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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Ημερομηνία :    02/09/2020  
 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Πιερίων στη δεξιά πλευρά αυτής 

στο ρεύμα της ανόδου. Σκοπός του έργου είναι η ασφαλής πρόσβαση των πεζών στο χώρου του 

Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Βελβεντού αλλά και στους υπολοίπους χώρους υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 73.912,99 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

(ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΙ ) – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.  

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η οδός Πιερίων βρίσκεται εντός του οικισμού Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στην ανατολική 

πλευρά αυτού. Αποτελεί κεντρικό οδικό άξονα του οικισμού αλλά και τη μοναδική συνδετήρια οδό της 

έδρας του Δήμου Βελβεντού με τις ορεινές Τοπικές Κοινότητες του Παλαιογρατσάνου και του 

Καταφυγίου. Είναι η κεντρική οδός πρόσβασης στον ορεινό όγκο των Πιερίων, στο χώρο των αθλητικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου καθώς και σε άλλους χώρους αναψυχής και υπαίθριων δραστηριοτήτων. 

Η οδός Πιερίων είναι κυμαινόμενου πλάτους οδοστρώματος από 6,50 έως 9,70m  και 

ασφαλτοστρωμένη σε όλο το μήκος της. Λόγω του χαρακτήρα της, όπως αυτός περιγράφηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, αποτελεί οδό υψηλής κυκλοφορίας, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. 

Χρησιμοποιείται όμως και από πλήθος πεζών, κυρίως παιδιών, για την πρόσβασή τους στο Δημοτικό 

Αθλητικό Κέντρο Βελβεντού και στους λοιπούς χώρους.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

Για την ανεμπόδιστη κίνηση και την απολύτως ασφαλή πρόσβαση των πεζών στους χώρους του 

ΔΑΚ αλλά και στους υπόλοιπους χώρους των υπαίθριων δραστηριοτήτων, κρίθηκε απαραίτητη η 

κατασκευή πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά της οδού στο ρεύμα ανόδου. Το πεζοδρόμιο που θα 

κατασκευαστεί θα έχει πλάτος 2,05m (συμπεριλαμβανομένου του κρασπέδου και των αναλημματικών 

τοιχίων)  έτσι ώστε το ελάχιστο πλάτος του δρόμου να μην είναι μικρότερο των 6,50m σε κανένα σημείο 

του. Για την ομαλή κίνηση των πεζών ή αμαξιδίου, το πεζοδρόμιο θα διαστρωθεί με αντιολισθητικές 

πλάκες πεζοδρομίου, ενώ θα υπάρχει και η αντίστοιχη όδευση τυφλών. 

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙA 



 Σελίδα 2 από 4 

 

Ο σχεδιασμός του πεζοδρομίου ακολουθεί τις προδιαγραφές της απόφασης υπουργού ΠΕΚΑ Αρ. 

52907 (ΦΕΚ Β 2621/2009) καθώς και τις Οδηγίες Σχεδιασμού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου 

Μελετών για Α.με.Α του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Κατά μήκος της οδού που πρόκειται να κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο θα καθαιρεθεί το υπάρχων 

κράσπεδο και το υπάρχων πεζοδρόμιο. Σε διάφορα σημεία που θα παραστεί ανάγκη θα γίνει 

εκθάμνωση του εδάφους από δενδρύλλια. Προβλέπεται η αποξήλωση της ασφάλτου και τομή του 

οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. Στη θέση κατασκευής του πεζοδρομίου θα γίνουν εκσκαφές πλάτους 

έως 2,05μ. και μεταβλητού βάθους. Οι επιχώσεις θα γίνουν με προϊόντα εκσκαφών και θραυστό υλικό 

λατομείου (3Α) το οποίο θα συμπιεστεί σε ποσοστό άνω του 95% σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς.  

ΚΡΑΣΠΕΔΑ 

Προβλέπεται η κατασκευή κρασπεδορείθρων σε απόσταση 2,05μ. από τη ρυμοτομική γραμμή. 

Τα κράσπεδα θα είναι προκατασκευασμένα σε μήκη του 1,00μ.. Θα εδράζονται σε βάση από σκυρόδεμα 

πάχους 0,25μ.. Το ρείθρο θα κατασκευασθεί από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και 

θα έχει διαστάσεις: 0,40μ. x 0,20μ.. 

ΔΑΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών θα έχει ελάχιστο πλάτος 1,50μ. (του κρασπέδου μη 

συνυπολογιζόμενου), ελεύθερο από κάθε είδους σταθερό ή κινητό εμπόδιο, σε όλο το μήκος του 

πεζοδρομίου. Το ύψος του πεζοδρομίου δεν θα ξεπερνάει τα 0,15μ. σε κανένα σημείο του ενώ η κλίση 

του θα ακολουθεί αυτή την κλίση της οδού. Στο σημείο που η κλίση της οδού είναι μεγαλύτερη του 10% 

θα κατασκευαστούν βαθμίδες ή θα διαμορφωθεί ράμπα για τη διέλευση αμαξιδίου. Η μέγιστη εγκάρσια 

κλίση του πεζοδρομίου κάθετα προς τη ζώνη όδευσης για λόγους απορροής των όμβριων ορίζεται στο 

2%. Μεγαλύτερες κλίσεις αποτελούν κίνδυνο ανατροπής για τα αναπηρικά αμαξίδια. Η επίστρωση του 

πεζοδρομίου θα γίνει με αντιολισθητικές πλάκες διαστάσεων 40Χ40. Στις επιστρώσεις δαπέδων ο αρμός 

θα πρέπει να έχει μέγιστο πλάτος 1cm, προς αποφυγή του κινδύνου πτώσης από σκόνταμμα ή 

παγίδευσης των βοηθημάτων βάδισης (μπαστούνια, πατερίτσες) αλλά και παγίδευσης των μπροστινών 

τροχών του αναπηρικού αμαξιδίου. Το υπόστρωμα του δαπέδου  θα κατασκευαστεί από σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 πάχους 0,10μ. µε οπλισμό από δομικό πλέγμα επί στρώματος 3Α αφού 

προηγουμένως το έδαφος καθαριστεί και συμπιεστεί καλά.   

Για την ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα όρασης επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού 

όδευσης τυφλών που αποβλέπει στην καθοδήγησή τους σε όλο το μήκος του πεζοδρομίου.  Για την 

κατασκευή του οδηγού όδευσης τυφλών χρησιμοποιούνται τετράγωνες πλάκες αντιολισθηρές, πλευράς 

0,40μ ως εξής: α) Ριγέ με πλατιές και αραιές ρίγες, τύπου Α: “ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ” οι οποίες τοποθετούνται 

με τις ρίγες παράλληλα με τον άξονα της κίνησης για να κατευθύνουν τα άτομα με προβλήματα όρασης 

στην πορεία τους. Οι πλάκες αυτές τοποθετούνται εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. 

Επιστρώνονται ευθύγραμμα και σε απόσταση 0,50 μ. κατ’ ελάχιστον από τη ρυμοτομική γραμμή ή 

προεξοχή κτηρίου σε ύψος μικρότερο των 2,20μ. Η ίδια απόσταση κρατείται και από οποιοδήποτε άλλο 

εμπόδιο ή εξοπλισμό του χώρου. β) Φολιδωτές με έντονες φολίδες τοποθετημένες σε τετράγωνο κάναβο 

με διάταξη διαγώνια προς την κίνηση των πεζών, χρώματος κίτρινο και πλάτους πάντα 0,40μ., τύπου 
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Β: “ΚΙΝΔΥΝΟΣ” οι οποίες τοποθετούνται για να προειδοποιήσουν τα άτομα με προβλήματα στην όραση 

για ενδεχόμενο κίνδυνο. Αυτές οι πλάκες τοποθετούνται υποχρεωτικά στην αρχή και στο τέλος 

κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) και κλιμάκων, καθ’ όλο το πλάτος αυτών και σε απόσταση 0,30μ. από 

τη συμβολή της ράμπας με τα οριζόντια επίπεδα ή την ακμή της πρώτης και τελευταίας βαθμίδας. Ειδικά 

στις ράμπες των πεζοδρομίων, τοποθετούνται μόνο στην απόληξη των ραμπών στην πλευρά προς το 

οδόστρωμα σε επαφή με το υποβαθμισμένο κράσπεδο, καθ’ όλο το πλάτος των αντίστοιχων διαβάσεων.  

Γενικά οι επιστρώσεις των δαπέδων θα πρέπει να διασφαλίζουν επιφάνειες ισόπεδες, συνεχείς, 

σταθερές, αντιολισθηρές, και να έχουν επιμελές αρμολόγημα. Γενικά απαγορεύεται να έχουν ανάγλυφες 

εσοχές και εξοχές που επιβαρύνουν τη βάδιση και την κύλιση του αναπηρικού αμαξιδίου. 

Στα σημεία που επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με τη στάθμη του 

οδοστρώματος (διασταύρωση με δρόμο, είσοδος χώρου στάθμευσης παρακείμενων οικιών), 

κατασκευάζεται εγκαρσίως του πεζοδρομίου κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) με πλάτος 1,50μ. και μέγιστη 

κλίση 5% ενώ στα σημεία αυτά θα γίνεται και βύθιση του κρασπέδου. Στο σημείο συνάντησης του 

κρασπέδου της ράμπας και του οδοστρώματος δεν πρέπει να δημιουργείται έστω και ελάχιστη 

υψομετρική διαφορά.  

ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΙΚΑ ΤΟΙΧΙΑ  

Στο εσωτερικό του πεζοδρομίου, στο σημείο όπου αυτό εφάπτεται της ρυμοτομικής γραμμής και 

όπου οι υψομετρικές διαφορές το απαιτούν, θα κατασκευαστεί αναλημματικό τοιχίο πάχους 0,20μ. και 

μέσου ύψους 0,70μ. Το πέδιλο του τοιχίου θα είναι πλάτους 1,00μ. και ύψους 0,40μ.. Το τοιχίο θα 

κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλες οι σκυροδετήσεις οφείλουν να γίνονται σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

Αρμοί διαστολής πλάτους 2εκ θα διαμορφωθούν ανά 20μ. σε όλη την κατασκευή. 

Οι πλακοστρώσεις θα γίνουν σύμφωνα με την προδιαγραφή: 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις – λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

Οι πλάκες του οδηγού όδευσης τυφλών οφείλουν να συμμορφώνονται με την προδιαγραφή: 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1339 Πλάκες πεζοδρομίου από σκυρόδεμα− Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής  

Η τοποθέτηση των κρασπέδων θα γίνει σύμφωνα με την προδιαγραφή: 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι όμβριων καταστρώματος 

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

Οι εκσκαφές και οι επιχώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-01-00 Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη 

εκτέλεσης των εργασιών 
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 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-00-00 Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-00-00 Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 

δανειοθαλάμων 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-07-02-00  Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 

    

 

  

  Βελβεντό 02/09/2020 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Μελετητής  Η Αν/ρια Προϊσταμένη 

     

  
 
                                                         

                  

Μαλιούση Ευανθία  Αγγέλη Ειρήνη 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.  Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


