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ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΑ                                                                                                                                                                               
1. ΑΝΑΓΝΩΡΗH 

1.1 Τπάξρνπζα θαηάζηαζε ζηνπο θπθινθνξηαθνύο άμνλεο  

1.1.1 Oρήκαηα  

H νδφο Κξηάξε απφ ηελ ΠΔΟ (Παιαηά Δζληθή Οδφ) ηελ νδφ ηακαζηνπδάθε, θαη κέρξη ηελ νδφ Δηεάξρνπ, ιεηηνπξγεί σο 

δξφκνο δηπιήο θαηεχζπλζεο νρεκάησλ θαη εμππεξεηεί ηνλ θφξην θπθινθνξίαο ησλ ίδησλ πξννξηζκψλ κε ηελ 

Κνπξκνχιε. Ζ δηαθνξά είλαη φηη ε θαηεχζπλζε ηεο Κξηάξε είλαη πξνο ηα δπηηθά ηνπ θέληξνπ θαη ηνπ θήπνπ ελψ ε 

Κνπξκνχιε θαηεπζχλεηαη πξνο ηα αλαηνιηθά ηνπο ζεκεία.  

Ζ έμνδνο απφ ηελ πφιε, απφ ηα βφξεηα πξνο ηα λφηηα, επηπιένλ απνηειεί ην πιένλ αλεθνξηθφ ηκήκα ησλ αξηεξηψλ ηεο 

πφιεο. Ζ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη ε ερνξχπαλζε ινγσ ηεο δπζκελνχο θίλεζεο ησλ νρεκάησλ, ιακβάλεη ρψξα ζε κηα 

πεξηνρή θαηνηθίαο κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη απηφ απνηειεί ιφγν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θίλεζεο 

ησλ απηνθηλήησλ.  

1.1.2 Πεδνί  

Οη πεδνί ηεο πεξηνρήο ηνπ Μαζηακπά δελ κπνξνχλ λα θπθινθνξήζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο αιιά νχηε θαη ζηελ δηαδξνκή 

απφ ηελ θαηνηθία ηνπο κέρξη ην θέληξν ηεο πφιεο. Σν πην απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο γεηηνληάο απηήο πνπ βξίζθεηαη 

αθξηβψο πάλσ απφ ην θέληξν, απέρεη γχξσ ζηα 1200 κ. Ζ πξφζβαζε φκσο πξνο απηφ ζε έλα ζηνηρεησδψο αλεθηφ 

δηάδξνκν πνξείαο δελ είλαη δπλαηή. Γελ ππάξρνπλ πεδνδξφκηα θαη ε θαηάιεςε ηεο παξά ηνλ δξφκν δψλεο θαη ζηα δχν 

άθξα ηνπ, απφ απηνθίλεηα, θαζηζηνχλ ηελ πεδνπνξία αδχλαηε θαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε.  

1.1.3 Πνδήιαηα  

Ζ δηαδξνκή πνπ αλαθέξεηαη γηα ηνπο πεδνχο θαηά ην ήκηζπ ηεο αλαπηχζζεηαη ζε νκαιφ έδαθνο, φζνλ αθνξά ζηηο 

θιίζεηο, θαη ε ππφινηπε ζε επηθιηλέο αληίζηνηρν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θίλεζε κε ην πνδήιαην είλαη εθηθηή ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

κηζή δηαδξνκή κε θαηεχζπλζε απφ ην θέληξν θαη νιφθιεξε κε θαηεχζπλζε πξνο απηφ. Ωζηφζν ζήκεξα δελ κπνξνχλ λα 

θηλεζνχλ θαζφινπ ηα πνδήιαηα εθηφο ίζσο αλ γίλεη θάηη ηέηνην επί ηνπ νδνζηξψκαηνο, θάηη εμαηξεηηθά επηθίλδπλν.  

 

2. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΥΔΓΗΑΜΟΤ-ΠΡΟΣΑΔΗ  

 
2.1 Βαζηθέο αξρέο θπθινθνξίαο πεδώλ-πνδειάησλ-νρεκάησλ  

Δπνκέλσο, ε πξνηεηλφκελε κνλνδξφκεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο νξίδεη νπζηαζηηθά ηηο δηακνξθψζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ, 

ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηνρή. πγθεθξηκέλα ν 

ρψξνο κεηαμχ ησλ ξπκνηνκηθψλ γξακκψλ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηνπο παξαθάησ άμνλεο ζρεδηαζκνχ:  

• Γηακφξθσζε πεδνδξνκίσλ κε θαζαξφ πιάηνο κεγαιχηεξν ηνπ 30% ηνπ πιάηνπο ηεο νδνχ (δει. απφ Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ.) κε 
θπβφιηζν ζε άκκν, εγθηβσηηζκέλν ζε θξάζπεδν απφ ηζηκέλην.  

• Γεκηνπξγία ζέζεσλ ζηάζκεπζεο εθαηέξσζελ ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο πιάηνπο 2.00κ κε θπβφιηζν δηαθνξεηηθνχ 
ρξψκαηνο ζε θνλίακα ηζηκέληνπ, εγθηβσηηζκέλν ζε ζελάδ απφ ζθπξφδεκα.  

• εκαηνδφηεζε ισξίδαο θίλεζεο πνδειάηνπ ζην επίπεδν ησλ πεδνδξνκίνπ κε ίδηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
δηαθνξεηηθή απφρξσζε θπβφιηζνπ.  

• Έληαμε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, ηνπ παξφδηνπ πξαζίλνπ, ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ θαη γεληθά ηνπ αζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ ζηελ ισξίδα πνπ νξίδεη ε ζηάζκεπζε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην κέγηζην δπλαηφ πιάηνο ηνπ 
πεδνδξνκίνπ θαη παξάιιεια νη ελ ιφγσ ζρεκαηηζκνί λα απνηεινχλ ζεκείν αλαθνξάο.  

• Καηαζθεπή νδνζηξψκαηνο απφ άζθαιην εγθηβσηηζκέλε πιεπξηθά ζε δηάδξνκν απφ ζθπξφδεκα.  
 
ηε ζπλέρεηα, πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε ησλ ραξάμεσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζην θπζηθφ αλάγιπθν ηνπ 
εδάθνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδφο έρεη πιάηνο  17.00 κέηξα ζηα λφηηα θαη 15.00 κ ζηα βφξεηα. Σν κεγάιν απηφ πιάηνο απφ 
Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ. δελ πθίζηαηαη ζήκεξα θαζψο ην φξην πνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηεο νδνχ, ηνπνζεηείηαη ζην θελφ αξθεηά 
πάλσ απφ ην ππάξρνλ έδαθνο. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαία κηα ζεηξά εξγαζηψλ, επηρψζεσλ θαη αληηζηεξίμεσλ, ζην βφξεην 
φξην ηεο νδνχ πέξαλ ηεο αζθάιηνπ, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ρψξνο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ 
πεδνδξνκίσλ.  

Παξφκνηα αληηκεηψπηζε αθνινπζείηαη θαη ζηα ηκήκαηα ηεο νδνχ φπνπ νη Ρ.Γ. είλαη εληφο ησλ ηδηνθηεζηψλ ή ηέκλνπλ 

θηήξηα (παιαηά). Έηζη, κε βάζε ηελ αξρή γηα εληαία θαη αδηάιεηπηα πιάηε απφ Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ. νη δηακνξθψζεηο ησλ 
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πεδνδξνκίσλ απφ ηα λνηηνδπηηθά ηεο Κνπξκνχιε θαη κέρξη ηελ λφηηα απφιεμε ηεο νδνχ Φπρνπληάθε, ζα πινπνηεζνχλ σο 

νδνχ δηπιήο θαηεχζπλζεο. Γειαδή, ην πιάηνο ηεο νδνχ ζα είλαη 6.50κ ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ζηάζε επί ηνπ 

νδνζηξψκαηνο. ηα θακπχια ηκήκαηα (αλνηθηέο θαη θιεηζηέο ζηξνθέο) ην πιάηνο ηνπ νδνζηξψκαηνο απμάλεη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ηαπηφρξνλε δηέιεπζε δπν κεγάισλ νρεκάησλ απφ δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Ζ παξαπάλσ πξφηαζε είλαη 

απαξαίηεηε αθνχ ην ηκήκα απηφ ζα δέρεηαη ζεκαληηθά θνξηία εηζφδνπ θαη εμφδνπ, απφ θαη πξνο ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ 

Ννκνχ.  

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηελ βηψζηκε 

θηλεηηθφηεηα θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Μαζηακπα, αθνχ ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζήκεξα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πξνθαιεί πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξνζβαζηκφηεηα, ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ πιεζπζκνχ.  

1.1.4 Γεσκεηξία νδνχ απφ Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ.  

Δμεηάδνληαο ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηελ νδφ Κ. Κξηάξε  πνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο νδηθνχο άμνλεο ηνπο 

νπνίνπο πεξηιακβάλεη ε κειέηε παξαηεξνχκε ηα εμήο:  

ήκεξα ε νδφο Κ. Κξηάξε έρεη πιάηνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 11.5κ-14κ κεηξνχκελν απφ πινπνηεκέλν φξην (πεξίθξαμε ή 

καληξφηνηρν) ηδηνθηεζίαο ζε πινπνηεκέλν φξην ηδηνθηεζίαο. Δηδηθά γηα ην ηκήκα ηεο νδνχ πνπ βξίζθεηαη βφξεηα ηεο νδνχ 

Κνπξεηψλ θαη έσο ηελ αξρή ηνπ ξέκαηνο ην πιάηνο ηεο νδνχ φπσο νξίδεηαη απφ ηα πινπνηεκέλα φξην ηδηνθηεζηψλ ζηελ 

δπηηθή πιεπξά ηεο νδνχ θαη ην θπζηθφ αλάρσκα ζην αλαηνιηθφ ηεο φξην θζάλεη κέρξη θαη ηα 3κ. ην λφηην άθξν ηεο νδνχ 

(έσο ηελ δηαζηαχξσζή ηεο κε ηελ νδφ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε) ππάξρνπλ πινπνηεκέλα πεδνδξφκηα θαη ζηηο δχν πιεπξέο 

ηεο νδνχ κε πιάηνο 1.00- 1.50κ. Σν πνζνζηφ ησλ πθηζηάκελσλ πεδνδξνκίσλ ζην ηκήκα απηφ θαιχπηεη ζε κέζν φξν ην 

25% ηνπ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ (απφ Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ). Βνξεηφηεξα φκσο ηα πεδνδξφκηα πεξηνξίδνληαη ζηελ κία πιεπξά ηεο 

νδνχ (ηκήκα απφ δηαζηαχξσζε κε Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε έσο Καβάινπ Μηρ.) κε ην ηειηθφ ηκήκα ηεο νδνχ πξνο ην ξέκα 

λα κελ έρεη θαζφινπ πεδνδξφκηα.  

ην εγθεθξηκέλν ξπκνηνκηθφ ζρέδην παξαηεξνχκε φηη ηα πιάηε (απφ Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ) ησλ βαζηθψλ αξηεξηψλ Κ.Κξηάξε θαη 

Κνπξκνχιε ηεο πεξηνρήο κειέηεο θπκαίλνληαη απφ 10-15κ αλάινγα κε ηελ ζέζε, ελψ ην δπζκελέζηεξν πιάηνο θάζεηεο 

πξνο απηέο νδνχ είλαη 8κ.  

1.1.5 Αξρέο ζρεδηαζκνχ πνπ αθνξνχλ ζηελ γεσκεηξία ησλ νδψλ  

Οη αξρέο ζρεδηαζκνχ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφηαζε σο πξνο ηελ γεσκεηξία ησλ νδψλ αθνξνχλ ηελ αλαινγία 

νδνζηξψκαηνο-πεδνδξνκίσλ, ηελ δηεπζέηεζε ηεο ζηάζκεπζεο, ηελ έληαμε πνδειαηνδξφκσλ θαη αζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα:  

• Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ ην νπνίν λα αληηπξνζσπεχεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνχ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ.  

• Δμαζθάιηζε ηνπ κέγηζηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο νη νπνίεο ζα νξίδνληαη επαθξηβψο κε ζρεηηθή ζήκαλζε ζην 
νδφζηξσκα.  

• Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γηα ηηο βαζηθέο αξηεξίεο ζηα ζεκεία ζηα νπνία δελ γεηηληάδεη κε ζπλεπίπεδν 
πνδειαηφδξνκν νξίδεηαη ην 1.50κ.  

• Διάρηζην πιάηνο ισξίδαο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζηηο βαζηθέο αξηεξίεο (γηα ηαρχηεηα θέληξνπ πφιεο 40Κm/H) 
νξίδνληαη ηα 3.00κ κε απφζηαζε αζθαιείαο 0.25κ εθαηέξσζελ. Σν πιάηνο ησλ θάζεησλ πξνο απηέο βνεζεηηθψλ νδψλ 
ζηελ πεξίπησζε κνλνδξφκεζεο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεησζεί έσο ηα 2.85κ πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα πεδνδξφκηα 
εθαηέξσζελ.  

• ηάζκεπζε παξάιιεια πξνο ηελ νδφ.  

• Διάρηζηεο δηαζηάζεηο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα παξάιιειε ζηάζκεπζε: 2.00κ(Π) Υ6.00κ(Μ).  
• Καζνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ ισξίδσλ θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ (κνλφδξνκνο ή δηπιήο θαηεχζπλζεο) ησλ θχξησλ 
αξηεξηψλ βαζηδφκελνο ζηα πξνηεηλφκελα απφ ηελ κειέηε «Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο» πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 
Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Καζψο νη παξνχζεο ζπλζήθεο ζην θπθινθνξηαθφ ηεο πφιεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηα δεδνκέλα 
ηεο ελιφγσ κειέηεο άκεζα, νη θχξηνη κνλφδξνκνη (Κνπξκνχιε & Κξηάξε) δηακνξθψλσληαη ζε πξψηε θάζε ζαλ δξφκνη 
δηπιήο θαηεχζπλζεο (ζπκβαηνί κε ηελ πθηζηάκελε θπινθνξηαθή κειέηε) θαη κε ελαιιαθηηθή πξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ηεο ζην κέιινλ δηακνξθψλσληαη σο κνλφδξνκνη. Όπνπ ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε δελ  
• παξέρεη ζηνηρεία (βι. δεπηεξεχνληεο δξφκνη) ζεσξείηαη φηη αθνινπζείηαη ή πξνζαξκφδεηαη ε ηζρχνπζα θπθινθνξηαθή 
κειέηε.  
• Γηαθξηηφο πνδειαηφδξνκνο ζην επίπεδν θίλεζεο ησλ πεδψλ ειάρηζηνπ πιάηνπο 1.20κ θαηά κήθνο θαη ησλ 2 θχξησλ 
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αξηεξηψλ θαη φπνπ νη θιίζεηο ην επηηξέπνπλ.  

• Φχηεπζε δέλδξσλ ζεκαληηθνχ κεγέζνπο θαηά κήθνο ησλ νδψλ. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ ζέζεηο θπηεχζεσλ 
επαξθψλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ πγηή αλάπηπμε ηέηνησλ θπηψλ θαη δελ ζα κεηψλνπλ ην πιάηνο ηεο 
πνξείαο ησλ πεδψλ, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία παξηεξηψλ ηα νπνία ζα παξεκβάιινληαη ζηελ δψλε ζηάζκεπζεο (αλά 2 
ζέζεηο) ειάρηζηνπ πιάηνπο 1.5κ. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ν θπζηθφο ζρεδηαζκφο ηφζν ησλ πεδνδξνκίσλ φζν θαη 
ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο.  

• ηηο δεπηεξεχνπζεο θάζεηεο νδνχο ε θχηεπζε ρσξνζεηείηαη πάληα ζηελ δπζκελέζηεξε λφηηα πιεπξά ηεο νδνχ ψζηε λα 
ζθηάδνληαη ηα αληίζηνηρα πεδνδξφκηα θαη θηίξηα.  

• Ο αζηηθφο εμνπιηζκφο (θσηηζηηθά, θάδνη απνξξηκκάησλ, θσηηζηηθά θιπ) δελ ζα κεηψλεη ην ειάρηζην απαηηνχκελν 
πιάηνο ηεο πνξείαο ησλ πεδψλ. Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ζα κπνξνχλ ζεκεηαθέο δηαπιαηχλζεηο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζε 
βάξνο ηεο δψλεο ζηάζκεπζεο ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ.  
1.1.6 Πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ ησλ νδψλ  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζε απηή ηελ θάζε ηεο κειέηεο αλαπηχζζνληαη ηππνινγίεο νδψλ αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπο. 

Γηαθξίλνληαη 4 ηππνινγίεο κε αληηπξνζσπεπηηθά πιάηε νδψλ (απφ Ρ.Γ. ζε Ρ.Γ): 15κ, 12κ, 10κ θαη 8κ. θάπνηα απφ ηα 

νπνία αληηκεησπίδνληαη κε πεξηζζφηεξεο απφ κία ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο. Έηζη έρνπκε:  

α. Πιάηνο νδνχ 15κ.  

Tππνινγία 15.1 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.15.1 & ζρέδην ηνκήο Γ-Γ’)  

Αθνξά νδφ πιάηνπο 15κ δηπιήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε, ζηάζκεπζε εθαηέξσζελ ηεο 

νδνχ θαη δηαθξηηφ πνδειαηφδξνκν ζην επίπεδν θίλεζεο ησλ πεδψλ. Σν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο 6.50κ, νη ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο 2.00κ + 2.00κ εθαηέξσζελ ηνπ νδνζηξψκαηνο, ν πνδειαηφδξνκνο έρεη πιάηνο 1.40κ θαη ηα πεδνδξφκηα 

2.70κ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνδ/κνπ) & 1.80κ. Σν πνζνζηφ ησλ πεδνδξνκίσλ ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην 30% απηνχ. Ζ ηππνινγία 15.1 βξίζθεη εθαξκνγή ζην ηκήκα ηεο νδνχ Γεκεηξαθάθε λφηηα ηεο 

δηαζηαχξσζεο κε ηελ νδφ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε θαη έσο ηελ απφιεμή ηεο ζηελ νδφ Μνάηζνπ (βι. θεθ. «πκβαηφηεηα κε 

ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε»). Σα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη θπηεχζεηο αθνινπζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο 

γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ.  

Σππνινγία 15.2 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.15.2 & ζρέδηα ηνκψλ Ε-Ε’, Ζ-Ζ’, Θ-Θ’)  

Αθνξά νδφ πιάηνπο 15κ δηπιήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε, ζηάζκεπζε ζηελ κία πιεπξά 

ηεο νδνχ θαη δηαθξηηφ πνδειαηφδξνκν ζην επίπεδν θίλεζεο ησλ πεδψλ. Σν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο min 6.50κ, ε ζέζε 

ζηάζκεπζεο 2.00κ, ν πνδειαηφδξνκνο έρεη πιάηνο 1.40κ θαη ηα πεδνδξφκηα 3.60κ & 1.50κ. Σν πνζνζηφ ησλ 

πεδνδξνκίσλ ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ θαιχπηεη ην 43% απηνχ. Ζ ηππνινγία 15.2 βξίζθεη εθαξκνγή ζην λνηηφηεξν ηκήκα 

ηεο νδνχ Κνπξκνχιε (ζεκεηαθά) κεηά ηελ ηειεπηαία ζηξνθή. Σα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη θπηεχζεηο 

αθνινπζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο ελδεηθηηθά ζε απηή ηελ πεξίπησζε απεηθνλίδεηαη ε 

έληαμε πεξηπηέξνπ θαζψο θαη ε αληηκεηψπηζε πξνζβάζεσλ ζε ηδησηηθά parking θαηνηθηψλ.  

β. Πιάηνο νδνχ 12κ.  

Σππνινγία 12.1 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.12.1 & ζρέδηα ηνκψλ Α-Α’, Β-Β’, Γ-Γ’)  

Αθνξά νδφ πιάηνπο 12κ κνλήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο, ζηάζκεπζε εθαηέξσζελ ηεο νδνχ θαη δηαθξηηφ 

πνδειαηφδξνκν ζην επίπεδν θίλεζεο ησλ πεδψλ. Σν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο 3.50κ, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο 2.00κ + 

2.00κ, ν πνδειαηφδξνκνο έρεη πιάηνο 1.40κ θαη ηα πεδνδξφκηα 1.80κ & 1.25κ. Σν πνζνζηφ ησλ πεδνδξνκίσλ ζην 

πιάηνο ηνπ δξφκνπ θαιχπηεη ην 37% απηνχ. Ζ ηππνινγία 12.1 βξίζθεη εθαξκνγή ηφζν λφηην ηκήκα ηεο νδνχ Κ. Κξηάξε 

(απφ ηελ ιεσθφξν Ζγ. Γαβξηήι έσο ηελ νδφ Κνπξεηψλ) φζν θαη ζην ελδηάκεζν ηκήκα ηεο νδνχ Κνπξκνχιε (απφ ηελ 

ηειεπηαία ζηξνθή ηεο ζηα βφξεηα έσο ηελ δηαζηαχξσζε κε ηελ νδφ Υαηδεκηράιε Γηάλλαξε). Σα ζηνηρεία αζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη νη θπηεχζεηο αθνινπζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ. εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ 

30% ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ πιάηνο ηνπ δξφκνπ δηαηεξείηαη θαηά ηελ παξαπάλσ ηππνινγία θαη γηα 

πιάηε δξφκσλ έσο 10.70κ min κε ζρεηηθέο κεηψζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ.  

Οη ηππνινγίεο 12.2 & 12.3 απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο ηηο πεξίπησζεο 12.1 αλαπηχζζνληαη ζην θεθάιαην «Δλαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ».  

γ. Πιάηνο νδνχ 10κ.  

Σππνινγία 10.1 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.10.1)  
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Αθνξά νδφ πιάηνπο 10κ κνλήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζε ζηελ κία πιεπξά ηεο νδνχ θαη 

δηαθξηηφ πνδειαηφδξνκν ζην επίπεδν θίλεζεο ησλ πεδψλ. Σν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο 3.50κ, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

2.00κ, ν πνδειαηφδξνκνο έρεη πιάηνο 1.50κ θαη ηα πεδνδξφκηα 1.50κ & 1.50κ. Σν πνζνζηφ ησλ πεδνδξνκίσλ ζην 

πιάηνο ηνπ δξφκνπ αληηπξνζσπεχεη ην 30% απηνχ. Ζ πεξίπησζε 10.1 έρεη εθαξκνγή ηφζν ζηα ζεκεία ησλ βαζηθψλ 

αξηεξηψλ Κ. Κξηάξε θαη Κνπξκνχιε φπνπ ην πιάηνο κεηψλεηαη ζεκεηαθά αιιά θαη ζηηο θάζεηεο πξνο απηέο νδνχο. Σα 

ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη θπηεχζεηο αθνινπζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ.  

δ. Πιάηνο νδνχ 8κ.  

Σππνινγία 8.1 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.8.1)  

Αθνξά νδφ πιάηνπο 8κ κνλήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζε ζηελ κία πιεπξά ηεο νδνχ ρσξίο 

πνδειαηφδξνκν. Σν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο 3.50κ, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο 2.00κ θαη ηα πεδνδξφκηα 1.40κ & 1.10κ. Σν 

πνζνζηφ ησλ πεδνδξνκίσλ ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ αληηπξνζσπεχεη ην 31% απηνχ. Ζ πεξίπησζε 8.1 εθαξκφδεηαη ζηηο 

δεπηεξεχνπζεο θάζεηεο νδνχο. Σα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη θπηεχζεηο αθνινπζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο 

γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ. Σν πιάηνο ηεο ισξίδαο θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί έσο ηα 2.85κ 

πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ ηα πεδνδξφκηα εθαηέξσζελ θαζψο νη νδνί ζεσξνχληαη ήπηαο ηνπηθήο θπθινθνξίαο θαη δελ 

δέρνληαη ηδηαίηεξν θφξην. Γηα ηνλ ίδην ιφγν δελ ππάξρεη αλάγθε γηα δηαθξηηφ πνδειαηφδξνκν.  

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ ηα ηκήκαηα ηεο νδνχ Κνπξκνχιε κε ηηο θιεηζηέο ζηξνθέο, φπνπ ην νδφζηξσκα 

ρξεηάδεηαη θαηάιιειε δηαπιάηπλζε πξνθεηκέλνπ λα επηηξέπεη ηελ ζηξνθή κεγάισλ νρεκάησλ ζηελ πεξίπησζε 

κνλφδξνκνχ ή ηελ ζπλάληεζε πάλσ ζηελ ζηξνθή 2 κεγάισλ νρεκάησλ ζηελ πεξίπησζε δξφκνπ δηπιήο θπθινθνξίαο. 

ηηο πεξηνρέο θιεηζηψλ ζηξνθψλ ε ζηάζκεπζε απαγνξεχεηαη.  

1.1.7 Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζρεδηαζκνχ  

Πξνθεηκέλνπ ε πξφηαζε λα είλαη άκεζα εθαξκφζηκε, αλεμάξηεηα απφ επξχηεξεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο (π.ρ. 

θαηαζθεπή πεξηθεξεηαθνχ) απαηηείηαη ε κέγηζηε επειημία. Γη’ απηφ ην ιφγν ζεσξήζεθε απαξαίηεην θαη χζηεξα απφ ζρεηηθή 

νδεγία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο λα επηιπζνχλ επηπιένλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ γεσκεηξία ησλ νδψλ. 

Οη ελαιιαθηηθέο απηέο θαζψο ζεσξνχληαη κεηαβαηηθέο απφ ηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηελ επηζπκεηή πιεξνχλ κφλνλ ελ 

κέξεη ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πην πάλσ θεθάιαην. πγθεθξηκέλα αθνξνχλ ηελ νδφ Κνπξκνχιε κε 

ηππηθφ πιάηνο 12κ. Έηζη έρνπκε:  

Σππνινγία 12.2 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.12.2 θαη ζρέδην ηνκήο )  

Αθνξά νδφ πιάηνπο 12κ δηπιήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε θαη ζηάζκεπζε ζηελ κία 

πιεπξά ηεο νδνχ ρσξίο πνδειαηφδξνκν. Σν νδφζηξσκα έρεη πιάηνο 6.50κ, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο 2.00κ θαη ηα 

πεδνδξφκηα 1.50κ & 2.00κ. Σν πνζνζηφ ησλ πεδνδξνκίσλ ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ αληηπξνζσπεχεη ην 29% απηνχ. Ζ 

ηππνινγία 12.2 πξνηείλεηαη σο ελαιιαθηηθή ηηο πεξίπησζεο  

12.1 γηα θαη γηα ηηο θάζεηεο πξνο ηηο θχξηεο αξηεξίεο νδνχο κε πιάηνο 12.0κ νη νπνίεο απφ ηελ ηζρχνπζα θπθινθνξηαθή 

κειέηε πξνβιέπνληαη σο δηπιήο θαηεχζπλζεο. Σα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη θπηεχζεηο αθνινπζνχλ ηα 

αλαγξαθφκελα ζηηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ. Όζνλ αθνξά ηελ θίλεζε ηνπ πνδειάηνπ ε χπαξμε πεδνδξνκίνπ πιάηνπο 

2.00κ πηζηεχνπκε φηη δηεπθνιχλεη ηελ άηππε θαη κε πξνζνρή θίλεζή ηνπ αθφκα πάλσ ζε απηφ.  

Σππνινγία 12.3 (βι. παξάξηεκα: ζθαξίθεκα Α.12.3)  

Αθνξά ηελ κεηαηξνπή ηεο νδνχ πιάηνπο 12κ δηπιήο θαηεχζπλζεο κε κία ισξίδα θπθινθνξίαο αλά θαηεχζπλζε θαη 

ζηάζκεπζε ζηελ κία πιεπξά ηεο νδνχ ρσξίο πνδειαηφδξνκν, φπσο απηή θαίλεηαη ζηελ πεξίπησζε 12.2 ζε νδφ κνλήο 

θαηεχζπλζεο, κε ζηάζκεπζε εθαηέξσζελ ηεο νδνχ θαη πνδειαηφδξνκν. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο 12.3 απφ ηελ 

12.1 εληνπίδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ γηα ηελ παξαπάλσ κεηαηξνπή. Σν νδφζηξσκα έρεη 

πιάηνο 3.50κ, νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο 2.00κ + 2.00κ, ν πνδειαηφδξνκνο 1.25κ θαη ηα πεδνδξφκηα 1.25κ & 2.00κ. Σν 

πνζνζηφ ησλ πεδνδξνκίσλ ζην πιάηνο ηνπ δξφκνπ αληηπξνζσπεχεη ην 27% απηνχ, αιιά δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ζπλε-

πίπεδνπ κε απηά πνδειαηνδξφκνπ νη ζπλζήθεο είλαη ζαθψο επλντθφηεξεο. Σα ζηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νη 

θπηεχζεηο αθνινπζνχλ ηα αλαγξαθφκελα ζηηο γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ.  

1.1.8 Πξνζηαζία πεδψλ  

Δπηπιένλ ηεο βαζηθήο απαίηεζεο γηα 30% ηνπ πιάηνπο ηνπ δξφκνπ πνπ απνδίδεηαη ζηελ θίλεζε πεδψλ φπσο 
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πξναλαθέξζεθε, ζηνλ ζρεδηαζκφ εθαξκφδνληαη αξρέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ησλ πεδψλ. πγθεθξηκέλα:  

• ε θάζε πεδνδξφκην εμαζθαιίδεηαη δψλε ειάρηζηνπ πιάηνπο 1.00κ γηα ηελ αλεκπφδηζηε φδεπζε πεδψλ. ην θέληξν 
απηήο ηεο δψλεο ηνπνζεηείηαη ζηελ δαπεδφζηξσζε ε ελδεηθηηθή ισξίδα θίλεζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 
Δθαξκφδνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο ελδείμεηο ζε ζέζεηο δηαζηαπξψζεσλ, ζηξνθψλ θαη δηαβάζεσλ.  
• Πξνβιέπεηαη (φπνπ ην πιάηνο ηνπ δξφκνπ ην επηηξέπεη θαη ρσξίο λα αλαηξνχληαη νη γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ) 
απφζηαζε πιάηνπο 0.50κ αλάκεζα ζηελ δψλε αλεκπφδηζηεο θίλεζεο πεδψλ θαη ηελ ξπκνηνκηθή γξακκή γηα ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ εηζφδσλ ησλ θαηνηθηψλ.  
• Σα ζηνηρεία ηνπ αζηηθνχ εμνπιηζκνχ (θσηηζηηθά, θάδνη απνξξηκκάησλ, θπηεχζεηο, θαζηζηηθά θιπ δελ παξεκβάιινληαη 
ζηελ δψλε αλεκπφδηζηεο πνξείαο πεδψλ.  
• Πξνζηαζία ησλ θφκβσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη :  
 

-Αιιαγή ηνπ πιηθνχ ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ άζθαιην ζε θπβφιηζν ψζηε λα ζεκαηνδνηείηαη έληνλα ε αλάγθε κείσζεο 

ηαρχηεηαο ησλ νρεκάησλ θαη ε είζνδφο ηνπο ζε κία πεξηνρή φπνπ πξνηεξαηφηεηα έρεη ν πεδφο.  

-Γηαγξάκκηζε ησλ δηαβάζεσλ.  
• Απαγφξεπζε ηεο ζηάζκεπζεο ζηηο γσλίεο θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 6.00κ απφ απηέο.  
• Σνπνζέηεζε θαηάιιεισλ εκπνδίσλ πνπ ζα απνηξέπνπλ κελ ηελ ζηάζκεπζε νρεκάησλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ αιιά ζα 
είλαη θαη άκεζα αληηιεπηά απφ ηνλ πεδφ ψζηε λα κελ απνηεινχλ θίλδπλν αηπρεκάησλ.  
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Αιιαγή ζηνλ ρξσκαηηζκφ ηεο δαπεδφζηξσζεο ηνπ ζπλεπίπεδνπ κε ηα πεδνδξφκηα πνδειαηνδξφκνπ.  

-Οη δηαβάζεηο ζα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 2.50κ. απμαλφκελν αλάινγα κε ηελ θίλεζε ηεο εθάζηνηε νδνχ.  

-Αλεκπφδηζηε θίλεζε ΑΜΚ κε δηακφξθσζε θιίζεσλ ζε ζεκεία πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ.  

Οη παξαπάλσ αξρέο εθαξκφζζεθαλ ζε ελδεηθηηθή ηππνινγία θφκβνπ νδνχ 12κ κε νδφ 8κ ε νπνία θαίλεηαη ζην 

ζθαξίθεκα Κ.12.8 ηνπ παξαξηήκαηνο.  

1.1.9 πκβαηφηεηα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα ε πξφηαζε ζρεδηαζκνχ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (π.ρ. θνηλσληθνχο, θπθινθνξηαθνχο πνπ 

αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ δήκνπ θιπ) λα κελ κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζην ζχλνιφ ηεο ζε κία κνλαδηθή ρξνληθή ζηηγκή 

ζεσξνχκε θαιφ ζε απηή ηελ θάζε λα ππάξρεη έλα ζελάξην κεηάβαζεο απφ ηελ κία θαηάζηαζε (ππάξρνπζα) ζηελ 

επηζπκεηή, αθφκα θαη αλ απηφ δελ πιεξεί εληειψο φιεο ηηο ζπληζηψζεο & αξρέο ζρεδηαζκνχ πνπ αλαπηχρζεθαλ 

παξαπάλσ.  

Σν ζελάξην απηφ αθνξά θπξίσο ην ζέκα ησλ κνλνδξνκήζεσλ ησλ βαζηθψλ αξηεξηψλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε «Βηψζηκεο 

Κηλεηηθφηεηαο». Έηζη ζε πεξίπησζε πνπ νη κνλνδξνκήζεηο απηέο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ φιεο καδί ή επηιεγεί λα γίλνπλ 

ηκεκαηηθά ζα πξέπεη λα βξεζεί έλα κνληέιν κεηαηξνπήο ησλ νδψλ δηπιήο θαηεχζπλζεο ζε κνλήο κε ηηο ειάρηζηεο 

απαξαίηεηεο εξγαζίεο. Σν κνληέιν απηφ πεξηγξάθεηαη ζηηο ηππνινγίεο 12.2 & 12.3 φπσο απηέο αλαπηχρζεθαλ πην πάλσ 

θαη παξνπζηάδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζθαξηθήκαηα. Οη κεηαηξνπέο απφ ην έλα (12.2) ζην άιιν (12.3) αθνξνχλ:  

• Καηάξγεζε ηεο κίαο ισξίδα θπθινθνξίαο νρεκάησλ θαη ηεο αζθάιηνπ επ’ απηήο. Δγθηβσηηζκφο ηνπ ελαπνκέλνληνο 
αζθαιηνηάπεηα κε θξάζπεδν απφ κπεηφλ.  

• Σνπνζέηεζε λέσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο κε πιάηνο 2.00κ επί ηεο ισξίδαο πνπ θαηαξγείηαη. Γαπεδφζηξσζε απηψλ ησλ 
λέσλ ζέζεσλ κε ηζηκεληνθηβφιηζν .  

• ην φξην ησλ λέσλ απηψλ ζέζεσλ πξνο ην πεδνδξφκην ηνπνζεηείηαη λέν θξάζπεδν.  

• Μεηαμχ ηνπ λένπ θξαζπέδνπ θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ γίλεηαη γέκηζκα κε ηειηθή επηθάλεηα ηζηκεληνθηβφιηζν. Απηή ηελ λέα 
(ζπλεπίπεδε κε ην πεδνδξφκην δψλε) θαηαιακβάλεη ν πνδειαηφδξνκνο, δηαπιαηχλνληαο νπζηαζηηθά ην επίπεδν ηνπ 
πεδνδξνκίνπ.  

• Σα ζηνηρεία εμνπιηζκνχ κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζην επίπεδν ηνπ νδνζηξψκαηνο αλάκεζα ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, 
φπσο θαη θάπνηεο θπηεχζεηο ζε εηδηθνχο ιάθθνπο.  
 

2.2 Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζηνηρείσλ θαη πιηθώλ ησλ δηακνξθώζεσλ  

Έπεηηα από παξάθιεζε ηεο ππεξεζίαο, όια ηα ζθπξνδέκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζην θείκελν, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππόςε σο ζθπξνδέκαηα C20/25, αλεμάξηεηα από ηελ αλαθνξά ηνπο ζην θείκελν ή ζηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηώλ ζε ζθπξνδέκαηα C12/15 ή C16/20.  

Γεληθά επηδηψθεηαη ε δηαηήξεζε ησλ πθηζηάκελσλ πςνκέηξσλ, ηφζν γηα ηα πεδνδξφκηα φζν θαη γηα ην νδφζηξσκα. Σφζν 

ζηα ζρέδηα φζν θαη ζηελ πεξηγξαθή φπνπ δελ γίλεηαη εηδηθή κλεία ζρεηηθά κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ λένπ πςνκέηξνπ απφ ην 

πθηζηάκελν σο πςφκεηξν ζα ιακβάλεηαη ην πθηζηάκελν. Ζ δηαθνξά ζηάζκεο πεδνδξνκίνπ – νδνζηξψκαηνο νξίδεηαη γηα 

ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ζηα 15cm, ελψ νη πξνζηαηεπκέλνη θφκβνη ππεξπςψλνληαη ζε ζρέζε κε ην γεληθφ νδφζηξσκα θαηά 

10cm.  
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2.2.1 Γαπεδνζηξψζεηο  

Α.1 Γάπεδν Σζηκεληνθπβφιηζνπ ηερλεηήο παιαίσζεο βαηφ απφ νρήκαηα (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ7-9 & Λ14-18) Δθαξκφδεηαη 

ζηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο θαη ηνπο πξνζηαηεπκέλνπο θφκβνπο. Γίλεηαη επίζηξσζε κε έγρξσκνπο θπβφιηζνπο πεξηέρνληεο 

ςπρξά πιηθά, δηαζηάζεσλ 20x10x6 cm κε ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν δνλεηή θη επηθαλεηαθή 

επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε αξκνιφγεζε ησλ θπβφιηζσλ γίλεηαη κε ακκνθνλίακα 100γξ. 

ηζηκέληνπ. Οη θπβφιηζνη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ENERGY STAR απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. ηηο ζέζεηο ησλ 

θφκβσλ ή ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ δαπέδνπ είλαη ε εμήο: θαζαηξείηαη ε ππάξρνπζα 

άζθαιηνο θαη ηνπνζεηείηαη ππφβαζε νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C16/20, πάρνπο 15cm, κε δχν πιέγκαηα 

Σ131.  ην φξην ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη θφκβνπ ηνπνζεηείηαη δνθφο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη 

δηαηνκήο 10x26cm. Σν ίδην ηνπνζεηείηαη θαη ζην φξην ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο κε ην πεδνδξφκην, ζην επίπεδν ηεο ζέζεο 

ζηάζκεπζεο.  

Α.2 Γάπεδν Σζηκεληνθπβφιηζνπ ηερλεηήο παιαίσζεο κε βαηφ απφ νρήκαηα (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ1Λ18) Δθαξκφδεηαη ζηα 

πεδνδξφκηα θαη ζηα πιαηψκαηα – πιαηείεο, θαζψο θαη ζηηο ξάκπεο ΑΜΚ. Γίλεηαη επίζηξσζε κε έγρξσκνπο θπβφιηζνπο 

πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά, δηαζηάζεσλ 20x10x6 cm κε ζπκπχθλσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε θαηάιιειν δνλεηή θη 

επηθαλεηαθή επεμεξγαζία ηερλεηήο παιαίσζεο. Ζ ηνπνζέηεζε θαη ε αξκνιφγεζε ησλ θπβφιηζσλ γίλεηαη κε άκκν ζην 

πεδνδξφκην. Οη θπβφιηζνη ζα είλαη πηζηνπνηεκέλνη θαηά ENERGY STAR απφ αλαγλσξηζκέλν εξγαζηήξην. ην 

πεδνδξφκην ε ζηξψζε ησλ θπβφιηζσλ γίλεηαη ζε ππφβαζε ζηξψζεο 3Α παηεηφ, πάρνπο 15cm, ψζηε λα απνξξένπλ ηα 

φκβξηα πξνο ην έδαθνο. ην φξην πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπλεπίπεδα κε ην ηειεπηαίν ηνπνζεηείηαη δνθφο 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη δηαηνκήο 10x26cm. ην ίδην φξην, ζην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ 

ηνπνζεηείηαη πξφρπην θξάζπεδν απν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, δηαηνκήο 15x30cm κε απφηκεζε, ζχκθσλα κε ηηο 

Π.Σ.Π., ην νπνίν ζα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνζηάζην κε ηαπηφρξνλε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηφκελεο ηεο 

παξαζθεπήο ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. ηελ πεξίπησζε δηακνξθψζεηο ξακπψλ ΑΜΚ, ζην 

φξην κεηαμχ ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ θφκβνπ ή ηνπ νδνζηξψκαηνο αζθάιηνπ ηνπνζεηείηαη δνθφο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη δηαηνκήο 10x26cm.  

Α.4 Αληηνιηζζεηηθέο πιάθεο ηζηκέληνπ (πνξεία ηπθιψλ) (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ6, Λ10, Λ14) Σνπιάρηζηνλ ζηελ κία πιεπξά 

ησλ νδψλ εμαζθαιίδεηαη ισξίδα αλεκπφδηζηεο φδεπζεο αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο πιάηνπο 1.00κ. Ζ ζήκαλζε ηεο 

εηδηθήο απηήο πνξείαο γίλεηαη επί ηνπ δαπέδνπ κε επίζηξσζε απφ αληηνιηζζεηηθέο πιάθεο ηζηκέληνπ δηαζηάζεσλ 

40x40cm κε αλάγιπθεο γξακκψζεηο θαη ζε απφρξσζε θνληά ζηελ απφρξσζε ηνπ ηζηκεληνθηβφιηζνπ. ηα ζεκεία 

αιιαγήο θνξάο ηεο πνξείαο θαζψο θαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο αληηνιηζζεηηθέο πιάθεο 

δηαζηάζεσλ 40Υ40cm κε αληίζηνηρεο θαηάιιειεο αλάγιπθεο ελδείμεηο. Οη πιάθεο ηνπνζεηνχληαη επί ηεο ππφβαζεο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ κε άκκν θαη είλαη ζπλεπίπεδεο κε ηελ δαπεδφζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. Τθηζηάκελα ζηνηρεία αζηηθνχ (π.ρ. 

πηλαθίδεο, θάδνη απνξξηκκάησλ θιπ) θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (π.ρ. πίλαθεο, θνιψλεο θιπ) πνπ βξίζθνληαη 

εληφο ηεο ισξίδαο αλεκπφδηζηεο φδεπζεο ζα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ/ απνκαθξπλζνχλ.  
 

Α.5 Ράκπεο νρεκάησλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βι. ιεπηνκέξεηα Λ5) Ζ πξφζβαζε ησλ νρεκάησλ ζε ηδησηηθνχο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο εθηφο ηεο ξπκνηνκηθήο γξακκήο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ δηακφξθσζε ξάκπαο ζηελ άθξε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. Οη ξάκπεο απηέο έρνπλ θπκαηλφκελν πιάηνο, κήθνο θαη θιίζε αλάινγα κε ηελ ζέζε ηνπο. Καηαζθεπάδνληαη 

απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, θαηεγνξίαο C16/20, κε επηθάλεηα απφ βηνκεραληθφ δάπεδν κε εηδηθέο ξαβδψζεηο, κε 

ζθιεξπληηθφ πιηθφ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ MASTERTOP 100NC BASF, ή ηζνδχλακνπ. ην φξην ηεο ξάκπαο θαη ηνπ δξφκνπ, 

ηνπνζεηείηαη δνθφο εγθηβσηηζκνχ (ηεο παξακέλνπζαο αζθάιηνπ) απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 θαη 

δηαηνκήο 10x26cm. ηνλ δξφκν παξακέλεη ε ππάξρνπζα άζθαιηνο.  

2.2.2 ηνηρεία αζηηθνχ εμνπιηζκνχ  

Β.1 Δζράξα πξνζηαζίαο ιάθθσλ δέλδξσλ (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ6, Λ10, Λ14 θαη ΛΞ6) Οη ιάθθνη δέλδξσλ επί ησλ 

πεδνδξνκίσλ (λέεο ή πθηζηάκελεο) νξηνζεηνχληαη θαη πξνζηαηεχνληαη απφ πξνθαηαζθεπαζκέλεο εζράξεο ηχπνπ 

CARMEL 100 ηεο Escofet ή ηζνδχλακνπ. Οη εζράξεο απηέο απνηεινχληαη απφ πιαίζην δπν ηεκαρίσλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε εμσηεξηθή δηάζηαζε 1.00mX1.00m θαη απφ εζσηεξηθφ δαθηχιην αινπκηλίνπ 

πάρνπο 9,25cm κε εμσηεξηθή δηάκεηξν Φ750cm θαη εζσηεξηθή δηάκεηξν Φ530cm.  

Β.2 Μπάξα-εκπφδην ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ5, Λ6 θαη ΛΞ3) Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε 

ζηάζκεπζε νρεκάησλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ηνπνζεηνχληαη επί ηνπ ηζηκεληέληνπ θξαζπέδνπ κπάξεο – εκπφδηα 

ζηάζκεπζεο ηξνρνθφξσλ αλά 3.00m ή θαη πην ππθλά ζε ζέζεηο φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην (π.ρ. δηαβάζεηο πεδψλ). Οη 

κπάξεο πνπ επηιέγνληαη είλαη ελδεηθηηθνχ ηχπνπ BARCELONA 92/C-43 ηεο URBANICA ή ηζνδχλακνπ. Δίλαη απφ ράιπβα 

βακκέλεο κε αληηνμεηδσηηθή βαθή θαη αλνμείδσην δαθηχιην κε χςνο 100cm θαη δηάκεηξν Φ10cm.  
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Β.3 Κάδνη απνξξηκκάησλ Οη θάδνη απνξξηκκάησλ ηνπνζεηνχληαη επί ησλ θσηηζηηθψλ ηζηψλ. ε θάζε θσηηζηηθφ ηζηφ 

ηνπνζεηνχληαη 2 θάδνη (1 αλαθχθισζεο θαη 1 θνηλψλ απνξξηκκάησλ). Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο γίλεηαη ζε χςνο 1.20κ απφ ην 

δάπεδν , έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 44l θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ραιχβδηλε ιακαξίλα. Δλδεηθηηθφο ηχπνο Simple ηεο 

Urbanica ή ηζνδχλακνο.  

Β.4 Παγθάθηα – θαζηζηηθά (βι. ιεπηνκέξεηα ΛΞ4) ηα πιαηψκαηα – πιαηείεο πνπ δεκηνπξγνχληαη δηακνξθψλνληαη ρψξνη 

ζηάζεηο κε ηελ ρξήζε θαζηζηηθψλ ηχπνπ Althea ρσξίο πιάηε ηεο Urbanica ή ηζνδχλακα. Πξφθεηηαη γηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα κνλνθφκκαηα θαζηζηηθά ζρήκαηνο Π απφ εληζρπκέλν ηζηκέλην πςειήο αληνρήο θαινππσκέλν ζε 

κεηαιιφηππν κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα αδξαλή πιηθά (8-13 mm). Σν ηζηκέλην ηχπνπ Portland (Σχπνο 1 42,5 R) θαη 

επαξθήο πνζφηεηα πξνζζεηηθνχ ξεπζηνπνίεζεο πνπ πεξηέρεη θαξβνμπιηθά πνιχ-πδξνμείδηα, απμάλνπλ ηελ κεραληθή 

αληνρή ηνπ πξντφληνο. Ζ ζεηξά παξαγσγήο γίλεηαη ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν εξγνζηάζην θαη κε κείγκα αδξαλψλ πιηθψλ 

γηα κπεηά επεμεξγαζκέλα βάζε κηαο θαηάιιειεο θνθνκεηξηθήο θακπχιεο, κε ζθνπφ λα δηαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε 

ξεπζηφηεηα ηνπ κείγκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κηθξφηεξε πνζφηεηα λεξνχ. Έρεη δηαζηάζεηο 200Υ50Υ45cm. θαη ρξψκα 

θπζηθφ γθξί (ηζηκέληνπ).  

εκείσζε: Σα παηδηθά ππαίζξηα παηρλίδηα θαη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο πιαηείαο Π2 είλαη ελδεηθηηθά θαη 

δελ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

2.2.3 Γηακνξθψζεηο θπηεχζεσλ  

Γ.1 Γηακνξθψζεηο παξηεξηψλ θαη ιάθθσλ θχηεπζεο Παξηέξηα (βι. ζρέδηα & ιεπηνκέξεηα Λ11) Οξίδνληαη σο νη κηθξφηεξεο 

ή κεγαιχηεξεο πεξηνρέο θπηεχζεσλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ ή πιαηεηψλ. Οη πεξηνρέο θχηεπζεο είλαη ζπλεπίπεδεο κε ηελ 

πεξηβάιινπζα δαπεδφζηξσζε, ελψ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ πιαηεηψλ Π2,Π3 & Π4 ζρεκαηίδνπλ κηθξά πςψκαηα θαη 

θεθιηκέλα επίπεδα πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ ηηο θιίζεηο ηνπ πθηζηάκελνπ εδάθνπο. Οη πεξηνρέο απηέο νξίδνληαη 

πεξηκεηξηθά κε πξνθαηαζθεπαζκέλν θξάζπεδν δηαζηάζεσλ 30Υ15Υ100cm ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζπλεπίπεδα κε ηελ 

πεξηβάιινπζα δαπεδφζηξσζε. Δπηρψλνληαη δε κε θεπεπηηθφ ρψκα πάρνπο 50cm πεξίπνπ θαη θπηεχνληαη κε θπηά 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε. ηελ πεξίπησζε δεκηνπξγίαο παξηεξηψλ επί ηνπ πεδνδξνκίνπ απηά επηρψλνληαη κε 

θεπεπηηθφ ρψκα ζε βάζνο  

Γ.2 Λάθθνη θχηεπζεο (βι. ιεπηνκέξεηεο Λ4, Λ17) Οξίδνληαη σο νη κηθξέο επηθάλεηεο θχηεπζεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζην 

επίπεδν ηνπ νδνζηξψκαηνο & ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Καηά θαλφλα έρνπλ δηαζηάζεηο 1.50Υ1.50m,πιελ ησλ ζεκείσλ 

φπνπ ε γεσκεηξία ηεο νδνχ δελ επηηξέπεη θάηη ηέηνην. Οξίδνληαη πεξηκεηξηθά κε πξνθαηαζθεπαζκέλν θξάζπεδν απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, δηαηνκήο 6x24cm θαη κήθνπο 100cm &  εθάπηνληαη ζην πξφρπην θξάζπεδν απφ 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, δηαηνκήο 15x30cm κε απφηκεζε, ζχκθσλα κε ηηο Π.Σ.Π. ην νπνίν νξίδεη ην πεδνδξφκην. 

Καηά θαλφλα παξεκβάιινληαη ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο , πεξίπνπ 1 ιάθθνο θχηεπζεο/ 2-3 ζέζεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ζέζεηο ησλ θσηηζηηθψλ. Δπηρψλνληαη κε θεπεπηηθφ ρψκα ζε βάζνο 35cm πεξίπνπ θαη επηζηξψλνληαη κε ιεπθφ ραιίθη 

3Α ζε ζηξψζε πάρνπο 5cm. Καηά ην αξρηθφ ζηάδην αλάπηπμεο ησλ δέλδξσλ ζπλίζηαηαη ε ρξήζε εηδηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ 

θηγθιηδσκάησλ γχξσ απφ απηά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηα ζηαζκεχνληα νρήκαηα.  

2.2.4 Δηδηθέο δηακνξθψζεηο  

Γ.1 Φσηηζηηθφο ηζηφο (βι. ιεπηνκέξεηεοΛ8 & Λ16) Ο ηχπνο θαη νη ζέζεηο ησλ θσηηζηηθψλ νξίδνληαη απφ ηελ θσηνηερληθή 

θαη ειεθηξνκεραλνινγηθή κειέηε θαη ηνπνζεηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε ζην επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ. ηελ άθξε ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ηνπνζεηείηαη ηζηφο θσηηζηηθνχ ν νπνίνο αγθπξψλεηαη ζε ζθπξφδεκα ην νπνίν δέρεηαη επηθαλεηαθή επε-

μεξγαζία ιείαλζεο κε ζθιεξπληέο. ηε ζπλέρεηα ηεο αγθχξσζεο ηνπνζεηείηαη θξεάηην έιμεο θαισδίσλ δηαζηάζεσλ 

50x50x70cm απφ ζθπξφδεκα. Σφζν γηα ηνλ ηχπν ηνπ θσηηζηηθνχ ηζηνχ φζν θαη γηα ηνλ ηχπν ησλ αγθπξψζεσλ βι. ε/κ 

κειέηε.  

Γ.2 ηεζαία θαη ηνηρία απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βι. ζρέδην πιαηεία Π2, ηνκή Θ-Θ’ & ιεπηνκέξεηα Λ3)  

 

 

 

 



  

 
10 

Ζ/Μ 

2.1 Ζιεθηξνδόηεζε  

Σα πηιιαξ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ ηεο δηακνξθνχκελεο πεξηνρήο ζα ειεθηξνδνηεζνχλ απφ ηνπηθνχο 

ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα.  

2.2 Τδξνδόηεζε  

Ζ πδξνδφηεζε ηεο πεξηνρήο ζα γίλεη απφ ην ππάξρνλ δίθηπν ηεο ΓΔΤΑΡ κέζσ κεηξεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη 

ηξεηο (3) πδξνδνηήζεηο φπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα.  

2.3 Απνρέηεπζε Οκβξίσλ θηεξίσλ  

Λφγσ ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ ζα γίλεη πιήξεο δηεπζέηεζε ησλ απνιήμεσλ ζην πεδνδξφκην ησλ 

πδξνξξνψλ ησλ θηεξίσλ.  
 

Πξνβιεπόκελεο Δγθαηαζηάζεηο  

Πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο: 

 Δγθαηαζηάζεηο εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ δξφκσλ, πεδνδξνκίσλ, θχηεπζεο,  κνλνπαηηψλ ξέκαηνο θαη 

«πιαησκάησλ» - πεξηνρψλ εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο.  

 Δγθαηάζηαζε Άξδεπζεο (πξσηεχνληα θαη δεπηεξεχνληα δίθηπα).  

 Γηεπζέηεζε πδξνξξνψλ θηεξίσλ – νκβξίσλ πεδνδξνκίσλ  
 
 
Φσηηζκόο  

Πξνβιέπεηαη ν θσηηζκφο ηνπ δξφκνπ θαη ησλ πεδνδξνκίσλ κε ή ρσξίο ρξήζε πνδειάηνπ. Ο θσηηζκφο γεληθά 

πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν θσηηζηηθά επί ηζηνχ χςνπο 7κ . Σν έλα θσηηζηηθφ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή κε βξαρίνλα 

0.5κ θαη ην άιιν ζε χςνο 5κ κε βξαρίνλα 1.5κ. Σν θσηηζηηθφ θνξπθήο ζα θέξεη 59 ιακπηήξεο LED ηζρχνο 1W θαη ην 

θσηηζηηθφ κεζαίαο ηνπνζέηεζεο 39 ιακπηήξεο LED ηζρχνο 1W.   Ο θσηηζκφο ηνπ δξφκνπ ηνπ ξέκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη 

κε έλα θσηηζηηθφ επί ηζηνχ χςνπο 5κ . Σν θσηηζηηθφ ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ θνξπθή κε βξαρίνλα 0.5m. θαη ζα θέξεη 39 

ιακπηήξεο LED ηζρχνο 1W Ο θσηηζκφο αλάδεημεο θχηεπζεο θαη κνλνπαηηψλ ηνπ ξέκαηνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη γεληθά κε 

θσηηζηηθά ρσλεπηά ζην έδαθνο θαη ζε θσηηζηηθά ζε θνισλάθηα. Οη ιακπηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη επί ηνλ 

πιήζηνλ ιακηήξεο Led αιιά θαη αινγφλνπ.  
 
Ζιεθηξνδόηεζε  

Οη εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ ηεο δηακνξθνχκελεο πεξηνρήο ζα ειεθηξνδνηεζνχλ απφ ην δίθηπν Υακειήο Σάζεο ηεο ΓΔΖ 

πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή πγθεθξηκέλα πξνβιέπνληαη δχν (2) ειεθηξνδφηεζεηο. Ζ ειεθηξνδφηεζε γίλεηαη απφ 

ελαέξηνπο ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΖ (δίζηεια) θαη θαηαιήγεη ζε θηβψηηα ειεθηξηθήο δηαλνκήο (Πίιιαξ).  Σα πξνβιεπφκελα 

Πίιιαξ Ρ2 θαη Ρ3 ηνπνζεηνχληαη πιεζίνλ ηνπ ππνζηαζκνχ 
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 Γίθηπα  

Απφ ηα Πίιιαξ ειεθηξνδνηνχληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θάζε είδνπο θσηηζκνχ θαη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ηνπ απηνκάηνπ 

πνηίζκαηνο.  

Ηζηνί  

Σα θσηηζηηθά ζα ηνπνζεηνχληαη επί ηππνπνηεκέλνπ ηζηνχ, εηδηθφ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ σο άλσ θσηηζηηθψλ, χςνπο 7m 

ζην θεληξηθφ δξφκν θαη χςνπο 5m ζην δξφκν πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ ξέκαηνο. Ο ηζηφο ζα είλαη 

ραιχβδηλνο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ κε ζρήκα θνίιν θσληθήο δηαηνκήο, θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν IEN 

60598-1, θαη ην αθξνθηβψηην ηνπ ηζηνχ έρεη βαζκφ πξνζηαζίαο IP54. Οη ηζηνί ζα θέξνπλ πιάθα έδξαζεο απφ εληαίν 

ραιπβδφθπιιν δηαζηάζεσλ 40cmX40cm, πάλσ ζηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα. Ζ πιάθα έδξαζεο ζα θέξεη πέληε(5) νπέο 

κία θεληξηθή Φ100 γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ πξνο ηνλ ζπγθνιιεκέλν ηζηφ θαη 4 νβάι γηα ηελ ζηεξέσζε ηνπ ηζηνχ 

ζηα αγθχξηα (βιέπε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα).  

Έιεγρνο Φσηηζηηθώλ σκάησλ  

Ζ εγθαηάζηαζε ζα ιεηηνπξγεί απηφκαηα θαη νη εληνιέο (ON-OFF) ζα γίλνληαη κέζσ θσηνθπηηάξνπ ή/θαη ρξνλνδηαθφπηε. 

Δίλαη δπλαηφλ επίζεο λα ιεηηνπξγεί ρεηξνθίλεηα απφ ηα Πίιιαξ κε ηνπηθά κπνπηφλ ηα νπνία ζα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηα 

Πίιιαξ. Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα μερσξηζηνχ ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ ηνπ δξφκνπ απφ ηνλ θσηηζκφ ηνπ 

πεδνδξνκίνπ, θαζψο ηα αληίζηνηρα θσηηζηηθά ηξνθνδνηνχληαη απφ δηαθνξεηηθή γξακκή 

 

Δγθαηάζηαζε Άξδεπζεο Ύδξεπζεο  

Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη φια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ άξδεπζεο 

ησλ θπηψλ ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ λεζίδσλ θαη παξνρήο λεξνχ ζηα ζηληξηβάληα θαη ηηο πδξνλεθψζεηο.  πγθεθξηκέλα 

πεξηιακβάλεη :  

� Σα θξεάηηα πδξνιεςίαο απφ ηε δεκνηηθφ δίθηπν κε ηνπο κεηξεηέο ηεο ΓΔΤΑΡ. 

 � Σα θξεάηηα κε ηηο ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο. 

 � Σν πξσηεχνλ δίθηπν άξδεπζεο απφ ηα δίθηπα ηεο ΓΔΤΑΡ κέρξη ηα θξεάηηα  

             πδξνιεςίαο κε ηνπο κεηξεηέο θαηαλάισζεο θιπ  

  � Σν δεπηεξεχνλ δίθηπν ζσιελψζεσλ άξδεπζεο απφ ηα θξεάηηα πδξνιεςίαο ηεο ΓΔΤΑΡ κέρξη ηα θξεάηηα κε ηηο 

ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο. 

           � Σνλ πίλαθα πξνγξακκαηηζκνχ άξδεπζεο  

� Σηο θαισδηψζεηο θαη ηηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο. Σα θξεάηηα κε ηηο ειεθηξνβάλεο πνηίζκαηνο θαη ην ηξηηεχνλ δίθηπν 

απφ ηα θξεάηηα απηά έσο ηα θπηά δελ αλήθνπλ ζηελ παξνχζα κειέηε. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί πεξηγξαθή ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ απηήο. Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή ζπκπιεξψλεηαη απφ ηελ ηερληθή 

πεξηγξαθή ηεο κειέηεο πξαζίλνπ (απφ ηα θξεάηηα κε ηηο ειεθηξνβάλεο θαη κεηά).   
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ΟΜΒΡΗΑ 

Γηεπζέηεζε πδξνξξνώλ θηεξίσλ – όκβξησλ πεδνδξνκίσλ  

Λφγσ ηεο αλαθαηαζθεπήο ησλ πεδνδξνκίσλ ζα γίλεη πιήξεο δηεπζέηεζε ησλ πδξνξξνψλ ησλ θηεξίσλ. Ζ δηεπζέηεζε ζα 

γίλεη σο εμήο :  

� ηνλ πφδα θάζε πδξνξξνήο ζα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην δηαζηάζεσλ  

30x30cm κε θάιπκκα.  

� Κάζε πδξνξξνή ζα πξνεθηείλεηαη κέρξη ην θξεάηην. 

� Απφ ην θξεάηην ζα αλαρσξεί έλαο ή δχν ζσιήλεο PVC δηαζηάζεσλ60x100mm.  Θα πξνβιέπεηαη έλαο ζσιήλαο PVC 

δηαζηάζεσλ 60x100mm γηα ηηο πεξηπηψζεηο πδξνξξνψλ 60x100mm, θαη δχν ζσιήλεο PVC δηαζηάζεσλ 60x100mm γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πδξνξξνψλ Φ100 mm. Οη ζσιήλεο απηνί ζα θηλνχληαη ππφγεηα ζην πεδνδξφκην θαη ζα θαηαιήγνπλ ζην 

ξείζξν ηνπ πεδνδξνκίνπ. Οη ζσιήλεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ πάλσ κε ηελ πξνβιεπφκελε ηζηκεληνθνλία θαη ηηο πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ.  

 Σνπηθά ελδέρεηαη λα απαηηεζεί µηθξή µεηαθίλεζε θάπνησλ εζραξψλ. Δπίζεο ζηελ ίδηα πεξηνρή, ε αξρηηεθηνληθή µειέηε 

πεξηιαµβάλεη εηδηθέο θαηαζθεπέο (εγθάξζηεο εγθνπέο ζηηο παξεµβνιέο ζθπξνδέµαηνο ηνπ νδνζηξψµαηνο – ζρέδην Λ∆2 

αξρηηεθηνληθήο) αλά 10µ πεξίπνπ ζηηο νπνίεο ε φµβξηα απνξξνή πνπ ζπγθεληξψλεηαη εληφο ηεο ζα ζπλδέεηαη µε ζσιήλα 

PVCζ41 Dεζ=315mm ζηνλ πιαθνζθεπή. Σν µήθνο ηνπ απαηηνχµελνπ ζσιήλα είλαη µεηαβιεηφ θαηά πεξίπησζε αιιά µηθξφ 

ζε µήθνο. ην ηεχρνο Πξνυπνινγηζµνχ πξνβιέπεηαη απμεµέλν θφζηνο απξφβιεπησλ ιφγσ ηέηνησλ πηζαλψλ εξγαζηψλ πνπ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνµεηξεζνχλ αλαιπηηθά. ε απηέο ηηο εξγαζίεο, εθηφο απφ ηηο µηθξνµεηαθηλήζεηο εζραξψλ ζηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξηνρή, πεξηιαµβάλεηαη θαη ε ζχλδεζε µε ηνλ πιαθνζθεπή νρεηφ ζε φιν ην µήθνο ηεο Κξηάξε πνπ ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ζα ρξεηάδεηαη λα γίλεη µε λέεο δηαηξήζεηο ζηνλ ζθπξφδεµα.  

 

ΔΘΔΩΡΖΘΔΗ  ΡΔΘΤΜΝΟ  28-5-2013 
 

Ζ Πξνηζηακέλε Σ.Τ. Γήκνπ 
 Ο πληάμαο 
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