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Αγαπητοί συμπολίτες/τισσες,
θα  θέλαμε  να  σας  ενημερώσουμε  σχετικά  με  τη  διακοπή  των  εργασιών

ασφαλτόστρωσης,  οι  οποίες  είχαν  ξεκινήσει  στα  μέσα Οκτώβρη,  στα  πλαίσια  της
προσπάθειας  της  Διοίκησης  του  Δήμου  Πετρούπολης  για  την  αναβάθμιση  της
ποιότητας  ζωής στην πόλη μας,  μέσω της συνολικής συντήρησης των δρόμων του
Δήμου μας. 

Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται η προσωρινή αυτή διακοπή, συνοψίζονται στο
γεγονός  ότι  οι  εργασίες  αφορούν  κεντρικούς  δρόμους  της  πόλης  μας,  από  τους
οποίους διέρχονται λεωφορειακές γραμμές. Αυτό σημαίνει ότι για την διεκπεραίωσή
τους κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι απαραίτητο να δοθεί στον Δήμο Πετρούπολης
άδεια από τον ΟΑΣΑ (Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών), προκειμένου να σταματήσει
ή να μετατοπιστεί η κυκλοφορία των λεωφορείων προς άλλη κατεύθυνση. Δυστυχώς,
ο ΟΑΣΑ δεν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην παραχώρηση της συγκεκριμένης
άδειας (δεν  καθίσταται  εφικτό  να αλλάξει  η  πορεία/διαδρομή των λεωφορειακών
γραμμών) και επομένως οι εργασίες πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Αυτό δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί, καθώς οι εργασίες ασφαλτικών στρώσεων
υπόκεινται σε περιορισμούς λόγω καιρικών συνθηκών. Συγκεκριμένα, το ασφαλτικό
σκυρόδεμα επιστρώνεται μόνο όταν η επιφάνεια  είναι στεγνή και απαλλαγμένη από
υγρασία, πάχνη  ή  πάγο  και  υπό  την  προϋπόθεση  των  ελάχιστων  θερμοκρασιών
περιβάλλοντος (ελάχιστη θερμοκρασία αέρα 15 βαθμοί Κελσίου). Η θερμοκρασία δεν
πρέπει  να  είναι  χαμηλή  μέχρι  την  ολοκλήρωση  της  συμπύκνωσης  του  μίγματος,
δηλαδή  και  κατά  τη  διάρκεια  της  νύχτας.  Επίσης,  δεν  πρέπει  να  επιστρώνεται
ασφαλτικό σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια βροχόπτωσης ή όταν πνέουν ισχυροί άνεμοι
(πάνω  από  6  Μποφόρ),  προκειμένου  να  αποτρέπεται  η  ταχεία  πήξη  του
σκυροδέματος πριν την ολοκλήρωση της συμπύκνωσης. 

Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει αναγκαστικά να περιμένουμε, μέχρι να υπάρξει
άνοδος  θερμοκρασίας  τη  νύχτα  και  έτσι  να  καταστεί  εφικτή  η  συνέχιση  και
ολοκλήρωση του έργου.

Στο επόμενο,  λοιπόν, χρονικό διάστημα,  πρόκειται  να συνεχιστούν οι εργασίες
που  ξεκίνησαν  στους  μη  κεντρικούς  δρόμους,  στα  πλαίσια  εργολαβίας  του
Αναπτυξιακού  Συνδέσμου  Αττικής  (ΑΣΔΑ),  όπως  στις  οδούς  Σκουφά,  Τσακάλωφ,
Πλούτωνος, Θεοκλήτου, Περικλέους, Αγ. Γλυκερίας, Αθ. Διάκου, Θεσσαλίας, Θράκης,
Βούτσαλη,  Προκοπίου,  Βουλγαροκτόνου,  Ορεστιάδος,  Κρυστάλλη,  Κρωπίας,
Πανοράματος,  Κλεισούρας,  25ης  Μαρτίου (από Μ. Μπότσαρη έως την  στρογγυλή
πλατεία). 

 Υπολογίζουμε ότι οι προαναφερθείσες εργασίες στους παράπλευρους δρόμους θα
συνεχιστούν τον Μάρτιο. 

Παράλληλα  με  αυτές  όμως  πρόκειται  να  ξεκινήσει  και  η  ασφαλτόστρωση  σε
κεντρικούς  δρόμους  και  λεωφορειοδρόμους  της  πόλης  μας,  σύμφωνα  με  την
μελέτη  “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΣΕ  ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ  ΔΡΟΜΟΥΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ



ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”, ύψους 1.100.000,00 ευρώ, που αφορά τμήματα της 25ης Μαρτίου,
της Ανατολικής Ρωμυλίας, της Περικλέους, της Σκουφά και της Μελ. Μερκούρη.

Επιπρόσθετα, σε στάδιο αναμονής για υπογραφή σύμβασης βρίσκονται και άλλες
δύο μελέτες που αφορούν σημαντικά τεχνικά έργα στην πόλη μας:

Η πρώτη έχει τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΑΙΩΝ” και
αφορά τη διαμόρφωση πεζοδρομίων και τον ορισμό νέου άξονα της οδού Ελαιών, στο
τμήμα  από  την  οδό  Πρωταγόρα  έως  την  οδό  Ζαλόγγου.  Ειδικότερα,  οι  εργασίες
αφορούν τοπικές επεμβάσεις για την επισκευή της φθοράς του οδοστρώματος,  τη
διαμόρφωση  των  πεζοδρομίων,  την  εμφύτευση  δέντρων  κατά  μήκος  αυτών,  την
πλακόστρωση όδευσης τυφλών, την τοποθέτηση ραμπών εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, αλλά
και την υπόγεια κατασκευή της απαιτούμενης υποδομής για μελλοντική τοποθέτηση
φωτιστικών σωμάτων (σωλήνωση, βάσεις φωτιστικών και φρεάτια έλξης καλωδίων). 

Η  δεύτερη  αφορά  την  “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΡΟΜΩΝ  ΑΠΟ  ΜΠΕΤΟΝ  ΣΕ  ΟΔΟΥΣ  ΜΕ
ΕΝΤΟΝΗ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ”. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να
γίνουν εργασίες κατασκευής και ανακατασκευής μπετοδρόμων στην περιοχή της Αγ.
Τριάδας,  σε  οδούς  πλακοστρωμένους  ή  ασφαλτοστρωμένους  με  έντονη  κλίση
κατωφέρειας (άνω του 15%),  όπου έχουν επανειλημμένως αναφερθεί  περιστατικά
τροχαίων ατυχημάτων λόγω ολισθηρότητας των οδών.

Τέλος,  για  άλλη  μια  φορά  θέλουμε  να  σας  επισημάνουμε  ότι  συνεχίζουμε  να
διεκδικούμε πόρους από την Περιφέρεια Αττικής,  από Υπουργεία,  από Ευρωπαϊκά
Προγράμματα  κλπ.,  επιδιώκοντας  να  υλοποιήσουμε  έργα  που  θα  βελτιώσουν  το
βιοτικό επίπεδο  των  κατοίκων  της  Πετρούπολης,  ειδικά  στον  τομέα  των  τεχνικών
έργων. 

            Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
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