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Τεχνική έκθεση 

Η παρούσα µελέτη αφορά εργασίες αποπεράτωσης ή αποκατάστασης τµηµάτων 
πεζοδροµίων σε υπάρχοντα κράσπεδα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία των 

πεζών, στις εντός σχεδίου περιοχές των ∆ηµοτικών ενοτήτων Σορωνής, Φανών και 

Διμυλιάς του ∆ήµου Ρόδου 

Τα πεζοδρόµια  που χρήζουν άµεσης ανάγκης αποκατάστασης, θα καθορίζονται 

ανάλογα µε τη σηµαντικότητα των φθορών και της µεγάλης προσβασιµότητας των 

κατοίκων και θα αποκαθίστανται, ύστερα από υπόδειξη των τεχνικών υπηρεσιών του 
∆ήµου.  
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεσθούν είναι οι ακόλουθες: 

α). Θα γίνει αποξήλωση των κατεστραµµένων υπαρχόντων πλακοστρώσεων καθώς 
και των κράσπεδων πρόχυτων ή µη όπου απαιτείται. Θα γίνει εκσκαφή πάχους 0,2µ 

περίπου και προετοιµασία του χώρου προς την κατασκευή του νέου πεζοδροµίου, 

στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει βάση από σκυρόδεµα. 
β). Στα φρεάτια ΟΚΩ που υπάρχουν στα υπό αποκατάσταση πεζοδρόµια θα διορθωθούν 

οι τυχόν φθορές τους και θα ανυψωθούν ή και θα υποβιβαστούν σύµφωνα µε τη 

τελική στάθµη του πεζοδροµίου ή θα αντικατασταθούν µε νέα σε περίπτωση που 

δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν. Οι υδρορροές των κτιρίων που θα 

συναντούνται κάτω από την πλακόστρωση στα πεζοδρόµια, θα πρέπει να οδηγούνται 

στα ρείθρα µε πλαστικούς σωλήνες διαµέτρου 100mm και όπου είναι εφικτό να 
τοποθετείται φρεάτιο ελέγχου στη θέση εξόδου της υδρορροής από την ιδιοκτησία 

προς το πεζοδρόµιο. 

γ).Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασµένα µήκους 1,00 µέτρου και θα είναι 
υπερυψωµένα 0.15εκ. από το ρείθρο ή χυτά ανάλογα µε την περίπτωση. 

Επίσης θα διορθωθούν τα κατεστραµµένα ρείθρα. Η βάση των κρασπέδων και των 

ρείθρων θα είναι από σκυρόδεµα C16/20 πάχους 0,15µ και πλάτος από 0,60µ έως 
0,70µ. Τα ρείθρα θα ανακατασκευάζονται από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας 



C16/20. 
Η βάση του πεζοδροµίου θα κατασκευασθεί από σκυρόδεµα C16/20, το πάχος της θα είναι 
περίπου 0,10µ. και. θα τοποθετηθεί σιδηρούν δοµικό πλέγµα Τ131. 

δ). Οι επιστρώσεις των πεζοδροµίων θα γίνουν µε τσιµεντόπλακες 

διαστάσεων 0,50Χ0,50 επί ασβεστοτσιµεντοκονίαµατος, που θα αντικαταστήσουν τις 
κατεστραμμένες ή φθαρμένες ή και σε σηµεία που η κλίση των πεζοδροµίων είναι έντονη.  

Η κατασκευή των πεζοδρομίων θα γίνεται µε εφαρμογή των από 28-12-2009 αποφάσεις 

Υπουργού ΠΕΚΑ µε αρ.52907 (ΦΕΚ2621/∆/2009). 
Ε) Στην Τ.Κ Διμυλιάς στον περιβάλλοντα χώρο του νεκροταφείου, προκειμένου να 

συγκρατηθούν τα πρανή θα γίνει αντιστήριξη αυτών με συρματοκυβώτια.  

O συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 250.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του 
ΦΠΑ24%   

  Ρόδος 16/08/2021 

Ο συντάξας 

 

Νικόλαος Μεταξωτός 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 

   

  

 


