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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

 Ο Δήμος Αλίμου  αποσκοπώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

καθημερινότητας των πολιτών, με τη διασφάλιση της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας των 

πεζών, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας, προτίθεται να προχωρήσει σε 

παρεμβάσεις για την κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) σε πεζοδρόμια του 

Δήμου. 

Οι θέσεις των ραμπών  θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία . 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 

- Καθαιρέσεις υφιστάμενης πλακόστρωσης  

- Εκσκαφές γαιωδών-ημιβραχωδών εδαφών και θεμελίων κρασπεδορείθρων. 

- Τοποθέτηση κρασπέδων και κατασκευή ρείθρων,  

- Διαμόρφωση της υπόβασης της ράμπας από θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο155 

- Κατασκευή της βάσης της  ράμπας από σκυρόδεμα C16/20  

- Επίστρωση με κατάλληλες πλάκες πεζοδρομίου (ΑΜΕΑ) ώστε να είναι ασφαλής 

η διάβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές. 

- Εργασίες κατασκευής τμημάτων πεζοδρομίων ως άνω, εφόσον απαιτείται, για 

διευκόλυνση κυκλοφορίας των πεζών.  

- Εργασίες συντήρησης τμημάτων υφιστάμενων ραμπών  

 

Αναλυτικότερα για τον τρόπο κατασκευής ισχύουν όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμ. 

52488 (φεκ 18Β΄/2001) Υπουργική απόφαση «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 

ΕμΕΑ σε κοινοχρήστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία 

πεζών» καθώς και οι οδηγίες Σχεδιασμού « Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου 

Μελετών για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες  του ΥΠΕΧΩΔΕ.  

 

Αν το πλάτος του πεζοδρομίου δεν επιτρέπει, την κατασκευή δύο ραμπών κίνησης των 

πεζών στην ίδια γωνία, θα γίνεται υποβάθμιση όλης της γωνίας με ράμπα τύπου 

«βεντάλιας».  

Σε όλο το μέτωπο της ράμπας με το οδόστρωμα, τα κράσπεδα θα είναι πλήρως 

υποβιβασμένα και ισοϋψή με το ρείθρο. 

Κατά την κατασκευή των ραμπών θα δοθεί ειδική πρόνοια για αποφυγή κινδύνων 

πτώσης εξαιτίας ολισθήματος λόγω μη ικανοποιητικού βαθμού αντιολισθηρότητας του 

δαπέδου ή από σκόνταμμα εξαιτίας κακής αρμολόγησής του. 



 

 

Ο προϋπολογισμός του ανωτέρω έργου  ανέρχεται στο ποσόν των εβδομήντα 

τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (74.276,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24% και θα βαρύνει τον Κ.Α 30.7324.0040  του 

προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

 

 

    Η συντάξασα          Η Αν.Δ/ντρια Τ.Υ. 
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