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Α.  ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Αντικείμενο της εργολαβίας είναι : 
Η συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και γενικά κοινοχρήστων χώρων 
(πλάκες,κράσπεδα,ρείθρα,ράμπες κλπ) για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης  
των πεζών,σε όλο το οδικό δίκτυο,εντός των διοικητικών ορίων  του Δήμου Αιγάλεω. 
 

Β.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Χάραξη έργων : 
 
Όλες οι απαιτούμενες χαράξεις θα γίνουν μετά από εντολή της Διευθύνουσας τα Έργα 
Υπηρεσίας και αφού ο Ανάδοχος θα έχει προβεί στη λεπτομερή προμέτρηση των 
εργασιών κάθε οδού, σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
Κάθε εσφαλμένη χάραξη και εφαρμογή , θα αποκαθίσταται αμέσως μετά την διαπίστωσή 
της , με δαπάνη αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να διαθέτει 
κάθε σχετικό όργανο ή εργαλείο και το κατάλληλο προσωπικό για όλες τις εργασίες που 
είναι απαραίτητες. 
 
 

Β.1 Καθαιρέσεις- Αποξηλώσεις - Χωματουργικά : 
Προβλέπονται: 

 Καθαίρεση πλακών πεζοδρομίου, πεζοδρόμου κλπ κοινοχρήστου χώρου οιουδήποτε 
τύπου, μαζί με το κονίαμά τους και του υποστρώματος, όπου κρίνεται αναγκαίο.Η 
εργασία θα γίνεται με προσοχή ώστε να μην υποστούν τραυματισμό οι γειτονικές 
πλάκες. Σε περίπτωση και της πιο μικρής βλάβης γειτονικής πλάκας,ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να την αντικαταστήσει χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 

 Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος (ράμπες, κράσπεδα, κλπ) 

 Αποξήλωση τυχόν μεταλλικών κιγκλιδωμάτων. 

 Αποξήλωση μετά προσοχής, πινακίδων σήμανσης και επανατοποθέτησής τους  σε 
σημεία που ορίζονται από την επίβλεψη. 

 Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου 

 Εκριζώσεις κορμών δέντρων 
 
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα & 
με τις οδηγίες της επίβλεψης για την προστασία τυχόν υπογείων δικτύων, καθώς και για 
την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και ότι έχει όλη την ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή 
ζημιές που θα συμβούν σε τρίτους. 
Στις εργασίες αυτές περιλαμβάνονται και όλες οι σχετικές με την ασφάλεια και περίφραξη 
των χώρων για την αποφυγή ατυχημάτων . 



 

 

Β.2 Ανακατασκευή πεζοδρομίων 

Πλακοστρώσεις 
Μετά την καθαίρεση των πλακών πεζοδρομίου,γίνεται ανακατασκευή ως εξής: 
Μετά τη συμπίεση των γαιών θα αφεθεί ελεύθερο ύψος μέχρι τη στάθμη κυκλοφορίας του 
πεζοδρομίου,ίσο με 15-17 εκ,για τη διάστρωση με πλάκες πεζοδρομίου,διαστάσεων 
50Χ50Χ5 ή 40Χ40Χ3.5. Πάνω στη συμπιεσμένη υπόβαση των γαιών,θα κατασκευαστεί η 
βάση της πλακόστρωσης με βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ή άοπλο 
σκυρόδεμα C12/15,πάχους 9-10 εκ σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.Το υπόλοιπο 
ύψος θα καλυφθεί με τις πλάκες και το κονίαμά τους. 
Όπου υπάρχει πεζοδρόμιο μόνο με σκυρόδεμα,η εργασία περιλαμβάνει την καθαίρεση 
και την ανακατασκευή του σκυροδέματος,όπου κρίνεται αναγκαίο. 
Όπου απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση, θα αξιολογείται από τον επιβλέποντα του 
έργου και θα δίνονται οι αντίστοιχες οδηγίες στον Ανάδοχο. 
 

Κράσπεδα πρκατασκευασμένα ή χυτά 
Μετά το σπάσιμο του υφιστάμενου κρασπέδου και πιθανόν και της βάσης 
του,τοποθετούνται νέα προκατασκευασμένα κράσπεδα ή κατασκευάζονται χυτά 
κράσπεδα βάσει των αντίστοιχων άρθρων, ανάλογα με την υπάρχουσα κατάσταση και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης.  
 

Β.3  Πλήρης διαμόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια και 
νησίδες,σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
 

Β.4 Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε 
σχήματος, μορφής και διαστάσεων βάσει του αντίστοιχου άρθρου. 
 

Β.4. Σημάνσεις σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. 
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