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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
  

 
Α.  Γενικά 
 
       Στη μελέτη ‘‘Νέες Πλακοστρώσεις οδών και ανακατασκευή και κατασκευή 

νέων πεζοδρομίων εκτός πόλεως Ρόδου’’ είχε συμπεριληφθεί η κατασκευή 

πεζοδρομίου στη περιοχή Κράνα της Δ.Ε. Λίνδου.  

Τμήμα του πεζοδρομίου διέρχεται παράπλευρα με αρχαιολογικό χώρο 

(αρχαίο λατομείο), όπως παρουσιάζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 

διάγραμμα και έχει μήκος στο μεν Τμήμα Α  20,35 μ. στο δε Τμήμα Β  5,80 μ.  

Συνολικό μήκος πεζοδρομίου = Τμήμα Α και Τμήμα Β = 26.15 μ. 

  

Β.  Περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης 

      Στο τμήμα Α έχει κατασκευασθεί ως όριο πεζοδρομίου, πετρόχτιστο 

τοιχείο μεταβλητού ύψους από 30 εκ., έως 70 εκ., περίπου.  Το τοιχείο αυτό 

εδράζεται στη οροφή της σπηλιάς  όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 1 & 2. 

     Στο τμήμα Β έχει κατασκευασθεί πετρόχτιστο τοιχείο ύψους μήκους 5,80 

μ., περίπου και ύψους 1,80 μ., περίπου, όπως φαίνεται στη φωτογραφία 3.  

Το τοιχείο αυτό εδράζεται σε επιχωματώσεις χωρίς να έχει κατασκευασθεί 

κανονική θεμελίωση.  

  

Γ.  Πρόταση επέμβασης 

     Η παρούσα πρόταση επέμβασης έχει δύο στάδια εφαρμογής.   

     Το πρώτο στάδιο είναι η καθαίρεση των πετρόχτιστων τοιχίων στα 

τμήματα Α και Β που φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα και η 

επαναφορά στην αρχική κατάσταση όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 4 & 5.  

     Το δεύτερο στάδιο προβλέπει την κατασκευή από πλάκα από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο οδόστρωμα και κατά μήκος των τμημάτων Α & Β ως 

ακολούθως: 
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     α. Εκσκαφή στο οδόστρωμα  κατά μήκος των τμημάτων Α & Β  σε βάθος  

         30 εκ.   

         Για τις δοκούς Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ9, Δ10, Δ11, Δ12, και Δ13 του τμήματος  

         Α, καθώς και για τις δοκούς Δ1, Δ3, Δ4 του τμήματος Β, η εκσκαφή θα     

        είναι πλάτους 30 εκ., και βάθους 45 εκ. 

         Οι δοκοί ΑΔ5, ΑΔ6, ΑΔ7, ΑΔ8 του τμήματος Α, καθώς και η δοκός ΑΔ2  

         του τμήματος Β είναι ανεστραμμένοι και λειτουργούν ταυτόχρονα και ως  

        κράσπεδα.  

        Τα μεγέθη (π.χ. βάθος πλάκας, δοκών), των δομικών στοιχείων που  

        παρουσιάζονται στους ξυλοτύπους των τμημάτων Α & Β είναι τα  

        απόλυτα μεγέθη. Σε σχέση με το υφιστάμενο υψόμετρο της ασφάλτου, η  

        εκσκαφή των πλακών και των δοκών γίνεται κατά 5 εκ., βαθύτερα από  

        αυτά που αναγράφονται στα σχέδια, καθώς μετά την σκυροδέτηση θα  

        τοποθετηθεί ασφαλτοτάπητας πάχους 5 εκ. 

   β. Το πεζοδρόμιο στην οσία είναι πρόβολος έτσι ώστε να μην εδράζεται  

         στην οροφή του αρχαίου λατομείου, όπως παρουσιάζεται και στο σχέδιο  

         Τομή Α-Α.  Κάτω από το πεζοδρόμιο θα τοποθετηθεί άμμος για την  

         αποφυγή της επαφής του πεζοδρομίου με την οροφή της σπηλιάς.  Η  

         άμμος εγκιβωτίζεται με το χτίσιμο μίας πέτρας η οποία αναγκαστικά θα  

        χτιστεί στο χείλος της οροφής.  

Τέλος θα κατασκευαστεί αγωγός ομβρίων με μεταλλικές σχάρες όπως επίσης  

θα γίνει διευθέτηση των κλίσεων σε ένα τμήμα του οδοστρώματος , εμπρός 

από το  κατάστημα “perla” σην περιοχή  Πεύκους. 

  
Ρόδος  12 Ιουνίου 2018 

 
Ο  συντάξας 

 
 
 
 
 

Κων/νος Ζαγοριανός 
Πολιτικός Μηχ/κός ΠΕ3 


