Έργο:
¨ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΠΡΟΒΑΔΩΝ ΑΜΔΑ Δ ΓΖΜΟΣΗΚΔ ΟΓΟΤ ΚΑΗ
ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΑ¨

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

Ιζσύοςν καηά πποηεπαιόηηηα οι Δλληνικέρ Σεσνικέρ Πποδιαγπαθέρ
( Δ.Σ.Δ.Π ) ζύμθωνα με ηην ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/ 273/17.7.2012 Απόθαζη Αναπληπωηή
Τποςπγού Ανάπηςξηρ Ανηαγωνιζηικόηηηαρ. Τποδομών , μεηαθοπών &
δικηύων , ΦΔΚ 2221Β/30.7.2012 για 113 άπθπα όπωρ θαίνεηαι ζηον πίνακα
ανηιζηοίσιζηρ ηων άπθπων μελέηηρ με ΔΣΔΠ

-ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΤΠΟΤ STENCIL ΔΠΙ ΝΩΠΟΤ
ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ
Αξρηθά κεηά ηελ απνμήισζε ησλ θαηαζηξεκκέλσλ πιαθώλ ξίρλεηαη ζθπξόδεκα
θαηεγνξίαο c20/25 ειαθξά νπιηζκέλν κε πιέγκα Σ131 θαη εληζρπκέλν κε ίλεο
πνιππξνππιελίνπ 600γξ. αλά θπβηθό ζθπξνδέκαηνο.
Καηόπηλ κε θαηάιιεια εξγαιεία ιεηαίλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ζηελ
ζπλέρεηα γίλεηαη ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνύ αδηάβξνρνπ ραξηηνύ ηύπνπ stencil κε
ζρέδην επηινγήο ηεο ππεξεζίαο . Καηόπηλ ελώ ην ζθπξόδεκα είλαη λσπό γίλεηαη
επίπαζε ηνπ εγρξώκνπ ζθιεξπληή ηύπνπ stencil (ζύκθσλα κε ηηο εληνιέο ηεο
ππεξεζίαο) θαη κε θαηάιιεια εξγαιεία ν ζθιεξπληήο ζπκπηέδεηαη θαη ελζσκαηώλεηαη
ζην θξέζθν ζθπξόδεκα . Η δηαδηθαζία απηή επαλαιακβάλεηαη 2 ή θαη 3 θνξέο.
Μόιηο ζηεγλώζεη ε επηθάλεηα αθαηξείηαη ην ραξηί θαη γίλεηαη θαζαξηζκόο . Μεηά από
ιίγεο εκέξεο γίλεηαη εθαξκνγή βεξληθηνύ εκπνηηζκνύ θαη ην δάπεδν είλαη έηνηκν γηα
ρξήζε.
Η ηειηθή επηθάλεηα πνπ πξνθύπηεη γίλεηαη αληηνιηζζεξή θαη αλζεθηηθή ζε κεγάια
βάξε θαη απνθηά πςειόηεξε αληνρή ζε ζιίςε θαη ζε ηξηβή θαη ππάξρεη δπλαηόηεηα
άκεζεο επηζθεπήο ηεο, ην ρξώκα είλαη αλεμίηειν , θαη ην πιηθό είλαη ςπρξό θαη
κεηώλεη ηελ ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο έσο 10ν θειζίνπ

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΣΤΠΟΤ STENCIL ΔΠΙ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ
Αξρηθά θαζαξίδεηαη ε επηθάλεηα θαη αθαηξνύληαη ηα ζαζξά απνθνιιεκέλα ηκήκαηα.
Μεηά πιέλεηαη θαιά ε επηθάλεηα κε δηάιπκα πδξνρισξηθνύ νμένο ππό πίεζε ώζηε
λα απνκαθξπλζνύλ ηα νξγαληθά ππνιείκκαηα.
Καηόπηλ γίλεηαη ε ζθξάγηζε ησλ ξσγκώλ θαη ησλ νπώλ κε εηδηθά ξεηηλνύρα
επηζθεπαζηηθά θνληάκαηα. Αθνινπζεί αζηάξσκα ηεο επηθάλεηαο γηα ηελ επίηεπμε
άξηζηεο πξόζθπζεο θαη ζηελ ζπλέρεηα δηαζηξώλεηαη παινπιεγκα θαη κεηά
επηζηξώλεηαη κε ξεηηλνύρα ραιαδηαθή ηζηκεληνθνλία ηύπνπ stencil . Μεηά
ηνπνζεηείηαη ην αδηάβξνρν ραξηί κε ην επηζπκεηό ζρέδην πνπ έρεη επηιέμεη ε Γ/λζε
ηερληθώλ ππεξεζηώλ θαη γίλεηαη ςεθαζκόο κε έγρξσκν ξεηηλνύρν ζθιεξπληή ηύπνπ
stencil ζε πγξή κνξθή.
Καηόπηλ αθαηξείηαη ην ραξηί θαη γίλεηαη εθαξκνγή εηδηθνύ αθξπιηθνύ βεξληθηνύ
εκπνηηζκνύ.
Σν δάπεδν πνπ πξνθύπηεη είλαη αληηνιηζζεξό κε κεγάιε αληνρή ζηε ζιίςε θαη ζηελ
ηξηβή , είλαη εύθνια επηζθεπάζηκν ην ρξώκα είλαη αλεμίηειν θαη ην πιηθό είλαη
ςπρξό θαη κεηώλεη ηελ ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο έσο 10ν θειζίνπ

Τεχνικές προδιαγραφές για πεζοδρόμια,
πεζόδρομοσς και πλατείες

Ελεύθερη ζώνη όδευςησ πεζών
Γενικές πρόνοιες

10.1 Όια ηα δεκόζηα πεδνδξόκηα/πεδόδξνκνη/πιαηείεο θ.α. πξέπεη
λα θαηαζθεπάδνληαη, αλαθαηαζθεπάδνληαη, επηζθεπάδνληαη θαη
ζπληεξνύληαη κε ζθνπό λα δηαζθαιίδεηαη:
• ε ζπλερήο θαη αλεκπόδηζηε θπθινθνξία ησλ πεδώλ, ηδηαίηεξα ησλ
αηόκσλ κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο, ζε όιε ηελ επηθάλεηά ηνπο,
• ε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πξνο απνθπγή θηλδύλνπ
πηώζεο από νιίζζεκα, παξαπάηεκα ή ζθόληακκα.
10.2 Απαηηείηαη ζσζηόο ζρεδηαζκόο ησλ δαπέδσλ γηα απνθπγή
θηλδύλσλ πηώζεο εμαηηίαο νιηζζήκαηνο ιόγσ κε ηθαλνπνηεηηθνύ
βαζκνύ αληηνιηζζεξόηεηαο ηνπ δαπέδνπ ή από ζθόληακκα εμαηηίαο
θαθήο αξκνιόγεζεο ηνπ δαπέδνπ
10.3 Δμίζνπ αλαγθαία είλαη ε απνθπγή αξκώλ δηακόξθσζεο
δαπέδνπ ζε ηέηνην κέγεζνο πνπ λα δεκηνπξγεί θξαδαζκνύο ζηελ
θίλεζε ησλ ακαμηδίσλ ή αλαηξνπέο θαηά ην βάδηζκα ησλ αηόκσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ βνεζήκαηα βάδηζεο (κπαζηνύληα, παηεξίηζεο,
πεξπαηήζηξεο
θ.ιπ.).

Δλεύθεπη ζώνη όδεςζηρ πεζών

10.4 ε όια ηα πεδνδξόκηα επηβάιιεηαη ε δηακόξθσζε ειεύζεξεο
δώλεο όδεπζεο πεδώλ ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,20m πνπ λα είλαη
ειεύζεξε από θάζε είδνπο εκπόδηα, γηα ηε ζπλερή, αζθαιή θαη
αλεκπόδηζηε θπθινθνξία.
10.5 Η απόζηαζε ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ από ην
θξάζπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 35cm, γηα
ηελ ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ή/θαη πξνζηαηεπηηθώλ
θηγθιηδσκάησλ.
10.6 ε πεξίπησζε πθηζηάκελνπ πεδνδξνκίνπ κε πιάηνο
κηθξόηεξν ηνπ 1,50m, ε ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ πξέπεη λα
θαηαιακβάλεη όιν ην πεδνδξόκην.

10.7 Τθηζηάκελα πεδνδξόκηα ζε αζηηθέο πεξηνρέο κε πιάηνο
κηθξόηεξν ηνπ 1,00m δελ είλαη επαξθή γηα ηε δηαθίλεζε ακαμηδίσλ
θαη πξέπεη λα γίλεηαη ππνβηβαζκόο ηνπ πεδνδξνκίνπ ζην επίπεδν
ηνπ δξόκνπ.
10.8 ηελ πην πάλσ πεξίπησζε ε αλύςσζε ηνπ δξόκνπ ζην
επίπεδν ηνπ πεδνδξνκίνπ απνηειεί ελαιιαθηηθή ιύζε.
10.9 ε θάζε πεξίπησζε απαηηείηαη αλάινγε πξνεηδνπνηεηηθή
θσηεηλή ζήκαλζε γηα ηνπο νδεγνύο θαη παξάιιειε
δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηνπ δξόκνπ γηα ηελ ειάηησζε
ηεο ηαρύηεηαο ησλ δηεξρόκελσλ απηνθηλήησλ.
10.10 Οπνηαδήπνηε εμππεξέηεζε (ζήκαλζε, θύηεπζε, αζηηθόο
εμνπιηζκόο θ.ιπ.) ηνπνζεηείηαη εθηόο ηεο ειεύζεξεο δώλεο
όδεπζεο πεδώλ.
10.11 Σν ειάρηζην ειεύζεξν ύςνο ζηε δώλε όδεπζεο γηα ηελ
απξόζθνπηε θίλεζε ησλ πεδώλ είλαη ίζν κε 2,20m.
10.12 Η θύηεπζε δέληξσλ, ζάκλσλ θ.ιπ. πεξηνξίδεηαη ζε
πεδνδξόκηα πιάηνπο ίζνπ ή κεγαιύηεξνπ ησλ 2,80m θαη
νπσζδήπνηε εθηόο ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ.
10.13
ε
ζηνηρεία
ηνπ
αζηηθνύ
εμνπιηζκνύ,
όπσο
γξακκαηνθηβώηηα, δνρεία απνξξηκκάησλ, ηειεθσληθνύο ζαιάκνπο,
ζηάζεηο ιεσθνξείσλ, παγθάθηα θ.ιπ. πξέπεη λα ιακβάλεηαη
κέξηκλα ώζηε λα είλαη αληρλεύζηκα από ην κπαζηνύλη ησλ ηπθιώλ
κε ηελ θάζεηε πξνβνιή ηνπο ζην πεδνδξόκην θαη λα είλαη πξνζηηά
ζηνπο ρξήζηεο ακαμηδίσλ ή ζε άηνκα κηθξνύ ύςνπο.

Τεχνικές προδιαγραφές
10.14 Οη επηθάλεηεο όισλ ησλ ρώξσλ πνπ αθνξνύλ ζηε δηαθίλεζε
πεδώλ πξέπεη λα έρνπλ νκαιή, αληηνιηζζεηηθή δηακόξθσζε.
10.15 Σα πεδνδξόκηα λα δηακνξθώλνληαη θαη λα ζπλδένληαη
θαηάιιεια κε ηε ζηάζκε ηεο εηζόδνπ παξαθείκελνπ θηηξίνπ ή/και

καταστήματος, ηζόπεδα ή κε ξάκπεο θιίζεο 6% θαζώο θαη κε ην
νδόζηξσκα, κε ξάκπεο θιίζεο 6% πνπ ζα δηακνξθώλνληαη
ζύκθσλα κε ηα πξόηππα ζρέδηα ηεο αξκόδηαο αξρήο.

10.16 ε πεδνδξόκηα δξόκσλ κε θαηαζηήκαηα όπνπ ην ηδησηηθό
πεδνδξόκην έρεη δεκόζην ραξαθηήξα, δελ πξέπεη λα ππάξρεη
πςνκεηξηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δύν πεδνδξόκηα.

10.17 Η κέγηζηε εγθάξζηα θιίζε ησλ
πεδνδξνκίσλ ή πεδόδξνκσλ θάζεηα πξνο ηε δώλε όδεπζεο γηα
ιόγνπο απνξξνήο ησλ νκβξίσλ νξίδεηαη ζην 2%. Μεγαιύηεξεο
θιίζεηο απνηεινύλ θίλδπλν αλαηξνπήο γηα ηα αλαπεξηθά ακαμίδηα.
10.18 ηηο επηζηξώζεηο δαπέδσλ ν αξκόο ζα πξέπεη λα έρεη
κέγηζην πιάηνο 1cm, πξνο απνθπγή ηνπ θηλδύλνπ πηώζεο από
ζθόληακκα ή παγίδεπζεο ησλ βνεζεκάησλ βάδηζεο (κπαζηνύληα,
παηεξίηζεο) αιιά θαη παγίδεπζεο ησλ κπξνζηηλώλ ηξνρώλ ηνπ
αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ.
10.19 Όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζράξεο, ζα πξέπεη νη ξάβδνη ηνπο
λα ηνπνζεηνύληαη θάζεηα πξνο ηελ πνξεία όδεπζεο ή λα
δεκηνπξγνύλ ππθλό πιέγκα κε θελά 1cm.

10.20 ε αλνηθηνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο όπσο πιαηείεο, όπνπ
ππάξρνπλ πςνκεηξηθέο δηαθνξέο:
-

εθόζνλ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ην επηηξέπεη ζα πξέπεη λα
θαηαζθεπάδνληαη θεθιηκέλα επίπεδα ζε θαηάιιειεο ζέζεηο,

-

παξάιιεια ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη ζθαινπάηηα κε
δηπινύο ρεηξνιηζζήξεο ζε δύν ύςε, 70cm θαη 90cm, κε
ρεηξνιηζζήξα εξγνλνκηθό. Δθόζνλ ην πιάηνο ηεο θιίκαθαο είλαη
κεγαιύηεξν από 3,00m ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ελδηάκεζα
κνλόο ρεηξνιηζζήξαο,

-

ζε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε θαηαζθεπή κηαο
κεκνλσκέλεο βαζκίδαο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ησλ θνηλνρξήζησλ
ρώξσλ,

-

απαηηείηαη αλάγιπθε επηδαπέδηα ζήκαλζε ζε απόζηαζε 40cm
από ηελ αξρή θαη ην ηέινο ηεο ξάκπαο ή/θαη θιίκαθαο κε πιάθεο
ηύπνπ Γ γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε ησλ αηόκσλ κε νπηηθή αλαπεξία.

Οδηγόρ όδεςζηρ ηςθλών

10.21 Οδεγόο όδεπζεο ηπθιώλ είλαη εηδηθή ισξίδα ηνπ δαπέδνπ
από πιάθεο δηαθνξεηηθήο πθήο θαη ρξώκαηνο από ην ππόινηπν
δάπεδν, πνπ απνζθνπεί ζηελ θαζνδήγεζε θαη αζθαιή δηαθίλεζε
ησλ αηόκσλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο.

10.22 Ο νδεγόο όδεπζεο ηπθιώλ ηνπνζεηείηαη ζε πεδνδξόκηα κε
πιάηνο ίζν ή κεγαιύηεξν ησλ 2,80m θαη ζε όια ηα πεδνδξόκηα
ησλ εκπνξηθώλ δξόκσλ (αμόλσλ δξαζηεξηνηήησλ), αζρέησο ηνπ
πιάηνπο ησλ.

10.23 Σν ειάρηζην πιάηνο ηνπ νδεγνύ όδεπζεο ηπθιώλ είλαη 40cm
θαη βξίζθεηαη πάληα εληόο ηεο ειεύζεξεο δώλεο όδεπζεο πεδώλ,
από ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ.
10.24 Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ νδεγνύ όδεπζεο ηπθιώλ
ρξεζηκνπνηνύληαη έγρξσκεο αλάγιπθεο πιάθεο πεδνδξνκίνπ κε
βάζε ηζηκέλην πςειήο αληνρήο, πιεπξάο 30 έσο 40cm θαη πάρνπο
3,5 έσο 5cm όπσο παξαθάησ:
Σύπος Α – ΟΓΗΓΟ: Ρηγέ, κε πιαηηέο θαη αξαηέο ξίγεο, πνπ
ηνπνζεηνύληαη παξάιιεια κε ηνλ άμνλα θίλεζεο γηα λα θαηεπζύλνπλ
ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο ζηελ πνξεία ηνπο.

Σύπος Β – ΚΙΝΓΤΝΟ: Φνιηδσηέο, κε έληνλεο θνιίδεο, ρξώκαηνο
πάληνηε θίηξηλνπ, πνπ ηνπνζεηνύληαη ζε πιάηνο 80cm ζηα ζεκεία
εμόδνπ ηεο ξάκπαο σο πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ είζνδν ζην δξόκν.

Σύπος Γ - ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ: Ρηγέ, κε ππθλέο θαη ζηελέο ξίγεο,
θάζεηα ζηελ πνξεία όδεπζεο ή ζηελ αξρή θαη ην ηέινο θεθιηκέλσλ
επηπέδσλ
(ξακπώλ).

10.25 ηα ζεκεία θάζεηεο αιιαγήο πνξείαο, ηξεηο πιάθεο (1,20m)
πξηλ ην ζεκείν ζηξνθήο, ηνπνζεηνύληαη θάζεηα ζηελ πνξεία, σο
πξνεηδνπνίεζε.

10.26 Οη πιάθεο επηζήκαλζεο όισλ ησλ ηύπσλ ηνπνζεηνύληαη
ρσξίο αξκό κεηαμύ ηνπο, γηα λα ζρεκαηίδνπλ εληαία επηθάλεηα.

10.27 Δπηβάιιεηαη ε επηινγή πιαθώλ ζε ρξώκαηα ζε έληνλε
αληίζεζε κε ηηο παξαθείκελεο επηθάλεηεο δαπέδνπ.
10.28 Θα πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ηνπνζέηεζε εζράξσλ θαηά κήθνο
ηνπ νδεγνύ όδεπζεο ηπθιώλ.
10.29 Όπνπ ν νδεγόο όδεπζεο ηπθιώλ ζπλαληά ππεξεζίεο (ΑΗΚ,
ΑΣΗΚ θ.ιπ.) ε πιάθα λα ελζσκαηώλεηαη ζε εηδηθό θαπάθη γηα λα
κε δηαθόπηεηαη ε ζπλνρή ηνπ.
10.30 ηηο πεξηπηώζεηο πξνζσξηλώλ εκπνδίσλ από έξγα επί ηνπ
πεδνδξνκίνπ θαη εθόζνλ ηα έξγα γίλνληαη κέζα ζηελ ειεύζεξε
δώλε όδεπζεο πεδώλ, ζα πξέπεη:
- Να δεκηνπξγείηαη κία λέα ειεύζεξε δώλε όδεπζεο πεδώλ,
πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,20m, ζε παξάπιεπξε ζέζε, κε αληίζηνηρε
ζήκαλζε γηα ηπθινύο, ισξίδα επηζήκαλζεο θ.ιπ., ώζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο δηαθίλεζε όισλ ησλ ρξεζηώλ ηνπ
πεδνδξνκίνπ.
- Σα εκπόδηα ζα επηζεκαίλνληαη πάληα κε ζπλερέο, δίρξσκν
θηγθιίδσκα, βακκέλν ζε έληνλα ρξώκαηα, πνπ ζα θσηίδεηαη θαηά
ηηο βξαδηλέο ώξεο, ώζηε λα είλαη πάληα νξαηό.

10.31 Σα πην πάλσ ηζρύνπλ θαη ζηηο πεξηπηώζεηο ππαίζξησλ ρώξσλ
ζπλάζξνηζεο θνηλνύ.
10.32 Σα πθηζηάκελα πεδνδξόκηα, πιαηείεο θαη πεδόδξνκνη πξέπεη
λα πξνζαξκνζηνύλ θαηάιιεια γηα λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πην
πάλσ απαηηήζεηο.

Πληποθοπίερ
Οη ζηξνθέο ζηνλ νδεγό όδεπζεο ηπθιώλ δελ πξέπεη λα είλαη
θπθιηθέο αιια λα απνηεινύληαη από επζύγξακκα ηκήκαηα θαη λα
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ππάξρεη ζπλνρή ησλ γξακκηθώλ ζηνηρείσλ
ηεο πιάθαο - νδεγνύ
ην πην θάησ ζρήκα, βιέπνπκε ην Αγγιηθό ζύζηεκα κε δηάδξνκν
πιάηνπο 80 εθ.

Η θάζεηε ζηξνθή ζε νδεγό πιάηνπο 80 εθ.

Διάβαςη πεζών
Διάβαση πεζών

10.33 Η δηάβαζε πεδώλ πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλδέεηαη κε ηα
πεδνδξόκηα κε ξάκπα θιίζεο 5-6% ε νπνία δηακνξθώλεηαη
ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο αξκόδηαο αξρήο.
10.34 ηα ζεκεία θαζόδνπ ηεο ξάκπαο πξνο ηε δηάβαζε πεδώλ:
- ππάξρεη επηδαπέδηα ζήκαλζε κε πιάθεο
ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ γηα ηελ θαζνδηθή πνξεία.

Σύπνπ

Γ-

10.35 ην ρακειό, νξηδόληην ηκήκα ηεο δηάβαζεο ηνπνζεηνύληαη
δύν ζεηξέο (80cm) πιάθεο Σύπνπ Α-ΟΓΗΓΟ, νη νπνίεο είλαη
πάληα παξάιιειεο πξνο ηε δηάβαζε πεδώλ γηα λα θαζνδεγνύλ ηα
άηνκα πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο δηάβαζεο.
10.36 ηα ζεκεία εμόδνπ πξνο ηε δηάβαζε ηνπνζεηείηαη ζήκαλζε
κε θνιηδσηέο πιάθεο Σύπνπ Β-ΚΙΝΓΤΝΟ, πνπ πξνεηδνπνηεί γηα
ηελ έμνδν ζηε δηάβαζε.
10.37 Καηά κήθνο ηεο ζπλνξηαθήο γξακκήο κε ην ηδησηηθό
πεδνδξόκην, ηόζν θαηά ηε βύζηζε ηεο ξάκπαο όζν θαη θαζ’ όιε ηελ
νξηδόληηα επηθάλεηά ηεο ζην επίπεδν ηνπ δξόκνπ, ε πςνκεηξηθή
δηαθνξά επηζεκαίλεηαη κε ιίληα ρξώκαηνο θίηξηλνπ θαη πάζζαινπο
αλά 1,20m εθόζνλ ην πιάηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ ην επηηξέπεη,
ηνπνζεηείηαη πξνζηαηεπηηθό θηγθιίδσκα.
10.38 Η πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ξάκπαο ζην ζεκείν
εμόδνπ/εηζόδνπ από θαη πξνο ηε δηάβαζε, λα είλαη κεδεληθή θαη λα
πξνβιέπνληαη εθαηέξσζελ, εθόζνλ θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ
απνξξνή ησλ νκβξίσλ, ρπηνζηδεξέο εζράξεο θαηαζηξώκαηνο, κε
ξάβδνπο εγθάξζηεο (θάζεηεο ή ινμέο) πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο
θπθινθνξίαο ώζηε λα απνθεύγνληαη δπζηπρήκαηα από ηε
δηέιεπζε ακαμηδίσλ ή πνδειάησλ.

10.39 Απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε εηδηθώλ κέζσλ ζήκαλζεο θαη
ζεκαηνδόηεζεο γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θπθινθνξίαο αηόκσλ
κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ερεηηθήο
πξνεηδνπνίεζεο ησλ αηόκσλ κε νπηηθή αλαπεξία, ιακβάλνληαο
ππόςε ηα πην θάησ:
-

Ο πίλαθαο ειέγρνπ ξύζκηζεο ησλ θσηεηλώλ κέζσλ ζήκαλζεο
ζα ηνπνζεηείηαη πάληα ζηε δεμηά πιεπξά (θνηηάδνληαο πξνο ην
δξόκν) κε ην πάλσ κέξνο ζε ύςνο 1,40m από ην επίπεδν ηνπ
πεδνδξνκίνπ.

-

Ο ρξόλνο αλακνλήο ηεο θσηεηλήο ζήκαλζεο πξέπεη λα είλαη
ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηα άηνκα κεησκέλεο θηλεηηθόηεηαο.
10.40 ε πεξηνρέο κε ζπρλή δηαθίλεζε παηδηώλ, όπσο ζρνιεία, ν
πίλαθαο ειέγρνπ δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ύςνο πέξαλ ηνπ
1,20m.
10.41 εκαληηθό επίζεο, ν πίλαθαο ειέγρνπ ξύζκηζεο θσηεηλώλ
κέζσλ ζήκαλζεο λα έρεη κεγάιν θνπκπί πνπ λα κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί από άηνκα κε κεησκέλε θίλεζε ζηα ρέξηα.

Γηάβαζε πεδώλ ζε ζηξνθή δξόκνπ, όπνπ δηαθξίλεηαη ε
θαηεύζπλζε ηνπ νδεγνύ ηπθιώλ λα θαζνδεγεί πξνο ηε δηάβαζε
πεδώλ (ρήκαηα πάλσ θαη θάησ αξηζηεξά)

