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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ. 2 

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ      

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ   Έργο: «Βελτίωση διαδροµών προσ- 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΓΡΑΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  βασιµότητας ΑµεΑ εντός πόλεως»  

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

 

H παρούσα µελέτη αφορά στην κατασκευή νέων ραµπών ΑµεΑ στα πεζοδρόµια της πόλης του Ηρακλείου και 

στην αποκατάσταση της υψοµετρικής διαφοράς µερικών εκατοστών που υπάρχει σε αρκετές υφιστάµενες, 

κατά µήκος συγκεκριµένων διαδροµών που έχουν επισηµανθεί  µέσω της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών 

συµβούλου για θέµατα βιώσιµης αστικής κινητικότητας» που έχει ανατεθεί από τον ∆ήµο Ηρακλείου. Οι 

ράµπες θα κατασκευαστούν βάσει του Οδηγού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για άτοµα 

µε αναπηρία. 

 

Συγκεκριµένα, θα γίνουν παρεµβάσεις στις εξής οδούς: 

1) Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας (18 νέες ράµπες, 37 υφιστάµενες) 

2) Οδός Γερωνυµάκη (5 νέες ράµπες) 

3) Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (14 νέες ράµπες, 21 υφιστάµενες) 

4) Οδός Γιαµαλάκη (3 νέες ράµπες, 6 υφιστάµενες) 

5) Οδός Κυρίλλου Λουκάρεως – Αγίου Μηνά (2 νέες ράµπες, 4 υφιστάµενες) 

6) Πλατεία Κορνάρου (3 νέες ράµπες) 

7) Οδός Αβέρωφ (1 νέα ράµπα, 1 υφιστάµενη) 

8) Οδός Ανδρέα Παπανδρέου (8 νέες ράµπες, 38 υφιστάµενες) 

9) Πλατεία Κύπρου (1 νέα ράµπα) 

10) Οδός Χαρ. Τρικούπη (6 νέες ράµπες, 1 υφιστάµενη) 

11) Οδός Κονδυλάκη (16 νέες ράµπες, 20 υφιστάµενες ράµπες) 

12) Οδός Πλαστήρα (3 νέες ράµπες, 8 υφιστάµενες) 

13) Οδός Μποφώρ (8 νέες ράµπες, 1 υφιστάµενη) 

14) Πλατεία Ελευθερίας (2 νέες ράµπες) 

15) Οδός Ξανθουδίδη (4 νέες ράµπες, 1 υφιστάµενη ράµπα) 

16) Οδός Ιδοµενέως (3 νέες ράµπες, 8 υφιστάµενες ράµπες) 

17) Οδός Κορωναίου (5 νέες ράµπες, 5 υφιστάµενες ράµπες) 

18) Οδός Ανδρεαδάκη (3 νέες ράµπες) 

19) Σε διάφορα σηµεία της πόλης ύστερα από αιτήµατα πολιτών(1 νέα ράµπα, 16 υφιστάµενες ράµπες) 

 

Οι εργασίες που θα πραγµατοποιηθούν είναι οι εξής: 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ. 3 

 

ΝΕΑ ΡΑΜΠΑ (εγκάρσια στο πεζοδρόµιο) 

 Τοµή πεζοδροµίου  (συµπεριλαµβανοµένων των κρασπέδων)  µε ασφαλτοκόφτη στη θέση που θα 

γίνει η ράµπα και στις προβλεπόµενες διαστάσεις 

 Καθαίρεση υφιστάµενου πεζοδροµίου, κρασπέδων, οπλισµού και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη 

 Εκσκαφή θεµελίων για την τοποθέτηση νέων κρασπέδων ώστε στην είσοδο της ράµπας να ΜΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ αναβαθµός και η τοποθέτηση να γίνεται ΙΣΟΠΕ∆Α µε το ασφαλτικό. 

 Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 και διατοµής 

0,15 Χ 0,30 cm, και κατασκευή ρείθρων µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20, διατοµής 

0,25+0,22/2x0,25 

 Κατασκευή επιχώµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, συµπιεσµένου κατά 90% και πάχους  περί τα 

10εκ 

 Τοποθέτηση πλέγµατος Τ131, ποιότητας Β500C 

 Κατασκευή στρώσεως σκυροδέµατος, C16/20, πάχους 10εκ, µε επεξεργασία στην επιφάνειά του 

(«χτενιστό σκυρόδεµα») ώστε να είναι αντιολισθηρό 

 Κατασκευή στην αρχή και στο τέλος της ράµπας, µίας λωρίδας πλακόστρωσης µε πλάκες 30-40εκ 

Τύπου Β-Κίνδυνος, για την επισήµανση του κινδύνου µετάβασης σε οδόστρωµα και διαγράµµιση 

της ράµπας µε το παρακάτω σήµα σε µπλε φόντο.  

 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ. 4 

 

Σχήµα 73 του Οδηγού «Σχεδιάζοντας για όλους» 

 

ΝΕΑ ΡΑΜΠΑ (κατά µήκος του πεζοδροµίου) 

 Τοµή πεζοδροµίου  (συµπεριλαµβανοµένων των κρασπέδων)  µε ασφαλτοκόφτη στη θέση που θα 

γίνει η ράµπα και καθ’ όλο το πλάτος του πεζοδροµίου 

 Καθαίρεση υφιστάµενου πεζοδροµίου, κρασπέδων, οπλισµού και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη 

 Εκσκαφή θεµελίων για την τοποθέτηση νέων κρασπέδων ώστε στην είσοδο της ράµπας να ΜΗΝ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ αναβαθµός µερικών εκατοστών και η τοποθέτηση να γίνεται ΙΣΟΠΕ∆Α µε το 

ασφαλτικό. 

 Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα ποιότητας C16/20 και διατοµής 

0,15 Χ 0,30 cm, και κατασκευή ρείθρων µε σκυρόδεµα ποιότητας C16/20, διατοµής 

0,25+0,22/2x0,25 

 Κατασκευή επιχώµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, συµπιεσµένου κατά 90% και πάχους περί τα 

10εκ 

 Τοποθέτηση πλέγµατος Τ131, ποιότητας Β500C 

 Κατασκευή στρώσεως σκυροδέµατος, C16/20, πάχους 10εκ 

 Τοποθέτηση πλακόστρωσης, ίδιας µε αυτή που υπάρχει στο υπόλοιπο πεζοδρόµιο και κατασκευή 

οδηγού τυφλών στη ράµπα, εφόσον υπάρχει και στο υπόλοιπο πεζοδρόµιο.  

 

 

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΗΣΙ∆ΑΣ 

 Τοµή νησίδας µε ασφαλτοκόφτη  (συµπεριλαµβανοµένων των κρασπέδων)  στη θέση της διάβασης 

για πλάτος τουλάχιστον 2,50m ή όσο είναι η διάβαση 

 Καθαίρεση υφιστάµενου πεζοδροµίου, κρασπέδων, οπλισµού και στρώσεων υπόβασης ώστε να 

επιτευχθεί η επιθυµητή στάθµη 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σελ. 5 

 Κατασκευή επιχώµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου, συµπιεσµένου κατά 90% και πάχους περί τα 

10εκ 

 Τοποθέτηση πλέγµατος Τ131, ποιότητας Β500C 

 Κατασκευή στρώσεως σκυροδέµατος, C16/20, πάχους 10εκ, µε επεξεργασία στην επιφάνειά του 

(«χτενιστό σκυρόδεµα») ώστε να είναι αντιολισθηρό 

 Κατασκευή στην είσοδο και έξοδο της διάβασης πλακόστρωσης 30-40εκ Τύπου Β-Κίνδυνος για την 

επισήµανση του κινδύνου µετάβασης σε οδόστρωµα 

 

 

Σχήµα 29 του Οδηγού «Σχεδιάζοντας για όλους» 

 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΣΕ ΡΑΜΠΑ 

Η υψοµετρική διαφορά µερικών εκατοστών που υπάρχει στην είσοδο αρκετών ραµπών και εµποδίζει την 

κυκλοφορία αµαξιδίου σε αυτές, θα αποκατασταθεί µε την χρήση κονιάµατος, µη συρρικνούµενου, µε βάση 

το τσιµέντο, ινοπλισµένο, µε θλιπτική αντοχή µεγαλύτερη των 30 ΜPa, κατάλληλο για εφαρµογή για την 

συγκεκριµένη χρήση και το υπόβαθρο που υπάρχει. 

 

 

           Η Mηχανικός    Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων & Μελετών 

 
Ζαφειρένια Καραγιαννάκη          Μιχελάκης Νικόλαος 
     Πολιτικός Μηχανικός                                                 Αρχιτέκτων Μηχανικός 
 

 


