
 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ   
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ –  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  

 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στη διαμόρφωση οδικού κόμβου στη συμβολή των οδών 
Κερασόβου και Αναπαύσεως. 

 Στη διασταύρωση επί των ανωτέρω οδών, σημειώνονται πολλά τροχαία ατυχήματα.  
Αυτό οφείλεται στο ότι οι συγκεκριμένες οδοί έχουν αρκετά έντονη κλίση, με αποτέλεσμα τα 
διερχόμενα οχήματα να αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα και στο ότι στη συμβολή των οδών 
δημιουργείται πλάτωμα που προκαλεί σύγχυση στη «συμπεριφορά» των οδηγών.  Σημειώνεται ότι 
στο παραπάνω σημείο παρατηρούνται ροές οχημάτων συνολικά έξι κατευθύνσεων, ενώ μεγάλο 
ποσοστό των οχημάτων που διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο είναι φορτηγά, 
απορριμματοφόρα  και μηχανήματα έργων, καθώς, προς βορρά σε απόσταση 250 μέτρων 
περίπου, βρίσκεται το αμαξοστάσιο του Δήμου.    

Κατόπιν εκπόνησης σχετικής συγκοινωνιακής μελέτης εξειδικευμένου επιστήμονα, 
κατατέθηκε τεχνική λύση που περιλαμβάνει τα ακόλουθα (η εν λόγω πρόταση σχηματικά 
παρουσιάζεται στο συνημμένο σχέδιο): 

 Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας μήκους 25μ. και πλάτους 1,50μ. στο δυτικό κλάδο του 
κόμβου επί της οδού Κερασόβου. 

 Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας μήκους 20μ. και πλάτους 1,80μ. στον ανατολικό κλάδο  
του κόμβου επί της οδού Κερασόβου. 

 Κατασκευή διαχωριστικής νησίδας (τύπου σταγόνας) μήκους 13,0μ. και πλάτους 3,1μ. στη 
μέγιστη πλευρά της και 1,50μ. στην ελάχιστη πλευρά της, επί της οδού Αναπαύσεως. 

 Επέκταση πεζοδρομίου στην οδό Αναπαύσεως. 

 Επέκταση πεζοδρομίου στην οδό Κερασόβου. 

 Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση. 

Με την πρόταση αυτή: 

 Οι διαχωριστικές νησίδες διευθετούν τις διαφορετικές κινήσεις των οχημάτων και 
διαχωρίζουν με ασφάλεια τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας. 

 Η μικρή επέκταση του πεζοδρομίου στην οδό Αναπαύσεως τροποποιεί (αυξάνει) τη γωνία 
συμβολής της οδού Αναπαύσεως με την οδό Κερασόβου, ώστε να παρέχεται καλύτερη 
ορατότητα στους οδηγούς που διενεργούν δεξιά στροφή. 

 Η επέκταση του πεζοδρομίου στην οδό Κερασόβου, εξυπηρετεί τους διερχόμενους πεζούς, 
καθώς η διάβαση καταλήγει στο σημείο αυτό. 

 Η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, εξυπηρετεί την ασφαλή διάβαση των πεζών και την 
ομαλή κίνηση των οχημάτων.  

 Επιτυγχάνεται συμφωνία με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. 
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Η ανωτέρω λύση εγκρίθηκε με την αριθ.51/2017 απόφαση ΕΠΟΙΖΩ, την αριθ.299/2017 
απόφαση Δ.Σ. του δήμου Πετρούπολης και την αριθ.88088/775 (ΦΕΚ/Β/4885/1-11-2018) 
Απόφαση Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Στα πλαίσια του έργου και για την ασφάλεια των πεζών, θα δημιουργηθεί πεζοδρόμιο και 
στην άλλη πλευρά της οδού Αναπαύσεως, για μήκος περίπου 82 μέτρων, καθώς αυτή τη στιγμή 
δεν υπάρχει. 

 Η μελέτη περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 

 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 Γενικές εκσκαφές. 

 Κατασκευή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Πλακοστρώσεις με πλάκες Καρύστου, ή όπου χρειαστεί τσιμεντόπλακες. 

 Τοποθετήσεις μεταλλικών  πινακίδων οδοσήμανσης. 

 Διαμόρφωση διαβάσεων. 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος. 

Η δαπάνη του πιο πάνω έργου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των #2277..770000,,0000€€#, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.  Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον 
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Πετρούπολης, το ως  άνω έργο έχει 
ενταχθεί με Κ.Α. 30-7333.0006 και το ύψος της εγγραφής του ανέρχεται στο ποσό των 
#20.000,00#€ με χρηματοδότηση ΕΤΕΡΠΣ.  Το υπολειπόμενο ποσόν θα προβλεφθεί στον 
Προϋπολογισμό έτους 2020. 

 

 

  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 27/12/2018  ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 27/12/2018 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.Δ.Π. 

   

   

   

ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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