ζην ζρέδην είλαη ελδεηθηηθά θαη δελ ζα θαηαζθεπαζηνύλ κε απηό ην έξγν.

Ζιηνύπνιε

Ο πληάμαο

2016

H Πξντζηακέλε
Σκήκαηνο Μειεηώλ - Καηαζθεπώλ

Ησάλλεο Μπειηάο
Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σ.Δ.

νθία Νηθνινπνύινπ
Πνιηηηθόο Μεραληθόο

Θεσξήζεθε
Ο Γηεπζπληήο
Σερληθώλ Τπεξεζηώλ - Γόκεζεο

Ησάλλεο Γνπξιήο
Αξρηηέθησλ

