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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  

 
1 Αντικείµενο της Μελέτης 

 
Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ζωγράφου στα 

πλαίσια του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου έτους 2018» και έχει σαν 

αντικείµενο : 

• Ανακαινίσεις-επισκευές πλακοστρώσεων πεζοδροµίων : Θα πραγµατοποιηθούν 

επισκευές-συντηρήσεις πεζοδροµίων, που βρίσκονται  σε κεντρικές λεωφόρους του 

∆ήµου Ζωγράφου και συγκεκριµένα, στη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως από Αγ. 

Μαρίνα έως Κολοκοτρώνη και από Αγ. Μαρίνα έως Νείλου, στη λεωφόρο Ιλισίων 

από Λαοδικείας έως ∆αµασίππου και στη λεωφόρο Γ. Παπανδρέου από 

∆αµασίππου έως πλ. Μερκάτη.  Επίσης θα γίνει αποκατάσταση ολισθηρότητας στις 

ράµπες ΑΜΚ στις λεωφόρους Εθν. Αντιστάσεως και Γ. Ζωγράφου καθώς και 

διάφορες τοπικές µικροεπισκευές πεζοδροµίων. 

• Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων πρασίνου και πλατειών : Μεταξύ άλλων 

επεµβάσεων θα πραγµατοποιηθεί διαµόρφωση ελεύθερου κοινόχρηστου χώρου 

µεταξύ των οδών Μπισκίνη - Ούλωφ Πάλµε – Χρυσίππου καθώς και  

µικροεπισκευές τοπικά στη νησίδα Παπανδρέου.   Επίσης τοποθετούνται παγκάκια 

και κάδοι ίδιου τύπου σε διάφορες θέσεις. Τέλος, µε στόχο την αντιµετώπιση 

ζητηµάτων προσπελασιµότητας, θα τοποθετηθούν προστατευτικά κολωνάκια και 

εύκαµπτοι οριοδείκτες για την αποφυγή της παράνοµης στάθµευσης, όπου αυτό 

είναι επιτρεπτό (ΦΕΚ 2621/31-12-2009), προστατευτικά κιγκλιδώµατα έξω από 

χώρους συγκέντρωσης παιδιών, µεταλλικές σχάρες γύρω από κορµούς δένδρων 

κ.λ.π. 

• ∆ιαµορφώσεις-διαστρώσεις πεζοδρόµων : Θα διαστρωθεί ο πεζόδροµος Γρ. 

Αυξεντίου ο εφαπτόµενος του 4ου Γυµνασίου, θα ανακατασκευαστεί το 

πεζοδροµηµένο τµήµα της οδού Κρίνων, που βρίσκεται µπροστά από τις εισόδους 

του σχολικού συγκροτήµατος (3ου  ∆ηµοτικού-1ου Γυµνασίου-Λυκείου) καθώς 

επίσης, σε συνέχεια της διάστρωσης της οδού Μπισκίνη γύρω από την πλατεία 



Σωτ. Ζωγράφου µε σταµπωτό δάπεδο, θα διαστρωθεί και το τµήµα της, από Ευθ. 

Κλάδου έως Γ. Ζωγράφου.   

 

2 Εργασίες 
 

• Αποξηλώσεις-καθαιρέσεις-εκσκαφές 

Στις περιοχές της προτεινόµενης επέµβασης αποξηλώνονται οι υφιστάµενες 

πλακοστρώσεις των πεζοδροµίων, τα υποστρώµατα και τα κράσπεδά τους.  

Επίσης στις επιφάνειες διαµορφώσεων πραγµατοποιείται γενική εκσκαφή µέχρι 

τέτοιου βάθους ώστε να δηµιουργηθεί ενιαία σταθερή επιφάνεια ως υπόβαση της 

πλάκας ελαφρά οπλισµένου σκυροδέµατος, που θα διαστρωθεί σαν υπόστρωµα 

όλων των πλακοστρώσεων.   

• Εγκαταστάσεις 

Θα διορθωθούν οι τυχόν φθορές των φρεατίων ΟΚΩ και θα ανυψωθούν ή θα 

υποβιβαστούν σύµφωνα µε την τελική στάθµη του πεζοδροµίου ή θα 

αντικατασταθούν µε νέα σε περίπτωση που δεν µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν.  Οι δε υδρορροές των κτιρίων που ίσως υπάρχουν κάτω 

από την πλακόστρωση στα πεζοδρόµια, θα πρέπει να οδηγούνται στα ρείθρα µε 

πλαστικούς σωλήνες ορθογωνικής διατοµής. 

• Κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος/Κράσπεδα-Ρείθρα 

Από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 θα κατασκευαστούν το υπόστρωµα των 

πλακοστρώσεων καθώς και τα στερεά εγκιβωτισµού των κρασπέδων. 

Από οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 θα κατασκευαστούν το υπόστρωµα των 

κυβολίθων  

Τέλος από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 θα κατασκευαστούν τοιχία όπου 

προκύψει ανάγκη. 

• Επιστρώσεις-∆ιαµορφώσεις 

Οι επιστρώσεις των πεζοδροµίων θα γίνουν µε τσιµεντόπλακες αντιολισθηρές 

έγχρωµες ή µη, οποιασδήποτε µορφής και σχεδίου διαστάσεων 0,40Χ0,40, κατά 

την κρίση της Υπηρεσίας ανάλογα µε την περίπτωση.  Σε ειδικές περιπτώσεις η 

διάστρωση θα γίνει µε κυβόλιθους (έγχρωµους ή µη), των οποίων η συγκόλληση θα 

γίνει σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τους.  Επίσης θα γίνει διαµόρφωση κλίσεων και 

αποκατάσταση ολισθηρότητας στις ράµπες ΑΜΚ σε σηµεία που θα κριθεί 

απαραίτητο καθώς και διάφορες τοπικές µικροεπισκευές. 

• Σηµειακές παρεµβάσεις 

Σε διάφορες θέσεις θα τοποθετηθούν : Ίδιου τύπου παγκάκια και κάδοι 

απορριµµάτων για λόγους οµοιοµορφίας, µεταλλικές σχάρες στα περιθώρια των 

δένδρων, προστατευτικά κολωνάκια και κιγκλιδώµατα, όπου απαιτείται για την 



ασφάλεια των διερχοµένων και τέλος θα γίνει διόρθωση του οδοστρώµατος σε 

σηµεία που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. 

 

3 Προϋπολογισµός έργου  
 

Οι προβλεπόµενες εργασίες έχουν προϋπολογισµό 799.800,00  ευρώ µε Φ.Π.Α. και 

αναθεώρηση. Το έργο πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί από ΣΑΤΑ 2019 και θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 02.30.7322.38 του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2019 µε αρχική πίστωση 

50.000,00 ευρώ. 

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες 

Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’ 147) και σύµφωνα πάντα µε 

όλες τις τροποποιήσεις, αποφάσεις και εγκυκλίους που ισχύουν σήµερα. 
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Ροζολής Αναστάσιος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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