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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά σε εργασίες ανακατασκευής του οδικού δικτύου στην
περιοχή πέριξ του ΚΠΙΣΝ, η οποία περικλείεται από τις Λ. Συγγρού – Λ. Ποσειδώνος –
Επαµεινώνδα και Λάµπρου Κατσώνη, οι οποίες εργασίες περιλαµβάνουν γεωµετρικές
παρεµβάσεις, ανασχεδιασµό και αναπλάσεις σε οδικά τµήµατα και κόµβους.
Συγκεκριµένα οι εργασίες που πρόκειται να γίνουν είναι:

•

Ο∆ΟΣ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ
-∆ηµιουργία διαδρόµου κίνησης των οχηµάτων πλάτους 6,50µ (πλάτος λωρίδας 3,25µ).
-Εσοχές στάθµευσης πλάτους 2,00µ, εκατέρωθεν της οδού. Οι εσοχές διαµορφώνονται µε

τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι παράνοµες σταθµεύσεις, σε απόσταση από τις γωνίες,
από σήµα STOP, από σηµατοδότη και από στάσεις λεωφορείων, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κ.Ο.Κ. Οι εσοχές θα επιστρωθούν µε κυβόλιθους και η στάθµη τους θα
είναι κατά 3cm υψηλότερη από τη στάθµη του καταστρώµατος κυκλοφορίας. Θα χρειαστεί να
κοπούν 8 δένδρα οι θέσεις των οποίων φαίνονται στα σχέδια της µελέτης. Στις θέσεις, εντός
των χώρων στάθµευσης, που υπάρχουν δένδρα τα οποία δεν αποµακρύνονται, θα τοποθετηθεί
κηπευτικό χώµα το οποίο θα εγκιβωτιστεί περιµετρικά µε κράσπεδα. Στις εισόδους - εξόδους
των

ιδιωτικών

χώρων

στάθµευσης,

προβλέπεται

κίτρινη

διαγράµµιση

απαγόρευσης

στάθµευσης, η οποία θα είναι εύκολα αναγνωρίσιµη από τους οδηγούς.
-Ανακατασκευή πεζοδροµίων. Το εναποµένον πλάτος πεζοδροµίων είναι µεγαλύτερο από
2,50µ και το ελεύθερο εµποδίων πλάτος όδευσης πεζών είναι µεγαλύτερο από 1,50µ.
∆ηµιουργούνται διαβάσεις πεζών, µε πρόβλεψη για την κίνηση ΑΜΕΑ και ΑΜΚ, ενώ
προβλέπονται κατά µήκος των πεζοδροµίων οδηγοί - οδεύσεις για άτοµα µε προβλήµατα
όρασης.
-∆ιαµόρφωση των κόµβων µε τις οδούς Ναυάρχου Βότση και Επαµεινώνδα.
- Συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της οδού.

•

Ο∆ΟΣ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΒΟΤΣΗ
-Κατασκευή κατάλληλων γεωµετρικών διαµορφώσεων (προεξοχών) για την οριοθέτηση των

θέσεων στάθµευσης, τη δηµιουργία δηλαδή εσοχών στάθµευσης πλάτους 2,00µ εκατέρωθεν
της οδού. Οι εσοχές διαµορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι παράνοµες
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σταθµεύσεις, σε απόσταση από τις γωνίες, από σήµα STOP, κλπ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κ.Ο.Κ.
-Το διατιθέµενο πλάτος οδού για την κίνηση των οχηµάτων θα είναι 3,75µ (στο τµήµα
µεταξύ των οδών Πεισιστράτου και Λ. Ποσειδώνος) και 4,00µ στο τµήµα µεταξύ των οδών
Πεισιστράτου και Φιλίππου.
-Ανακατασκευή πεζοδροµίων µε το πλάτος τους να παραµένει ως έχει σήµερα.
-∆ιαµόρφωση του κόµβου µε την παλαιά παραλιακή, καθώς και όλων των διασταυρώσεων
µε τις καθέτους οδούς.
- Συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της οδού.

Ο∆ΟΣ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

•

Οι παρεµβάσεις στην οδό Φιλίππων αφορούν τη διευθέτηση των θέσεων στάθµευσης και
την κατασκευή διαµορφώσεων αποτροπής των παράνοµων σταθµεύσεων.
Τα κύρια σηµεία είναι:
-Κατασκευή κατάλληλων γεωµετρικών διαµορφώσεων (προεξοχών) για την οριοθέτηση των
θέσεων στάθµευσης µέσω της δηµιουργίας εσοχών στάθµευσης πλάτους 2,00µ εκατέρωθεν
της οδού. Οι εσοχές διαµορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποτρέπονται οι παράνοµες
σταθµεύσεις, σε απόσταση από τις γωνίες, από σήµα STOP, κλπ, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Κ.Ο.Κ.
- Το διαµορφούµενο πλάτος οδού για την κίνηση των οχηµάτων θα είναι 4,00µ.
-Ανακατασκευή πεζοδροµίων.
- Συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της οδού.

•

Ο∆ΟΣ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις – διαµορφώσεις για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και
της στάθµευσης είναι:
-∆ιάνοιξη του πρώτου τµήµατος της οδού ∆οϊράνης ώστε να είναι εφικτή η δεξιόστροφη
κίνηση των οχηµάτων από την οδό Ευριπίδου µε κατεύθυνση προς την οδό Λυσικράτους.
-Επανασχεδιασµός του κόµβου στη συµβολή των οδών Ευριπίδου – ∆ηµοσθένους

-

Φιλίππου.
-Προσαρµογή των κόµβων µε τις οδούς Λ. Κατσώνη, Σωκράτους και ∆οϊράνης, καθώς και
τις δύο Πύλες εισόδου των οχηµάτων στο ΚΠΙΣΝ.
-Επαναδιαµόρφωση της συµβολής µε τον παράδροµο της Λ. Συγγρού.
-∆ιασφάλιση λωρίδας κίνησης των οχηµάτων πλάτους 3,50µ.
-∆ηµιουργία ζώνης διαχωρισµού, πλάτους 0,70µ, µεταξύ της υφιστάµενης λωρίδας κίνησης
ποδηλάτων (σε όλο το µήκος του πεζοδροµίου από την πλευρά του κέντρου πολιτισµού) και
των θέσεων στάθµευσης των οχηµάτων, σύµφωνα µε τους νέους κανονισµούς για τους
ποδηλατόδροµους.
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-∆ηµιουργία ασφαλών διαβάσεων πεζών προς τις Πύλες του ΚΠΙΣΝ.
-Εσοχές στάθµευσης πλάτους 2,00µ. Οι εσοχές διαµορφώνονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να
αποτρέπονται οι παράνοµες σταθµεύσεις, σε απόσταση από τις γωνίες, από σήµα STOP, από
σηµατοδότη και από στάσεις λεωφορείων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κ.Ο.Κ. Στις
εισόδους - εξόδους των χώρων στάθµευσης εκτός οδού, προβλέπεται κίτρινη διαγράµµιση
απαγόρευσης στάθµευσης, η οποία να είναι εύκολα αναγνωρίσιµη από τους οδηγούς.
-Ανακατασκευή των πεζοδροµίων που βρίσκονται στην δεξιά, κατά τη φορά κίνησης
πλευρά, του οδοστρώµατος.
- Συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της οδού.

•

Ο∆ΟΣ ΙΣΜΗΝΗΣ
-Ανακατασκευή των πεζοδροµίων
- Συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της οδού.

•

Ο∆ΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
-Ανακατασκευή των πεζοδροµίων
- Συντήρηση του ασφαλτοτάπητα της οδού.

•

Ο∆ΟΣ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ
- Επανασχεδιασµός του κόµβου στη συµβολή των οδών Λυσικράτους – Λ. Κατσώνη.
-Ανακατασκευή του πεζοδροµίου στην αριστερή, κατά τη φορά κίνησης των οχηµάτων,
πλευρά του οδοστρώµατος, από Λ. Κατσώνη έως Σωκράτους και στη δεξιά, κατά τη φορά
κίνησης των οχηµάτων, πλευρά του οδοστρώµατος, από Σωκράτους έως ∆οϊράνης.

•

Ο∆ΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ
-Πεζοδρόµηση της οδού και επίστρωση µε κυβόλιθους, από Σαχτούρη έως Επαµεινώνδα.

•

Ο∆ΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗ
-Θα δηµιουργηθεί συνδετήριος κλάδος και κόµβος σύνδεσης της οδού Σαχτούρη µε την
παλαιά Λ. Ποσειδώνος. Για τη σύνδεση της οδού Σαχτούρη δηµιουργείται κλάδος πλάτους
4,00µ, που καταλήγει σε ξεχωριστή λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,75µ, η οποία οδεύει
παράλληλα µε την υφιστάµενη λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Ποσειδώνος. Σε ότι αφορά το
πλάτος του πεζοδροµίου επί της Λ. Ποσειδώνος, υλοποιούνται οι ρυµοτοµικές γραµµές και
το διαθέσιµο πλάτος κυµαίνεται µεταξύ 2,15µ. έως 6,45µ. Επίσης συνδέεται η οδός
Σαχτούρη µε τον κυκλικό κόµβο εντός του χώρου του ΚΠΙΣΝ.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν βάσει των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών για έργα
οδοποιίας, οικοδοµικά, υδραυλικά και Η/Μ, βάσει των ΕΤΕΠ και βάσει των σχεδίων και του
τιµολογίου της µελέτης.
Οι εργασίες που περιλαµβάνονται στο έργο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:
•

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
Θα γίνει αποξήλωση των υφιστάµενων πεζοδροµίων, της βάσης των, των κρασπέδων και των

ρείθρων. Κατασκευή νέων κρασπεδόρειθρων µε πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας

από

σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m και
ρείθρο από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20, πλάτους 30cm. Τοποθέτηση νέας πλακόστρωσης
επί σκυροδέµατος µέσου πάχους 10cm και κατηγορίας C12/15. Η τελική επίστρωση θα γίνει
µε πλάκες διαστάσεων 40x40cm, πάχους 3cm, έγχρωµες και αντιολισθηρές.
Επί των πεζοδροµίων θα κατασκευαστούν οδεύσεις τυφλών. Οι οδηγοί τυφλών θα
βρίσκονται σε απόσταση 0,50µ. από τη ρυµοτοµική γραµµή. Στις περιπτώσεις που κατά την
όδευση των τυφλών υπάρχουν εµπόδια στο πεζοδρόµιο (δένδρα, ιστοί κλπ.) έχουν σχεδιαστεί
λεπτοµερώς, όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης, οι απαιτούµενοι ελιγµοί στην όδευση των
τυφλών για την αποφυγή των εµποδίων.
Η όδευση των τυφλών διαµορφώνεται µε τη χρήση 4 τύπων πλακών (Οδηγός, Κίνδυνος,
Εξυπηρέτηση,

Αλλαγή)

που

καθορίζουν

διαφορετικές

χρηστικές

πληροφορίες

και

επισηµάνσεις για τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης και τους επιτρέπουν να κινούνται
ανεµπόδιστα, στους κοινόχρηστους χώρους. Πρόκειται για τετράγωνες πλάκες διαστάσεων
0,40Χ0,40µ οι οποίες έχουν:
-∆ιακριτές αραιές ραβδώσεις, που επιτρέπουν τη συνεχή όδευση µε τη χρήση
υποβοηθήµατος (οδηγός)
-∆ιακριτές πυκνές ραβδώσεις που ενηµερώνουν για την ύπαρξη αστικού εξοπλισµού
(εξυπηρέτηση)
-Φολιδωτές αραιές εξάρσεις που προειδοποιούν για εµπόδιο, αλλαγή επιπέδου (κίνδυνος),
φολιδωτές πυκνές εξάρσεις που τοποθετούνται στη διαδροµή όδευσης και προσδιορίζουν την
αλλαγή κατεύθυνσης (αλλαγή).
Έµπροσθεν των ιδιωτικών χώρων στάθµευσης θα γίνει υποβιβασµός της τελευταίας πλάκας
πεζοδροµίου και του κρασπέδου και επί του οδοστρώµατος θα υπάρχει κίτρινη διαγράµµιση
απαγόρευσης στάθµευσης, η οποία θα είναι εύκολα αναγνωρίσιµη από τους οδηγούς.
Θα γίνει ανακατασκευή των υδρορροών των ακινήτων ώστε να είναι εφικτή η απορροή των
υδάτων στο ρείθρο καθώς και

προσαρµογή των καλυµµάτων των φρεατίων (υδροµετρητών

κ.α.) στη νέα στάθµη του πεζοδροµίου.
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Οι ράµπες στις διαβάσεις πεζών θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες και στις
θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της µελέτης.
Στις θέσεις των δένδρων θα τοποθετηθούν πρόχυτες σχάρες, ώστε να αυξηθεί το ελεύθερο
πλάτος όδευσης πεζών.
Όπου απαιτείται θα γίνει µετατόπιση των φρεατίων υδροσυλλογής παρά το νέο κράσπεδο.
Θα τοποθετηθούν καλάθια µικροαπορριµµάτων, οι θέσεις των οποίων θα υποδειχθούν
από την υπηρεσία.

•

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ∆ΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ
Όπου απαιτείται θα γίνει µετατόπιση των φρεατίων υδροσυλλογής. Τα παλαιά φρεάτια θα
καταργηθούν και θα επιχωµατωθούν. Τα νέα φρεάτια θα έχουν, κατά περίπτωση, ένα δύο ή
τρία πλευρικά ανοίγµατα.
Θα είναι προκατασκευασµένα, από ινοπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ή
C35/45, µε πρόσθετο σιδηροπλισµό S500 και θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώµατος 15cm.
Ο πυθµένας των φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα
C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά τοιχώµατα
και πρέπει να θεµελιώνεται στην άνω επιφάνεια στρώσης από άοπλο σκυρόδεµα C12/15
πάχους 0,10µ. Οι εξωτερικές επιφάνειες των φρεατίων θα προστατεύονται µε διπλή
ασφαλτική επάλειψη.
Τα φρεάτια θα συνδέονται µε τους κύριους αγωγούς οµβρίων µε αγωγούς από PVC σειράς
41 οι οποίοι εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεµα C12/15.
Για τα νέα φρεάτια υδροσυλλογής θα χρησιµοποιηθούν οι εσχάρες

των υπαρχουσών

φρεατίων υδροσυλλογής.

•

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ο∆ΩΝ
Θα γίνει απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων του υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε
χρήση αποξεστικού µηχανήµατος (φρέζας), µε οµαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια.
Ακολουθεί συγκολλητική επάλειψη. Όπου απαιτείται (σε θέσεις ανωµαλιών του
οδοστρώµατος ή σε θέσεις ορυγµάτων) θα γίνει εφαρµογή ισοπεδωτικής ασφαλτικής
στρώσης.
Ακολουθεί ασφαλτική στρώση τάπητα κυκλοφορίας, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm, µε
χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher), µε ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20.
Στα σηµεία που δεν υπάρχει ασφαλτοτάπητας (π.χ. διάνοιξη οδού ∆οϊράνης) θα
κατασκευαστεί υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου, βάση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους
0,10m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου, ασφαλτική προεπάλειψη µε
ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό γαλάκτωµα, ασφαλτική στρώση
βάσης συµπυκνωµένου πάχους 50mm, ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη µε ασφαλτικό
5

διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης και
τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 50mm, µε χρήση
διαστρωτή ασφάλτου (finisher), µε ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20.
Θα πραγµατοποιηθεί ανύψωση της στάθµης των καπακιών των φρεατίων, στην
περίπτωση που έχουµε φρεάτιο επίσκεψης, ή της σχάρας όταν πρόκειται για φρεάτιο
υδροσυλλογής , ώστε αυτά να είναι στην ίδια στάθµη µε το υπόλοιπο οδόστρωµα.
Στα σηµεία διαπλάτυνσης των πεζοδροµίων, όπου υπάρχουν φρεάτια υδροσυλλογής, αυτά
θα καταργηθούν και θα κατασκευαστούν νέα φρεάτια παραπλεύρως των νέων κρασπέδων.
Οι πυθµένες των νέων φρεατίων υδροσυλλογής θα κατασκευαστούν από οπλισµένο
σκυρόδεµα C20/25 και οπλισµό τουλάχιστον S400, στον οποίο θα εδράζονται τα πλευρικά
τοιχώµατα και θα πρέπει να θεµελιώνονται σε επιφάνεια στρώσης από άοπλο σκυρόδεµα
C12/15 πάχους 10cm.

•

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
Η κατακόρυφη και οριζόντια σήµανση εµπεριέχεται στα σχέδια της µελέτης.
Οι ακριβείς διαστάσεις όλων των πινακίδων κινδύνου, ρυθµιστικών και πρόσθετων,
καθορίζονται αναλυτικά στα Σχέδια κατασκευής που περιέχονται στις ισχύουσες
Προδιαγραφές του ΥΠΟΜΕ∆Ι ΟΜΟΕ - ΚΣΟ.
Στις εν λόγω οδούς το ανώτατο όριο ταχύτητας ορίζεται σε 50χλµ/ώρα και για τούτο οι
πινακίδες σήµανσης θα είναι µεσαίου µεγέθους.
Όταν οι πινακίδες τοποθετούνται επί πεζοδροµίων ή ποδηλατοδρόµων, η απόσταση από
το κατώτερο άκρο της πινακίδας µέχρι την επιφάνεια του πεζοδροµίου πρέπει να είναι
τουλάχιστον 2.25µ., ώστε να µην παραβιάζεται ο χώρος κυκλοφορίας πεζών και
ποδηλατών.
Σύµφωνα µε τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ1, Κεφ.2), το πλάτος του
πλευρικού χώρου ασφαλείας (SLV) εξαρτάται από την µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα
(Vεπιτρ) ως εξής:
Vεπιτρ. (km/h)
SLV (m)

≤ 50
≥ 0,75

≤ 70

>70

≥ 1,00 ≥1,25

Οι αποστάσεις αυτές αφορούν την ελάχιστη απαιτούµενη απόσταση από τον άξονα του
ιστού µέχρι το άκρο του οδοστρώµατος και µπορούν να διαφοροποιούνται στις εξής
περιπτώσεις:
α.

Προσαυξάνονται κατά 0.25µ σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει ούτε κράσπεδο,

ούτε λωρίδα καθοδήγησης.
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β.

Είναι δυνατόν να µειωθούν κατά 0.25µ. σε περιπτώσεις όπου υφίσταται

κράσπεδο, σταθεροποιηµένο έρεισµα (Λ.Ε.Α. ή Λ.Π.Χ.) ή κεντρική νησίδα.
Επιπλέον της τήρησης των ελάχιστων αυτών αποστάσεων, το άκρο της πινακίδας που
είναι πλησιέστερα προς το οδόστρωµα θα πρέπει να απέχει από αυτό τουλάχιστον 0.50µ..
Σε ειδικές περιπτώσεις, εντός αστικών περιοχών, όταν δεν επαρκεί ο χώρος η απόσταση
αυτή µπορεί να µειωθεί σε 0.30µ.
Η

αντανακλαστικότητα

των

πινακίδων

σήµανσης

καθορίζεται

στις

Τεχνικές

Προδιαγραφές / Οδηγίες που περιλαµβάνονται στο Φ.Ε.Κ. 953/1997.
Οι ρυθµιστικές πινακίδες θα έχουν µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ και οι
πινακίδες κινδύνου θα έχουν µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ.
Οι λεπτοµέρειες της οριζόντιας σήµανσης παρουσιάζονται στα σχέδια της µελέτης.
Η σήµανση των οδών θα γίνει µε στύλους µήκους 3,00µ µε δύο πινακίδες
ονοµατοθεσίας, διπλής όψης, σύµφωνα µε το τιµολόγιο µελέτης.

•

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ
Η οδός Ναυαρίνου (από Σαχτούρη έως Επαµεινώνδα) καθώς και οι θέσεις στάθµευσης
που θα δηµιουργηθούν στην οδό Πεισιστράτου, θα επιστρωθούν µε κυβόλιθους χρώµατος
γκρί ή κόκκινου, πάχους 8cm σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Οι κυβόλιθοι θα τοποθετηθούν κολυµβητοί σε υπόστρωµα άµµου κονιαµάτων πάχους
3cm και υπόβαση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 µε διπλό πλέγµα Τ196.

•

∆ΙΑΝΟΙΞΗ Ο∆ΟΥ ΣΑΧΤΟΥΡΗ
Θα πραγµατοποιηθεί γενική εκσκαφή. Θα καθαιρεθεί τµήµα του υφιστάµενου τοίχου
και θα κατασκευαστεί νέος οπλισµένος τοίχος αντιστήριξης

µε σκυρόδεµα κατηγορίας

C25/30 και χάλυβα οπλισµού B500C σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης, ο οποίος θα
εδρασθεί

στην

υπάρχουσα

στεγανολεκάνη.

Στην

περίπτωση

που

η

υπάρχουσα

στεγανολεκάνη δεν επεκτείνεται προς την οδό Σαχτούρη, ο νέος τοίχος θα εδρασθεί σε
εξυγιαντική στρώση από θραυστά υλικά λατοµείου πάχους 50cm. Πριν την επίχωση θα
τοποθετηθεί

µόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη. Κατασκευή κρασπεδόρειθρων µε

πρόχυτα κράσπεδα οδοποιίας από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής πλάτους
0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m και ρείθρο από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20,
πλάτους 30cm. θα κατασκευαστεί υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m
από

θραυστά

αδρανή

υλικά

σταθεροποιουµένου

τύπου,

βάση

οδοστρωσίας

συµπυκνωµένου πάχους 0,10m από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου,
ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωµα, ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 50mm, ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή
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ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης και τέλος ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας
συµπυκνωµένου

πάχους

50mm,

µε

χρήση

διαστρωτή

ασφάλτου

(finisher),

µε

ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20.
Θα τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2 και λειτουργικού
πλάτους W2 σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
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