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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η παρούσα μελέτη αφορά στην αποκατάσταση ή κατασκευή πεζοδρομίων τμημάτων
διαφόρων οδών και περιμετρικά κοινόχρηστων χώρων και γενικά στην ανάπλαση των
πεζοδρομίων της πόλης. Θα γίνουν εργασίες ανάπλασης των πεζοδρομίων, ρύθμισης και
διαμόρφωσης των διαδρόμων διέλευσης των πεζών, των χώρων στάθμευσης και των χώρων
πρασίνου με σκοπό τον εξωραϊσμό, την ποιοτική αλλά και την λειτουργική αναβάθμισή τους.
Επίσης, με την παρούσα μελέτη πρόκειται να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στο υπό ίδρυση νέο
κοιμητήριο Γλυφάδας , όπου θα διαμορφωθούν και εσωτερικοί πεζόδρομοι κυκλοφορίας.
Ο ακριβής καθορισμός του φυσικού αντικειμένου της μελέτης θα εξαρτηθεί από τον χρόνο
έναρξης των εργασιών αλλά και από την πορεία αυτών, λαμβάνοντας κάθε φορά υπόψη τις
ανάγκες του Δήμου την δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τις εύλογες απαιτήσεις των κατοίκων
της περιοχής όπου θα εκτελούνται εργασίες και θα γίνει κατόπιν συνεννόησης της Τεχνικής
Υπηρεσίας με τη Δημοτική Αρχή. Η εξέταση και η κατανόηση κάθε φορά των τοπικών
ιδιαιτεροτήτων δεν θα είναι αντίθετη προς την επίτευξη του αρχικού στόχου, που είναι η ασφάλεια
και η απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών, η λειτουργικότητα, o ενιαίος σχεδιασμός, η χρονική
αντοχή και ποιότητα των κατασκευών, ο εξωραϊσμός και η ποιοτική αναβάθμιση.
Συνοπτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, είναι οι παρακάτω:
1. Καθαίρεση σκυροδέματος ή πλακών όπου έχουν διαμορφωθεί πεζοδρόμια και γενικές
εκσκαφές για τη διαμόρφωση σκάφης πεζοδρομίων, φόρτωση και απομάκρυνση σε χώρο
εναπόθεσης των προϊόντων εκσκαφών.
2. Εκσκαφή για τη θεμελίωση των ρείθρων και των κρασπεδορείθρων εγκιβωτισμού, καθώς
και των προβλεπόμενων τεχνικών έργων.
3. Κατασκευή κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα, διατομής ρείθρου κατά κανόνα
0,25*(0,23+0,25):2 και κρασπέδου 0,30x0,15x1,00 (πρόχυτο) για τον εγκιβωτισμό του
οδοστρώματος, των επιστρώσεων των πεζοδρομίων και την απορροή των ομβρίων
υδάτων.
4. Διαμόρφωση εσοχών στάθμευσης (μόνο όπου το πλάτος της οδού και οι επικρατούσες
συνθήκες το επιτρέπουν) η οποία θα γίνεται είτε από έγχρωμους κυβόλιθους είτε από
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ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας της ΠΤΠ Α-265 πάχους 0,05μ.
Ανύψωση ή καταβιβασμός στη νέα στάθμη των φρεατίων Ο.Κ.Ω., τοποθέτηση νέων
υδρορροών κ.λ.π.
6. Κατασκευή επιστρώσεων πεζοδρομίων με αντιολισθηρές τσιμεντόπλακες βαρέως τύπου,
σύμφωνα με την απόφαση του Δημ. Συμβουλίου που ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές
κατασκευής τους. Επίσης, επιστρώσεις μπορούν να γίνουν και με άλλα αντιολισθηρά υλικά
βαρέως τύπου που πληρούν τις προδιαγραφές, όπως κυβόλιθοι, σκυρόδεμα
επεξεργασμένης επιφανείας (σταμπωτό), ή βιομηχανικό (χτενιστό) δάπεδο απαιτούμενης
αντιολισθηρότητας κλπ.
Τα υπό κατασκευή – ανακατασκευή πεζοδρόμια θα προσαρμόζονται υποχρεωτικά στις
ειδικές ρυθμίσεις - προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ (Αρ.Αποφ. ΥΠΕΚΑ 52907,
ΦΕΚ2621/31-12-2009), ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα και ατόμων με
αναπηρία.
7. Κατασκευή της υποδομής για τον φωτισμό τμημάτων της οδού, φύτευσης και άρδευσης
παρτεριών.
8. Διάφορα μικρά τεχνικά έργα, που ενδέχεται να απαιτηθούν.
5.

Κατά την κατασκευή του έργου θα τηρηθούν απολύτως τα αναγραφόμενα στην Τεχνική
Συγγραφή Υποχρεώσεων η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Μελέτης.
Επίσης θα τηρηθεί η Απόφαση 261/05 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γλυφάδας, ή
οποιαδήποτε επικαιροποίηση αυτής που θα ισχύει κατά το χρόνο υλοποίησης του έργου, που
ορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής των πεζοδρομίων.
Βασικός σκοπός του προς κατασκευή με την παρούσα μελέτη έργου όπως προαναφέρθηκε
είναι η εξυπηρέτηση των δημοτών, η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων, η ανάπλαση, η
αναβάθμιση και ο εξωραϊσμός των πεζοδρομίων της πόλης.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Γλυφάδας για το έτος 2018 με
Κ.Α.: 30.7324.0003 και η πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού των 5.500.000,00 €
(συμπ/νου ΦΠΑ 24%) πρόκειται να κατανεμηθεί ως εξής:
- Για το έτος 2018: το ποσό των 1.000,00 €,
- Για το έτος 2019: το ποσό των 200.000,00 € και
- Για το έτος 2020: το ποσό των 5.299.000,00 €
Γλυφάδα, Ιούνιος 2018
ΣΥΝΤΑΞΗ
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