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Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε συνέχεια των παλαιότερων επεμβάσεων στους χώρους 
και σε σημεία όπου απαιτείται προκειμένου να συνεχίσει η εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς.  

Τα σημεία όπου θα γίνουν οι παρεμβάσεις ευρίσκονται εντός του χώρου της Κεντρικής 
Αγοράς Αθηνών και συγκεκριμένα είναι τμήματα του ασφαλτοτάπητα των κεντρικών 
οδών και εσωτερικά των ραμπών Γ μονή αρίθμηση  Δ ζυγή και μονή αρίθμηση Ε ζυγή 
και μονή αρίθμηση και Ζ, σε έκταση από την άκρη της ράμπας και σε πλάτος 7 έως 9 
μέτρων περίπου προς τον άξονα της οδού καθ’ όλο το μήκος της ράμπας.   

 Η έκταση των επεμβάσεων με την κατασκευή ασφαλτόστρωσης θα φθάσει τα 7.500 
τετραγωνικά μέτρα περίπου. Τα σημεία επεμβάσεως θα υποδειχθούν στον ανάδοχο 
από τον επιβλέποντα του έργου και τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι κάτωθι:  

 Τμηματικό φρεζάρισμα αποξήλωση του παλαιού ασφαλτοτάπητα σε σημεία 

όπου παρουσιάζεται έντονη φθορά σε βάθος 5εκ. έως και 12εκ. όπου απαιτείται.  

 Απομάκρυνση προϊόντων φρεζαρίσματος.   

 Κατασκευή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης επί της ασφαλτικής στρώσης.  

 Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους. 
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τέλεση εργασιών προσθηκών, μετατροπών 

και θέσης σε λειτουργία του 

εγκατεστημένου Η/Μ εξοπλισμού της νέας 

Ιχθυόσκαλας Βόλου». 

 

  

     

     

 

 

 

 

 
 
«ΑΡ.ΠΡ. 3663/ 09-07-2018 
«Κατασκευή ασφαλτοτάπητα 
στον περιβάλλοντα χώρο της 
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.» 

 

 

 



 Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους από 

5εκ. εως και 10εκ.  

Στα σημεία όπου θα κατασκευαστεί η νέα άσφαλτος θα ληφθεί μέριμνα ώστε με τις 
κατάλληλες ρύσεις τα όμβρια ύδατα να οδηγούνται στα υπάρχοντα φρεάτια συλλογής 
ομβρίων.  

Στα σημεία όπου ο νέος ασφαλτοτάπητας θα εφάπτεται με παλαιό θα πρέπει να μην 
υπάρχουν ανισοσταθμίες, ενώ σε σημεία όπου υπάρχουν φρεάτια θα πρέπει να 
γίνονται εργασίες συναρμογής μετά τη διαμόρφωση του νέου τάπητα.   

Η δαπάνη της τοπικής επισκευής του παλαιού ασφαλτοτάπητα των χώρων του 
Οργανισμού Κεντρικών Αγορών & Αλιείας σε έκταση 7.500 τετραγωνικών μέτρων 
ανέρχεται στο ποσό των 59.900,00€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. 

 

 

ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΑΝΤΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 


