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                                   ΣΕΥΝΘΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 
 

Ζ  παξνύζα Ρερληθή Έθζεζε αθνξά ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΞΔΕΝΓΗΑΓΟΝΚΖΠ  ΠΡΝΛ 

ΑΜΝΛΑ ΡΖΠ ΑΙΑΡΝΠΡΟΑΡΑ κε αληηθείκελν ηελ ιεηηνπξγηθή, αηζζεηηθή θαη βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε ζηh 

πεξηνρή « Αιαηόζηξαηα» . Ππγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα ηελ αλάπιαζε ησλ  πεδνδξνκίσλ  θαηά κήθνο  ηεο νδνύ 

Θαβάθε (από Αζελώλ έσο  Ακθηθηπόλσλ) κήθνπο πεξίπνπ 550,00 κέηξσλ , ηελ θαηαζθεπή  ησλ πεδόδξνκσλ 

Αββώλ, Π. Κπέιινπ , Βακβαθάξε , Θύλνπ θαη Θπξηώλεο ζπλνιηθνύ κήθνπο 381,00 κέηξσλ  θαη ηελ 

δηακόξθσζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (Θ.Σ. 119Α)  πνπ πεξηθιείεηαη από ηνπο πεδόδξνκνπο Βακβαθάξε –

Θύλνπ_-Αβξαάκ Θσλζηαληίλνπ  θαη  Θπξηώλεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 1.302,00 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ.   

Κε ην έξγν ζα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν πεδνδηαδξνκώλ,  όπσο ζεκεηώλεηαη ζηελ θάησζη εηθόλα 1, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη θαη έλα θνηλόρξεζην ρώξν, πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο θαηνίθνπο, αλαβαζκίδνληαο ηελ 

ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή αιιά θαη ηνλ επξύηεξν Γήκν. 

 

 
Δηθόλα 1 

Ζ νδόο Θαβάθε κήθνπο  πεξίπνπ 550,00 μέηρων  θαη πιάηνπο 12,00 μ , απνηειεί ηκήκα ηνπ άμνλα ηεο 

Αιαηόζηξαξα, πνπ ελώλεη ηελ πεξηνρή ηεο  Άκπιηαλεο  κε ηελ πεξηνρή ηνπ Ξαγθξαηίνπ. Έρεη κεγάιε 

θπθινθνξία ηόζν από κόληκνπο θαηνίθνπο όζν θαη δηεξρόκελνπο πνπ δηαζρίδνπλ ηελ λόηηα πιεπξά ηεο πόιεο.  

Πεκεηώλνπκε όηη επί ηεο νδνύ Θαβάθε ππάξρεη έλα από ηα κεγαιύηεξα Γεκνηηθά Πρνιεία ηεο πόιεο (6ν 

Γεκνηηθό Πρνιείν) θαζώο θαη ην 6ν Λεπηαγσγείν .  
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Ρα πεδνδξόκηα εθαηέξσζελ ηεο  νδνύ  βξίζθνληαη γεληθά ζε θαθή θαηάζηαζε.  Ρν πιάηνο ηνπο είλαη ζρεηηθά 

κηθξό, ελώ απαληώληαη  κόληκα  εκπόδηα (θαηαζθεπέο, δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, θ.ά.) ή παξάλνκα ζηαζκεπκέλα 

νρήκαηα ιόγσ ησλ  εκπνξηθώλ ρξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ  θαηά κήθνο ηεο νδνύ, πνπ αλαγθάδνπλ  ηνλ  πεδό λα 

θαηεβεί ζην νδόζηξσκα θαζώο δελ επηηξέπνπλ ηελ θίλεζή ηνπ θαζ’ όιν ην κήθνο ηνπο. Πε  κεκνλσκέλεο  

πεξηπηώζεηο ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ είλαη κεδεληθό, γεγνλόο ηδηαίηεξα επηθίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηά ηνπ 

πεδνύ.  

Ζ θαηαζθεπή ησλ πεδνδξόκσλ Αββώλ, Π. Κπέιινπ , Βακβαθάξε , Θύλνπ θαη Θπξηώλεο, κήθνπο 381,00 κέηξσλ 

πεξίπνπ , δεκηνπξγνύλ ζε ζύλδεζε κε ηελ νδό Θαβαθε έλα πιέγκα πεδνδηαδξνκήο θαη αζθαινύο δηέιεπζεο 

γηα ηνπο πεδνύο θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ θνηλόρξεζην ρώξν Θ.Σ. 119Α ηεο επέθηαζεο ηνπ ζρεδίνπ Ξόιεο . 

Ζ δηακόξθσζε θαη αλάπιαζε ηνπ θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ (κεηαμύ ησλ πεδνδξόκσλ Θύλνπ Θπξηώλεο θαη 

Βακβαθάξε θαη ηεο νδνύ Αβξαάκ Θσλζηαληίλνπ), πνπ ζήκεξα είλαη εληειώο αδηακόξθσηνο θαη ρσξίο θακία 

θύηεπζε, ζα δεκηνπξγήζεη έλα ρώξν πξαζίλνπ κε ηελ κνξθή αζηηθνύ πάξθνπ ζηελ θαξδηά κηαο 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρήο  (εηθόλα 2). 

 

 
 

     Δηθόλα 2 
 
Πθνπόο είλαη ε δηακόξθσζε ελόο λένπ ρώξνπ πξαζίλνπ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην πξάζηλν ηεο πεδνδηαδξνκήο 

ζα ζπκβάιινπλ  ζηελ αύμεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ ζηελ πεξηνρή , ζηε δεκηνπξγία ελόο 

ιεηηνπξγηθνύ ρώξνπ ζπγθέληξσζεο θαη αλαςπρήο, θαζώο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ησλ πεδώλ. 

Ν ζπλδπαζκόο ηεο ρξήζεο πιηθώλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηεο αύμεζεο ησλ επηθαλεηώλ θαη ζηνηρείσλ 

θύηεπζεο, ζα επηθέξεη ζεξκηθή άλεζε, κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη γεληθόηεξα βειηίσζε ηνπ 

αζηηθνύ πεξηβάιινληνο.  

Ρν έξγν έρεη ζηόρν λα βειηηώζεη ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ  ηεο πεξηνρήο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο πόιεο, αλαβαζκίδνληαο ηε βαηόηεηα θαη θπθινθνξία ησλ πεδώλ θαη δεκηνπξγώληαο έλα αζθαιέο 

δίθηπν δηαδξνκώλ ρσξίο απνθιεηζκνύο θαη εκπόδηα, ζπκβάιινληαο έηζη θαη ζηελ βειηίσζε ηεο ηνπηθήο 

αλάπηπμεο. 
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Νη βαζηθέο ζπληζηώζεο ηεο αλάπιαζεο ηεο πεξηνρήο  είλαη ε εμαζθάιηζε εληαίσλ ραξαθηεξηζηηθώλ  ζε όιν ην 

κήθνο ηεο πεδνδηαδξνκήο, ε αύμεζε ηνπ πξαζίλνπ, ε επηινγή ζσζηνύ θσηηζκνύ, ε πξόβιεςε δηεπθνιύλζεσλ 

όπσο θεθιηκέλσλ επηπέδσλ (ξακπώλ) γηα πεδνύο θαη ΑΚΔΑ, νδεγνύ όδεπζεο ηπθιώλ, δηαβάζεσλ πεδώλ,  

ισξίδαο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, θ.ι.π.  

Νξηζκέλα από ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα ζπλίζηαληαη: 

- ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ πεξηβάιινληνο  κε ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ πθηζηάκελνπ πξάζηλνπ κε 

θύηεπζε λέσλ δέλδξσλ.  

- ζηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ησλ αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο 

πεξηνρήο κε ηελ  ρξεζηκνπνίεζε ςπρξώλ πιηθώλ  επηζηξώζεσλ, θσηηζηηθώλ  λέαο ηερλνινγίαο (led), θ.ι.π.  

- ζηελ βειηίσζε ηεο  ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πξνζβαζηκόηεηαο  ησλ  θνηλνρξήζησλ ρώξσλ γηα ηελ δηεπθόιπλζε 

ησλ κεηαθηλήζεσλ ησλ δεκνηώλ θαη επηζθεπηώλ (πεδόδξνκνη , ξάκπεο, έμππλεο δηαβάζεηο πεδώλ , 

ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο, ρπηνζηδεξέο  ζράξεο δέληξσλ πςνκεηξηθά ζην ίδην επίπεδν  κε ην πεδνδξόκην, θ.ι.π). 

 - ζηελ θπθινθνξηαθή απνζπκθόξεζε κε ηε βειηίσζε ησλ νδηθώλ ππνδνκώλ, ηε δεκηνπξγία νξηνζεηεκέλεο  

ισξίδαο  ζηάζεο  θαη  ζηάζκεπζεο,  θ.ι.π  

- ζηε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηνπ δεκόζηνπ ρώξνπ  ιεηηνπξγηθά θαη αηζζεηηθά  

- ζηελ εμαζθάιηζε ελόο ρώξνπ ραιάξσζεο θαη αλαςπρήο  γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, 

Αλαιπηηθόηεξα, ζην πιαίζην ηνπ αλαζρεδηαζκνύ ησλ  νδώλ  θαη ησλ πεδνδξόκσλ: 

 Θαζνξίδεηαη ην πιάηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο γηα ηελ νδό Θαβάθε ζηα 7,00 κ ρσξίο  λα κεησζεί ν αξηζκόο 

ησλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο νη νπνίεο παξακέλνπλ  δύν (2) ζηνλ αξηζκό, κία (1) ισξίδα αλόδνπ θαη κία 

(1) ισξίδα θαζόδνπ. Ρν λέν πιάηνο ηνπ νδνζηξώκαηνο είλαη ζύκθσλν κε ηηο ΝΚΝΔ δελ πξνθαιεί 

παξεκπόδηζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ.  

 Γηακνξθώλεηαη λέν πιάηνο ζηα πεδνδξόκηα επί ηεο νδνύ Θαβάθε  πξνζαπμεκέλν θαη’ ειάρηζηνλ  

0,50κ  εθαηέξσζελ. Ρκήκα ηνπ πιάηνπο ησλ πεδνδξνκίσλ, πιεζίνλ ηνπ θξαζπέδνπ, θαηαιακβάλεηαη 

από ζηνηρεία αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη ηε δελδξνζηνηρία. 

 Γηακνξθώλνληαη λένη πεδόδξνκνη Αββώλ , Π. Κπέιινπ, Βακβαθάξε  , Θύλνπ θαη Θπξηώλεο 

 Σξεζηκνπνηνύληαη  ςπρξά πιηθά (cool materials), κε ζηόρν ηελ βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο  επίδνζεο 

εμσηεξηθνύ ρώξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Νη ςπρξνί θπβόιηζνη απνηεινύλ ην βαζηθό 

πιηθό επίζηξσζεο ησλ λέσλ πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξόκσλ, ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο θιίζεηο 

(αλά ζέζε/ πεξίπησζε) θαη βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο θαη ησλ ινηπώλ ηεπρώλ - ζρεδίσλ ηεο 

κειέηεο. Δπηπξόζζεηα, γηα ηελ δηάζηξσζε  ησλ  πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξόκσλ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε 

ςπρξώλ ηζηκεληνπιαθώλ (cool materials): i) γηα ηελ θαηαζθεπή εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνύ ηπθιώλ» 

πνπ απνβιέπεη ζηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ii) σο 

εηδηθή δηακόξθσζε γηα ΑΚΔΑ ζηηο γσλίεο ησλ πεδνδξνκίσλ (ζπλέρεηα ηεο εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνύ 

ηπθιώλ»), νη νπνίεο ππνβηβάδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ δηεπθόιπλζε πεδώλ, ακαμηδίσλ  ΑΚΔΑ θ.ά.,  

 Σσξνζεηείηαη  ισξίδα ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ πιάηνπο 2,00κ. εθ.   ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο  επί ηνπ νδνζηξώκαηνο, παξάιιεια κε ηα ξεύκαηα θπθινθνξίαο θαη ζηηο δύν 

θαηεπζύλζεηο 
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 Γηαηεξείηαη ν πθηζηάκελνο αζηηθόο θαη ινηπόο εμνπιηζκόο κε ηηο εμήο παξεκβάζεηο: Ρα δηάθνξα 

ζηνηρεία εμνπιηζκνύ (θαιάζηα/απνξξηκκαηνδέθηεο  θαη θάδνη απνξξηκκάησλ, πηλαθίδεο  ζήκαλζεο θαη  

θπθινθνξίαο, ζηάζεηο  κεηά ησλ παξαθνινπζεκάησλ ηνπο (ηζηνί απινί κεηά ησλ πηλαθίδσλ ηνπο, 

ππόζηεγα/θνπβνύθιηα παληόο ηύπνπ θ.ά.), ΓΔΖ, θ.ά.  επαλεμεηάδνληαη σο πξνο ηε ζέζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, απνκαθξύλνληαη εάλ ρξεηάδεηαη ή/θαη επαλαηνπνζεηνύληαη  ζε ζέζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ηε κειέηε θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκόδηνπο θνξείο  ή θαη ηνπνζεηνύληαη λέεο 

πηλαθίδεο όπνπ θξηζνύλ απαξαίηεηεο. 

 Κεηαηνπίδνληαη θαη επαλαηνπνζεηνύληαη νη ππάξρνληεο ζηύινη θσηηζκνύ  ζε λέεο ζέζεηο ζύκθσλα κε 

ηε κειέηε  

 Δκπινπηίδεηαη ην πξάζηλν κε θύηεπζε λέσλ δέλδξσλ ζε δελδξνζηνηρία ζηελ νδό Θαβάθε  

 Ρνπνζεηείηαη   «έμππλε δηάβαζε» (θσηηδόκελε) ζε έλα θνκβηθό ζεκείν θαη ζπγθεθξηκέλα   ζην 6ν 

Γεκνηηθό Πρνιείν  γηα ηελ αζθαιή δηέιεπζε ησλ καζεηώλ  θαη ησλ πνιηηώλ.  

 Γεκηνπξγείηαη ρώξνο πξαζίλνπ (Θ.Σ.119Α) κε θύηεπζε δέλδξσλ, θαζώο θαη δηάζηξσζε κε 

ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν ζηνπο ρώξνπο θαζηζηηθνύ, ηνπνζέηεζε αζηηθνύ εμνπιηζκνύ θαη 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ.  

 Ρνπνζεηνύληαη  αληηβαλδαιηζηηθά  πξνθαηαζθεπαζκέλα παγθάθηα ζθπξνδέκαηνο ζηνλ θνηλόρξεζην 

ρώξν θαη ζε ζεκεία ηεο πεδνδηαδξνκήο ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα.  

 Ρνπνζεηνύληαη ζηνλ ρώξν πξαζίλνπ  θσηηζηηθά ζώκαηα  θνξπθήο ηζηνπ ζηεγαλά ΗΟ66  κε θύθισκα  
LED ζπλνιηθήο ηζρύνο   61W  

Ρα θσηηζηηθά θνξπθήο ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε ίζηνπο ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5 κ. Πηελ 

θσηνηερληθή κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθε ν ελδεηθηηθόο ηύπνο ηνπ θσηηζηηθνύ δει. Disano 3350 Garda 1 

61W - rotosymmetrical 4000k 

       Ξξνβιέπεηαη λα εθζπγρξνληζζνύλ νη πθηζηάκελνη ζεκαηνδόηεο  επί ηεο νδνύ Θαβάθε πνπ δηαζέηνπλ      

      ιακπηήξεο ππξάθησζεο, αληηθαζηζηώκελνη από αληίζηνηρνπο κε νπηηθέο κνλάδεο ηερλνινγίαο      

      θσηνδηόδσλ (LED). Οι θωηεινοί ζημαηοδόηες οθείλοσν να πληρούν ηις απαιηήζεις ηοσ Σετνικού  

       Κανονιζμού ηοσ  ΤΠΟΜΔΓΙ  «για ηον καθοριζμό Δθνικών Απαιηήζεων για θωηεινούς ζημαηοδόηες     

       ρύθμιζης κσκλοθορίας οτημάηων και πεζών», (ΦΔΚ 3007/26.11.2013, ηεύτος Β).  

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο αλάπιαζεο ησλ πεδνδξνκίσλ ηεο νδνύ Θαβάθε, ησλ πεδνδξόκσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νδό θαη ηνπ Θνηλόρξεζηνπ Σώξνπ πνπ θαηαιήγεη ε πεδνδηαδξνκή, απνηειεί ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο κε ηξόπν πνπ λα ζπλάδεη κε ηνλ αζηηθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό πξνθεηκέλνπ λα 

αλαβαζκηζηεί ε εηθόλα θαη ε πνηόηεηα ηνπ αζηηθνύ ηνπίνπ, αιιά θαη ην πεξηβάιινλ, ζε κηα αξθεηά 

ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ε νπνία σο επί ην πιείζηνλ αλήθεη  ζην λέν ζρέδην ηεο πόιεο ηεο Ιακίαο .  

Ξξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε αλάπιαζε ζηνλ άμνλα ηεο «Αιαηόζηξαηα», απνηειεί ζπλέρεηα ηεο αζηηθήο 

αλάπιαζεο ηεο νδνύ Αζελώλ ε νπνία εληάζζεηαη ζην έξγν κε ηίηιν «Νινθιεξσκέλν Πρέδην Αζηηθήο 

Αλάπιαζεο Λνηηνδπηηθνύ ηκήκαηνο Ιακίαο» Ξ/.:11.396.000,00 € θαη ρξεκαηνδνηείηαη από ην Ξξόγξακκα 

Αληώλεο Ρξίηζεο (ΑΡ06-Αζηηθή Αλαδσνγόλεζε) Πηελ Δηθόλα 3 ζεκεηώλεηαη κε κπιε ρξώκα ην πξνηεηλόκελν 

έξγν ηεο «Αιαηόζηξαηα» ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο ηεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηνπ λνηηνδπηηθνύ ηκήκαηνο ηεο 

Ιακίαο.  
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Δηθόλα 3 

Ξεριγραθή ηων προηεινόμενων  παρεμβάζεων  

Πην πιαίζην ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη  

Α. Για ηα πεδοδρόμια ηες οδού Θαβάθε : 

 
          Ρππηθή  δηαηνκή νδνύ   

 

1. Ζ αύμεζε ηνπ πιάηνπο ησλ πεδνδξνκίσλ εθαηέξσζελ θαη’ ειάρηζηνλ   0,50 κ ώζηε λα ελζσκαησζεί θαη ε 

εηδηθή ισξίδα «νδεγνύ ηπθιώλ » θαηά κήθνο ηνπο γηα ηελ θαζνδήγεζε  θαη  αζθαιή  δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ 

κε πξνβιήκαηα όξαζεο . Έηζη  ζα δεκηνπξγεζνύλ πεδνδξόκηα πιάηνο  θαη’ ειάρηζηνλ  2,50 κ εθαηέξσζελ  . 
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2. Ζ δηάζηξσζε ηνπο  κε ςπρξά πιηθά ,θπβόιηζν θαη πιάθεο ηζηκέληνπ (cool material), πνπ έρνπλ πςειέο ηηκέο 

αληαλαθιαζηηθόηεηαο  ηεο  ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο 

ζεξκνθξαζίαο , κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 

3. Νη θαηάιιειεο δηακνξθώζεηο  ηεο  ζηάζκεο ησλ πεδνδξνκίσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία,  ώζηε λα θζάζεη 

ζηελ ζηάζκε ηνπ νδνζηξώκαηνο γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε εδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη ε ππνβίβαζε 

ησλ πεδνδξνκίσλ όπνπ απαηηείηαη κε ηελ θαηαζθεπή νκαιά κεηαβαιιόκελνπ επηπέδνπ (ξάκπα) βάζεη 

ηζρπνπζώλ πξνδηαγξαθώλ θαη ηεο κειέηεο. Δπίζεο ε δεκηνπξγία εζνρώλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ όπνπ πξνβιέπνληαη.  

4. Ζ δεκηνπξγία ισξίδαο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο νρεκάησλ, ζην κήθνο ηεο νδνύ πνπ είλαη εθηθηό , πιάηνπο 

2,00 κ εθαηέξσζελ  θαη  παξάιιεια κε ηα ξεύκαηα θπθινθνξίαο ,γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο.  

5. Ζ κεηαθίλεζε ησλ ππαξρόλησλ  θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κε ρξήζε 

ιακπηήξσλ LED ζε ζεκεία πνπ λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη πεδνί θαη λα  εμαζθαιίδεηαη ν επαξθήο θσηηζκόο θαη 

ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο , ε άλεηε δηέιεπζε ησλ πεδώλ αιιά θαη ε βειηίσζε ηεο εηθόλαο ηεο πεξηνρήο. 

6. Ν εκπινπηηζκόο ησλ ήδε ππαξρόλησλ δέλδξσλ κε λέα δέλδξα θαη ρακειή θύηεπζε όπνπ ρξεηάδεηαη  ώζηε 

λα εμαζθαιηζηεί θαη ε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο 

7.  Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνύ εμνπιηζκνύ θαη ε ηνπνζέηεζε λένπ αζηηθνύ εμνπιηζκνύ πςειήο αηζζεηηθήο 

(πρ. Ξαγθάθηα, απνξξηκαηνδέθηεο  ) πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ. 

8.  Ζ ηνπνζέηεζε «έμππλσλ δηαβάζεσλ » πεδώλ  ζε θνκβηθά ζεκεία  ηεο νδνύ,  έλα πξσηνπνξηαθό ζύζηεκα 

αζθαινύο δηέιεπζεο πεδώλ κέζα από ηελ απηόκαηε αλαγλώξηζε παξνπζίαο πεδώλ θαη απηόκαηεο θσηεηλήο 

ζήκαλζεο ηεο δηάβαζεο .  

9. Ζ δηαγξάκκηζε  θαη  ε επαλαηνπνζέηεζε  ηεο θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο ή θαη εκπινπηηζκόο απηήο.  

10. Δληόο ησλ νξίσλ ηεο αλάπιαζεο όπνπ θξηζεί απαξαίηεην ζα επηζθεπαζηνύλ ή αληηθαηαζηαζνύλ ή 

πξνζαξκνζηνύλ πςνκεηξηθά ζην λέν ζρεδηαζκό θξεάηηα πδξνζπιινγήο, ζπλδέζεηο,  δίθηπα ΝΘΩ , θαη ζα 

ιεθζνύλ όια ηα κέηξα γηα ηε  ζσζηή απνξξνή ησλ νκβξίσλ  πδάησλ. 

11.Ξξνβιέπεηαη λα εθζπγρξνληζζνύλ νη πθηζηάκελνη ζεκαηνδόηεο  επί ηεο νδνύ Θαβάθε πνπ δηαζέηνπλ       

ιακπηήξεο ππξάθησζεο, αληηθαζηζηώκελνη από αληίζηνηρνπο κε νπηηθέο κνλάδεο ηερλνινγίαο      θσηνδηόδσλ 

(LED). Οι θωηεινοί ζημαηοδόηες οθείλοσν να πληρούν ηις απαιηήζεις ηοσ Σετνικού Κανονιζμού ηοσ  ΤΠΟΜΔΓΙ  

«για ηον καθοριζμό Δθνικών Απαιηήζεων για θωηεινούς ζημαηοδόηες  ρύθμιζης κσκλοθορίας οτημάηων και 

πεζών», (ΦΔΚ 3007/26.11.2013, ηεύτος Β).  
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Β. Για ηοσς πεδοδρόμοσς  Αββών , Π. Κπέλλοσ, Βαμβακάρε, Θύνοσ, Θσρηώνες: 

 

                 Ρππηθή δηαηνκή  πεδνδξόκνπ 

 

 

1. Ζ θαηαζθεπή ξείζξνπ από ζθπξόδεκα κε εγθάξζηα θιίζε ζύκθσλα κε ζρέδην κειέηεο  

2. Ζ ελζσκάησζε  εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνύ ηπθιώλ» θαηά κήθνο ηνπο γηα ηελ θαζνδήγεζε  θαη  αζθαιή  

δηαθίλεζε ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο .  

3. Ζ δηάζηξσζε   κε ςπρξά πιηθά , θπβόιηζν θαη πιάθεο ηζηκέληνπ (cool material), πνπ έρνπλ πςειέο ηηκέο   

   αληαλαθιαζηηθόηεηαο  ηεο  ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο   

   ζεξκνθξαζίαο , κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο θαη βειηίσζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ελίδα 8 από 10 
 

Γ. Για  ηον τώρο πραζίνοσ  Θ.Σ 119Α: 

 

 

      Θάηνςε Σώξνπ Ξξαζίλνπ  

 

1.Ζ δηακόξθσζε θαη δηάζηξσζε ηκήκαηνο ηνπ ρώξνπ κε ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν  ώζηε λα  

    δεκηνπξγεζεί έλα αζηηθό πάξθν πνπ ζα απνηειεί ρώξν ζπλάζξνηζεο  θαη αλαςπρήο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο       

   πεξηνρήο θαη ζπγρξόλσο πλεύκνλαο πξαζίλνπ. Ρν ζηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν παξακέλεη ζηαζεξό κε   

   ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Δίλαη πδαηνπεξαηό θαη ζε πεξίπησζε βξνρήο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα απνξξνθάεη ηα   

   βξόρηλα λεξά. Ζ ηειηθή επηθάλεηα είλαη θεξακηθή – ρσκάηηλε, “δεκέλε” αιιά θαη μεθνύξαζηε γηα ηνλ πεδό.  

2. Ζ ηνπνζέηεζε θξαζπέδσλ θήπνπ  γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ πξαζίλνπ.   

3. Ζ ηνπνζέηεζε εκηθπθιηθώλ πάγθσλ θαζίζκαηνο από ζθπξόδεκα (αληηβαλδαιηζηηθνί)  πςειήο αηζζεηηθήο θαη    

    αζθάιεηαο ζε επηιεγκέλα ζεκεία όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 

4. Ζ θύηεπζε δέλδξσλ θαη θπηώλ. Ζ θύηεπζε ζα γίλεη εληόο ησλ  νξηνζεηεκέλσλ  από ηα θξάζπεδα θήπνπ    

    ηκήκαηα όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

5.  Ζ Θαηαζθεπή δηθηύνπ άξδεπζεο (απηόκαην πόηηζκα). 

6.  Ζ ηνπνζέηεζε  θσηηζηηθώλ ζσκάησλ  θνξπθήο ηζηνύ ζηεγαλώλ  ΗΟ66  κε θύθισκα  LED ζπλνιηθήο ηζρύνο       
    61W  ζε ηζηνύο ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5 κ.  Πηελ θσηνηερληθή  κειέηε  ρξεζηκνπνηήζεθε ν         
    ελδεηθηηθόο ηύπνο ηνπ θσηηζηηθνύ δει. Disano 3350 Garda 1 61W - rotosymmetrical 4000k. 

    Ρν πξνζθεξόκελν θσηηζηηθό ζώκα ζα πξέπεη λα είλαη ηππνπνηεκέλε – βηνκεραλνπνηεκέλε έθδνζε θαη όια    

    ηα  ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζα πξέπεη λα είλαη δεκνζηεπκέλα ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ηνπ       

    θαηαζθεπαζηή ή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο, όπνπ θαη ζα πξέπεη λα είλαη  

    εκθαλή όια ηα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, γηα ηε επηβεβαίσζε απηώλ από ηελ ππεξεζία. 
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Νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ ζε όιν ην έξγν είλαη νη παξαθάησ : 

 Θαζαηξέζεηο πθηζηάκελσλ θξαζπέδσλ , πιαθώλ ηζηκέληνπ, άνπισλ θαη νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ 

πνπ βξίζθνληαη ζην εύξνο ηεο αλάπιαζεο ,θνξηνεθθόξησζε θαη απνκάθξπλζε πξνο απόξξηςε ζε 

λόκηκν θαη εγθεθξηκέλν ρώξν ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ βάζεη ηεο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο. 

 Απνμήισζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ ππάξρνληνο αζηηθνύ εμνπιηζκνύ (ζηάζεσλ , ηειεθσληθώλ θνπηηώλ,  

πηλαθίδσλ,  παγθαθίσλ  θιπ). 

 Ρνκή ηνπ νδνζηξώκαηνο κε αζθαιηνθόπηε  ,  γεληθέο εθζθαθέο , εθζθαθέο ζεκειίσλ   θαη δηαλνίμεηο   

ηάθξσλ. 

 Ρνπνζέηεζε  πξόρπησλ  θξαζπέδσλ κε απόηκεζε επζύγξακκσλ ή θακπύισλ ζύκθσλα κε ην ζρέδην 

κειέηεο  

 Θαηαζθεπή ξείζξνπ από ζθπξόδεκα κε εγθάξζηα θιίζε ζύκθσλα κε ζρέδην κειέηεο  

 Ρνπνζέηεζε θξαζπέδσλ θήπνπ  

 Πθπξνδέκαηα κηθξώλ θαηαζθεπώλ θαηεγνξία C20/25  κεηά  ηελ ρξήζε ησλ μπινηύπσλ θαη ηνπ 

νπιηζκνύ γηα ηα θξεάηηα θαη γηα πηζαλά  ρακειά  ηνηρεία  πνπ ζα απαηηεζνύλ .   

 Ξιαθόζηξσζε  πεδνδξνκίσλ θαη πεδνδξόκσλ κε ςπρξέο πιάθεο ηζηκέληνπ (cool material) γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηεο εηδηθήο ισξίδαο «νδεγνύ ηπθιώλ » θαη σο εηδηθή δηακόξθσζε ζηηο γσλίεο ησλ 

πεδνδξνκίσλ θαη κε ςπρξνύο  θπβόιηζνπο  20 Σ 20 εθ. θαη 10 Σ 20 εθ  κε ππόβαζε από ζθπξόδεκα 

C16/20 

 Δπίζηξσζε θεξακηθνύ δαπέδνπ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο κειέηεο 

 Θαηαζθεπή λέσλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ  πξνθεηκέλνπ απηά λα πξνζαξκνζηνύλ ζην 

λέν  κεησκέλνπ  πιάηνπο  θαηάζηξσκα  ηεο νδνύ θαη ζύλδεζή ηνπο κε ηνλ θύξην ζπιιεθηήξα. 

 Ξξνζαξκνγή ζηελ επηζπκεηή ζηάζκε πςνκεηξηθά πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ επίζθεςεο όκβξησλ  ή 

αθαζάξησλ ή Ν.Θ.Ω.,  αιιά θαη θξεαηίσλ  πδξνζπιινγήο, όπνπ θξηζεί απαξαίηεην 

 Δπαλαηνπνζέηεζε  ησλ  θσηηζηηθώλ ζσκάησλ ζε λέεο ζέζεηο θαη ηνπνζέηεζε λέσλ θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ  ζύκθσλα κε ηελ κειέηε  θσηηζκνύ  κε θσηηζηηθά ζώκαηα  θνξπθήο ηζηνύ ζηεγαλώλ  ΗΟ66  

κε θύθισκα  LED ζπλνιηθήο ηζρύνο   61W  ζε ηζηνύο ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5 κ.  

 
 Δθζπγρξνληζκόο ησλ  πθηζηάκελσλ ζεκαηνδνηώλ  επί ηεο νδνύ Θαβάθε πνπ δηαζέηνπλ       

ιακπηήξεο ππξάθησζεο, αληηθαζηζηώκελνη από αληίζηνηρνπο κε νπηηθέο κνλάδεο ηερλνινγίαο      

θσηνδηόδσλ (LED). Οι θωηεινοί ζημαηοδόηες οθείλοσν να πληρούν ηις απαιηήζεις ηοσ Σετνικού 

Κανονιζμού ηοσ  ΤΠΟΜΔΓΙ  «για ηον καθοριζμό Δθνικών Απαιηήζεων για θωηεινούς ζημαηοδόηες  

ρύθμιζης κσκλοθορίας οτημάηων και πεζών», (ΦΔΚ 3007/26.11.2013, ηεύτος Β).  

 Θαηαζθεπή δηθηύνπ άξδεπζεο (απηόκαην πόηηζκα) βάζεη ηεο κειέηεο. 

 Φύηεπζε λέσλ δέλδξσλ – θπηώλ. Ζ θύηεπζε εθόζνλ γίλεη ζε πεδνδξόκηα  ζα γίλεη ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλεο ζέζεηο, δηαζηάζεσλ 60 Σ 60  εθ.  
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 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο θαη ισξίδαο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο κε  ςπρξνπιαζηηθό πιηθό δύν 

ζπζηαηηθώλ πςειήο αληνρήο θαη αληαλαθιαζηηθόηεηαο (νξηδόληηα ζήκαλζε) , επαλαηνπνζέηεζε ησλ 

παιαηώλ πηλαθίδσλ θαηαθόξπθεο ζήκαλζεο θαη ηνπνζέηεζε λέσλ πηλαθίδσλ όπνπ απαηηείηαη. 

 Ρνπνζέηεζε “έμππλεο δηάβαζεο” πεδώλ ζε ελα (1) θνκβηθό ζεκεία.  

 Ρνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζραξώλ ζηε βάζε ησλ δέλδξσλ ζηα πεδνδξόκηα.  

 Ρνπνζέηεζε πάγθσλ θαζίζκαηνο από ζθπξόδεκα, πςειήο αηζζεηηθήο θαη αζθάιεηαο ζε επηιεγκέλα 

ζεκεία όπσο απνηππώλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

                                                

 
                                                           Ιακία,   10-02-2022 

 
                                                            Νη ζπληάμαληεο 

 
 
 
 

                                                                 ΔΙΔΛΖ  ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ  
                                                               ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ   
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