
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Πρόκειται για εργασίες αποπεράτωσης των πεζοδρομίων και του 
ποδηλατοδρόμου (που βρίσκεται στα όρια με την λιμενική ζώνη του Λιμένα 
Εσωτερικού) της Παραλιακής Οδού καθώς και μικροεπισκευές σε παλαιά 
πεζοδρόμια που βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα οι πλάκες 
πεζοδρομίου που θα απαιτηθούν είναι τύπου αράχνη (40x40x3) και θα 
τοποθετηθούν σε στρώση συγκολλητικού τσιμεντοκονιάματος πάχους 2,5 cm. 
Επίσης θα διαμορφωθούν και οδεύσεις τυφλών με όλα τα απαιτούμενα 
κατασκευαστικά στοιχεία (ειδικές πλάκες κ.τ.λ.) σύμφωνα με την απόφ. 52907 
ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009, χρώματος κίτρινου και ιδίων διαστάσεων με την κοινή 
πλάκα. Η επιφάνεια που θα επιστρωθεί είναι περίπου 1.500 m2.  

Αναλυτικά έχουμε τα άρθρα:  
 

 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με κοινούς και ειδικούς τύπους πλακών 
(ΧΡΣ ΟΔΟ Β-52 Ν1 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2922) 

  

 
Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων 

με πλάκες έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, 
διαστάσεων 40x40 cm. Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων από αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, 
τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm, πάχους 3 cm. 
 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών 
συσκευασμένων σε παλέτες, 
- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά), 
- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη 
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της 
προβλεπομένης επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων), 
- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία), 
- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και 
αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων 
υλικών κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ. 
 
Στη συνέχεια ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος έχει πλάτος 2.00 m και είναι 
συνολικής επιφάνειας 420 m2, χωροθετείται πλησίον του πεζόδρομου και στο 
όριο με την περίφραξη της λιμενικής ζώνης, θα διαστρωθεί με μια στρώση 
ασφάλτου πάχους 0.04 m χρώματος κεραμιδί. 

 Το άρθρο Ν-Π.Τ.Ε.Ε ΟΔΟ Δ-8.1 (Κωδ. Αναθ. ΟΔΟ 4521.Β) αφορά:  
 

Την πλήρη κατασκευή στρώσης κυκλοφορίας από έγχρωμο ασφαλτικό 
σκυρόδεμα, συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ, που παρασκευάζεται εν θερμώ, σε 



μόνιμη εγκατάσταση, διαβάθμισης Α, Β, Γ, βαριάς κυκλοφορίας, η οποία 
εκτελείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Π.Τ.Π. Α-265 και τους υπόλοιπους 
όρους δημοπράτησης. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς όλων των 
απαιτούμενων υλικών, δηλ. της ασφάλτου και όλων των απαιτούμενων αδρανών 
υλικών προερχομένων από τη θραύση υγιών απόλυτα καθαρών λίθων λατομείου 
με προσθήκη 2% συνδετικού κόκκινου οξειδίου ΕC 130 ή Iteroxid 100S ή 
παρόμοιου υλικού καθώς και του αντίστοιχου ελαίου σε ποσοστό 0,2 - 0,4 % επί 
του ποσοστού του συνδετικού ανά τόνο παραγομένου ασφαλτομίγματος, σε 
ποσότητα και ποιότητα που θα καθοριστούν από σχετική μελέτη, η δαπάνη 
μεταφοράς τους (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλτου) από οποιαδήποτε 
απόσταση στη θέση παραγωγής ασφαλτομίγματος, η δαπάνη παρασκευής του 
ασφαλτομίγματος, η δαπάνη μεταφοράς του έτοιμου ασφαλτομίγματος από την 
εγκατάσταση παραγωγής του στη θέση διάστρωσης επί τόπου των έργων, κάθε 
είδους σταλία, φορτοεκφορτώσεις και χαμένοι χρόνοι φορτοεκφορτώσεων 
υλικών και ασφαλτομίγματος, η δαπάνη διάστρωσης και συμπύκνωσής του 
καθώς και κάθε δαπάνη υλικών και εργασίας που απαιτείται για την έντεχνη 
εκτέλεση της κατασκευής και κατά τα λοιπά, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π Α265, στην 
Τ.Σ.Υ, και στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. Δεν περιλαμβάνεται η 
δαπάνη κατασκευής ασφαλτικής προεπάλειψης ή συγκολλητικής επάλειψης. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις παρ. 8.1,8.3 και 8.4.1 της Π.Τ.Π Α265. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πλήρους ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,04 μ. μετά της μεταφοράς των υλικών από 
οποιαδήποτε απόσταση στη θέση παραγωγής και του ασφαλτομίγματος στη 
θέση διάστρωσης. 

 
 

Τέλος στον ποδηλατόδρομο θα γίνουν και θερμοπλαστικές διαγραμμίσεις 
ποδηλάτου χρώματος λευκού.  
 
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τοποθετήσει ανακλαστικές ταινίες 
προστασίας στην περίμετρο των εργασιών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
  

 
 


