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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ θπθινθνξίαο γηα
επλόεηνπο ιόγνπο αζθαιείαο ησλ δηεξρόκελσλ πεδώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ καζεηώλ
θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο, πιεζίνλ ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ 4οσ Νηπιαγωγείοσ
Ηλιούπολης και ηης Παιδικής Υαράς ηης Πλαηείας Δσρώπης πνπ πεξηβάιινληαη
από ηηο νδνύο :
Α. ηρ. Γρίβα
Β. Λεωνιδίοσ
Γ. Οδού Πλ. Δσρώπης,
Η παξέκβαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη επί ησλ ηξηώλ πξναλαθεξόκελσλ νδώλ,
θαζώο θαη επί ηνπ παξάπιεπξνπ δξόκνπ ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο.
Αμηνζεκείσηε είλαη ε ρσξνζέηεζε ησλ γξαθείσλ ηνπ σλλόγοσ παθόνηων από
ζκλήρσνζη καηά πλάκας απέλαληη από ηελ Παηδηθή Χαξά ζηελ δηαζηαύξσζε ησλ
νδώλ Λεωνιδίοσ θαη Παρόδοσ Λ. Βοσλιαγμένης.
Η πεξηνρή έρεη απμεκέλε θίλεζε ηεο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο θπξίσο ιόγσ ηεο
γεηηλίαζεο κε ηνλ ζηαζκό ηνπ Μεηρό Ηλιούπολης.
Α. Τπάρτοσζα καηάζηαζη
Σήκεξα ε θπθινθνξία ζηα αλσηέξσ ηκήκαηα, είλαη δηπιήο θαηεύζπλζεο, πιήλ ησλ
νδώλ Γξίβα ζην ηκήκα απέλαληη από ηελ Παηδηθή Χαξά θαη ζηνλ παξάπιεπξν δξόκν
ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο πνπ έρεη θαηεύζπλζε πξνο Αζήλα.
Τν νδόζηξσκα ζην ελ ιόγσ ηκήκα απνηειείηαη από άζθαιην ηα δε πεδνδξόκηα
από απιέο ιεπθέο ηζηκεληέληεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ.
Δηδηθόηεξα ζηελ νδό Λεσληδίνπ απέλαληη από ηελ παηδηθή ραξά, ην πεδνδξόκην
είλαη ρσκάηηλν.
Τα ππάξρνληα ηνπηθά παξηέξηα θηινμελνύλ πεύθα θαη θνπθνπλαξηέο κεγάινπ
ύςνπο θαη βξαρπρίησλεο κεζαίνπ ύςνπο.
Τα πεδνδξόκηα πνπ γεηηληάδνπλ κε ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα εθηίλνληαη ζε πιάηε
από 2,50 έσο θαη 3,25κ.
Β. Πρόηαζη
Οη πξνηεηλόκελεο παξεκβάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ
αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, ζηελ νδηθή αζθάιεηα ησλ καζεηώλ θαη ησλ ζπλνδώλ ηνπο
θαηά ηε δηέιεπζε θαη ηελ απνρώξεζή ηνπο ζην παξαθείκελν ζρνιηθό ζπγθξόηεκα (4ν
Νεπηαγσγείν Ηιηνύπνιεο), ζηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ επηζθεπηώλ ηεο παηδηθήο
ραξάο ηεο πιαηείαο Δπξώπεο, θαζώο θαη απνηξνπή ησλ αηπρεκάησλ.
Οη παξεκβάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζηηο νδνύο Σηξ. Γξίβα, Λεσληδίνπ, Πι.
Δπξώπεο, θαζώο θαη επί ηνπ παξάπιεπξνπ δξόκνπ ηεο Λεσθόξνπ Βνπιηαγκέλεο.

Αμηνζεκείσηε είλαη ε ρσξνζέηεζε ησλ γξαθείσλ ηνπ ζπιιόγνπ παζόλησλ
από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, απέλαληη από ηελ Παηδηθή Χαξά, ζηελ ζπκβνιή ησλ
νδώλ Λεσληδίνπ θαη παξόδνπ Λ. Βνπιηαγκέλεο. Η πεξηνρή έρεη απμεκέλε θίλεζε ηεο
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο, θπξίσο ιόγσ ηεο γεηηλίαζεο κε ηνλ ζηαζκό ηνπ Μεηξό
Ηιηνύπνιεο.
Οη παξεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη είλαη νη εμήο:













Μνλνδξνκείηαη ηκήκα ηεο νδνύ Λεσληδίνπ, από ηελ νδό πιαηείαο Δπξώπεο έσο
ηελ πάξνδν ιεσθ. Βνπιηαγκέλεο, απέλαληη από ηελ παηδηθή ραξά, κε
θαηεύζπλζε από νδό πιαηείαο Δπξώπεο πξνο πάξνδν ιεσθ. Βνπιηαγκέλεο,
Αιιάδεη ε ζηάζκεπζε από παξάιιειε ζε ζηάζκεπζε ππό γσλία 45ν, ζηελ
παξεηά ηεο νδνύ Γξίβα παξαπιεύξσο ηεο Παηδηθήο Χαξάο, κε ηαπηόρξνλε
ηξνπνπνίεζε ηνπ δηαζηάζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ αλσηέξσ
ζέζε,
Παξέκβαζε αλαβάζκηζεο κε ρπηά δάπεδα ηύπνπ STENCIL ζηα απέλαληη
πεδνδξόκηα από ηελ Παηδηθή Χαξά ηεο Πιαηείαο Δπξώπεο,
Αιιάδεη ην πιηθό ηνπ νδνζηξώκαηνο από ακηγή άζθαιην ζε κηθηή επηθάλεηα
από ρξσκαηηζηνύο θπβόιηζνπο θαη άζθαιην ζηα ηκήκαηα ηεο θπθινθνξίαο ησλ
νρεκάησλ, ζην ηκήκα ηεο νδνύ Γξίβα κε ηελ πιάγηα ζηάζκεπζε, θαζώο θαη ζην
παξαθείκελν ηεο παηδηθήο ραξάο ηκήκα ηεο νδνύ Λεσληδίνπ,
Γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε ησλ δηαβάζεσλ ησλ πεδώλ κε θαηαζθεπή από
θπβόιηζνπο ζε δύν ρξσκαηηθέο δώλεο ελαιιάμ, δηαηεξώληαο απηέο ζηελ ίδηα
ζηάζκε κε ηελ πεξηβάιινπζα άζθαιην,
Σηηο αζθαιηηθέο ππάξρνπζεο επηθάλεηεο ησλ νδώλ Γξίβα θαη πιαηείαο Δπξώπεο
εθαξκόδεηαη αλαθιαζηηθή βαθή, πιεζίνλ ηνπ Νεπηαγσγείνπ,
Σηελ εθβνιή ησλ ξεπκάησλ θαζόδνπ πξνο ηελ πάξνδν ηεο Λ. Βνπιηαγκέλεο, νη
νδνί Λεσληδίνπ θαη Γξίβα, ζπλαληνύλ ηνλ παξάδξνκν, όπνπ ε επηθάλεηα ηνπ
νδνζηξώκαηνο ζε όιν ην πιάηνο, ηξνπνπνηείηαη κε ηειηθή επίζηξσζε από
θπβόιηζνπο ζε επηθάλεηα 230κ2 πεξίπνπ,
Γώδεθα λέα θσηηζηηθά ζα θσηίζνπλ ηελ πνξεία πεξηκεηξηθά ηεο πιαηείαο επί
ηνπ λένπ πεδνδξνκίνπ,
Πξνζαξκνγή ησλ ππαξρόλησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζηα λέα ηειηθά ύςε.

Όιεο νη αλσηέξσ ξπζκίζεηο ζα γίλνπλ κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο, κε ηηο
απαξαίηεηεο δηαβάζεηο πεδώλ θαη ηελ απαξαίηεηε νξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε
ζήκαλζε.
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα επηβιεζεί ε θαηαζθεπή κε ηήξεζε ησλ θαλόλσλ ηεο ηέρλεο
θαη ηεο ηερληθήο θαη ζα επηβιεζεί όξην ηαρύηεηαο ζηα 20ρικ/ώξα ζε όια ηα ζεκεία
επέκβαζεο.
Οη αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο παξεκβάζεηο δελ επεξεάδνπλ ην Βαζηθό Οδηθό
Γίθηπν.
Ο Μεραληθόο

