
αρμός 1εκ.
τσιμεντοκονία 3εκ.

gross beton
ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)

υπόβαση 3Α
εξυγίανση εδάφους, καλά συμπιεσμένο χώμα

κυβόλιθος Γκρι Καβάλας διαστ.15εκ.Χελ. μήκος,
παχ. 5-7εκ. ως αρμός διαστολής

gross beton

ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)
υπόβαση 3Α

γαρμπιλομεπτόν

εξυγίανση φυσικού εδάφους

αρμός 1εκ.
τσιμεντοκονία 3εκ.

gross beton
ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)

υπόβαση 3Α
εξυγίανση εδάφους, καλά συμπιεσμένο χώμα

πρόχυτος οδηγός ομβρίων 40Χ40εκ.

οπλισμένο σκυρόδεμα

φρεάτιο απορροής οβμρίων

0.
32
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αρμός διαστολής

αρμός 1εκ.
τσιμεντοκονία 3εκ.

gross beton
ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)

υπόβαση 3Α
εξυγίανση εδάφους, καλά συμπιεσμένο χώμα

gross beton

ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)
υπόβαση 3Α

γαρμπιλομεπτόν

εξυγίανση φυσικού εδάφους

αρμός διαστολής

0.20 0.38

ορθογωνισμένες πλάκες Καβάλας τυχαίων
διαστάσεων πάχους 2,5-4,5εκ. ορθογωνισμένες πλάκες Καβάλας τυχαίων

διαστάσεων πάχους 2,5-4,5εκ.

κυβόλιθος Γκρι Καβάλας διαστ.15εκ.Χελ. μήκος,
παχ. 5-7εκ. ως αρμός διαστολής

ορθογωνισμένες πλάκες Καβάλας τυχαίων
διαστάσεων πάχους 2,5-4,5εκ.
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R0.05

0.01υφιστάμενη άσφαλτος

πρόχυτο ρείθρο 100Χ25Χ13,5-11 εκ.

πρόχυτο κράσπεδο 100Χ30Χ15 εκ.
κυβόλιθος από πέτρα Γκρι Καβάλας 10Χ10εκ., παχ. 5-7εκ.

ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)
υπόβαση 3Α

εξυγίανση φυσικού εδάφους

gross beton

γαρμπιλομεπτόν

υποδομή με φυτευτικό
χώμα για δενδροφύτευση

οπλισμένο σκυρόδεμα

κυβόλιθος Γκρι Καβάλας διαστ.15εκ.Χελ. μήκος,
παχ. 5-7εκ. ως αρμός διαστολής

κυβόλιθος Γκρι Καβάλας διαστ.15εκ.Χελ. μήκος,
παχ. 5-7εκ. ως αρμός διαστολής

gross beton

ελαφρύς οπλισμός (πλέγμα φ8/15x15)
υπόβαση 3Α

γαρμπιλομεπτόν

εξυγίανση φυσικού εδάφους

αρμός διαστολής

υφιστάμενη άσφαλτος

πρόχυτο ρείθρο 100Χ25Χ13,5-11 εκ.

κυβόλιθος από πέτρα Γκρι Καβάλας 10Χ10εκ., παχ. 5-7εκ.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ A.5

κλιμακα 1:10

περιπτωση Α: κτίσμα- πλακόστρωτο - κτίσμα(πλακόστρωση με σκληρή πέτρα Μυλοποτάμου εντός της αυλής του Μετοχιού)

περίπτωση Β: κτισμα- γαρμπιλομπετόν - δρόμος

περίπτωση Γ: κτίσμα- γαρμπιλομπετόν- πλακόστρωτο - στηθαίο (κατά μήκος

περίπτωση Δ: γαρμπιλομπετόν- φύτευση- γαρμπιλομπετόν

περίπτωση Ε: δρόμος - πλακόστρωτο - δρόμος
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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                                                       ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : ΑΝΝΑ ΤΣΙΤΩΝΑΚΗ αρχιτέκτων μηχανικός
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