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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με τον  παραπάνω τίτλο θα γίνουν εργασίες διαµόρφωσης-ανακατασκευής πεζοδροµίων  µε 
πλακόστρωση ή τσιµεντόστρωση, στην ∆.Ε. ∆ήµου Έδεσσας.  

 
Οι εργασίες αυτές είναι απαραίτητες, για την ασφαλή κίνηση των πεζών  και ατόµων µε κινητικά 

προβλήµατα, σε σηµεία όπου τα υφιστάµενα πεζοδρόµια έχουν καταστραφεί  α) από το ριζικό σύστηµα 
των δένδρων β) την  φθορά λόγω παλαιότητας και  χρήσης & β) λόγω εργασιών κατασκευής άλλων 
έργων. Σε σηµεία που κρίνεται απαραίτητο  από την Υπ/σία  θα γίνει κατασκευή ραµπών, για την 
εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πολιτών µε κινητικά προβλήµατα και όχι µόνον. 

  
Συγκεκριµένα  µε την παρούσα µελέτη θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες και στις    αντίστοιχες 

θέσεις στην πόλη της Έδεσσας: 

• Πεζοδρόµιο από την κεντρική είσοδο του γηπέδου και κατά µήκος της οδού Φιλελλήνων � 
Καθαίρεση & ανακατασκευή τµηµάτων  πεζοδροµίου που έχει καταστραφεί από το ριζικό σύστηµα 
των δένδρων. 

• Πεζοδρόµιο  1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Έδεσσας, στην οδό Αρχ. Νικοδήµου και Αρχ. Μελετίου � 
Καθαίρεση & ανακατασκευή τµηµάτων των πεζοδροµίων, όπου παρουσιάζουν ανώµαλη επιφάνεια, 
ανάποδη κλίση ή καθιζήσεις στην πλακόστρωση, λόγω καταστροφής από το  ριζικό σύστηµα των 
δένδρων, στάθµευσης τροχοφόρων ή δεν έχουν πλακόστρωση λόγω έργου ανέγερσης του νέου 
τµήµατος του σχολείου. Επίσης θα κατασκευαστούν και ράµπες ΑΜΕΑ. 

• Πεζοδρόµια οδού Φιλίππου, από Πλ. Τηµενιδών ως  τα ΚΤΕΛ  �  Ανακατασκευή κατεστραµµένων 
τµηµάτων της πλακόστρωσης και κατασκευή ραµπών ΑΜΕΑ. 

• Πεζοδρόµιο οδού Φιλίππου, στην είσοδο του ΚΑΠΗ � Ανακατασκευή κατεστραµµένων τµηµάτων 
της πλακόστρωσης και κατασκευή ράµπας ΑΜΕΑ. 

• Πεζοδρόµια της οδού Ιουστινιανού � Ανακατασκευή κατεστραµµένων τµηµάτων της 
πλακόστρωσης και τσιµεντόστρωση όπου απαιτείται. 

Τέλος θα γίνουν µικροεπεµβάσεις σε διάφορα πεζοδρόµια της Έδεσσας και των οικισµών της ∆.Ε. 
Έδεσσας, όπου απαιτείται. 

         Ο προϋπολογισµός του έργου  ανέρχεται στις –20.000,00- €  (µε Φ.Π.Α.) και   για τον    λόγο  
αυτό     υπάρχει   στον      προϋπολογισµό  του    ∆ήµου   Έδεσσας,   του   έτους   2015 ,   πίστωση    
–20.000,00- € , µε κωδ. αρ. 30/7334.501 µε χρηµατοδότηση από την  Σ.Α.Τ.Α. 
 
              Η εκτέλεση του έργου θα γίνει εργολαβικά µετά από δηµοπρασία και η επίβλεψή του θα γίνει 
από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας του ∆ήµου σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, του Π.∆. 609/85, του Π.∆. 171/87, του Ν. 3263/04 και του N. 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν  
και ισχύουν σήµερα. 

./. 
                                                                                 Έδεσσα 2-2-2015 
                                                                                        Η Συντάξασα                                                         
                    
                                                                                       Φανή  Γιούσµη 
                                                                                Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 


