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ΤΕΧΝΙΚΗ 

Στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ» 

περιορισμένης κινητικότητας  ολοκληρωμένο και ασφαλές δίκτυο πεζών και

οδού Καρδίτσης. 

Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη:

- Την οδηγία του ΥΠΕΚΑ (Σχεδιάζοντας για όλους)

- Η αρ. πράξης 89/23
ης

 Συνεδρίασης/

1. Προσβασιμότητα πεζοδρομίων 

 Στις διασταυρώσεις της διαδρομής με

i.την γέφυρα του ποταμού Λη

ii.του εσωτερικού δακτυλίου

iii. την οδό Φολεγάνδρου(μεταξύ Ο.Τ. 1522ζ & 1522δ)

iv.την οδό Θήρας (μεταξύ Ο.Τ. 896 & 895)
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  

Στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ» θα διασφαλίζεται για τα εμποδιζόμενα 

περιορισμένης κινητικότητας  ολοκληρωμένο και ασφαλές δίκτυο πεζών και ποδη

αμβάνοντας υπόψη: 

(Σχεδιάζοντας για όλους) 

Συνεδρίασης/19-12-2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής

Προσβασιμότητα πεζοδρομίων  

διασταυρώσεις της διαδρομής με:  

Ληθαίου,  

δακτυλίου 

. την οδό Φολεγάνδρου(μεταξύ Ο.Τ. 1522ζ & 1522δ) 

Θήρας (μεταξύ Ο.Τ. 896 & 895) 
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2 

Υποέργο 1: «Περιβαλλοντική & Αισθητική Αναβάθμιση Νότιας Εισόδου Πόλης»  

 

 θα γίνεται υποβίβαση πεζοδρομίου  (εφαρμογή οδηγίας) ενώ στις λοιπές διασταυρώσεις με τις 

κάθετες οδούς θα κατασκευαστούν υπερυψωμένες διαβάσεις προκειμένου να υπάρχει σταθερό 

ύψος κίνησης των πεζών και του ποδηλάτου . 

  Θα υπάρχει ανεμπόδιστη και ασφαλής κίνηση ΑμΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών σε όλο το μήκος 

των πεζοδρομίων. 

 Θα κατασκευαστούν ασφαλείς διαβάσεις. 

 Θα υπάρχει σήμανση και προειδοποίηση. 

 Θα κατασκευαστούν ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ. 

 Σε όλα τα σημεία της διαδρομής που υπάρχουν στύλοι από δίκτυα της Δ.Ε.Η ή του Ο.Τ.Ε θα 

υπογειοποιηθούν ή θα μετατοπιστούν έτσι ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη κίνηση πεζού και 

ποδηλάτη. 

 Θα τοποθετηθούν καθιστικά και  λοιπός αστικός εξοπλισμός σύμφωνα με τη μελέτη. 

 Υπάρχει πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών. 

2. Ασφάλεια κίνησης πεζών και ποδηλάτων  

 Η κίνηση των πεζών και ποδήλατων θα γίνεται στο πεζοδρόμιο (ΣΒΑΚ 2019) 

 Θα κατασκευαστεί  ποδηλατόδρομος μονής κατεύθυνσης με  ζώνη προστασίας (ΣΒΑΚ2019). 

 Στα σημεία των εγκεκριμένων κόμβων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, συνεργείων αυτοκινήτων 

και των Super Market θα γίνεται υποβίβαση του πεζοδρομίου και του ποδηλατοδρόμου στην 

στάθμη της ασφάλτου διατηρώντας κανονικά την ζώνη προστασίας του ποδηλάτη καθώς και την 

ζώνη πρασίνου σταθερές. 

Γενικότερα το σύνολο των εργασιών και ενεργειών για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης , 

θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία 

με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση και εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. 

Η συντάξασα : M.Αρτοπουλου - Πολ. Μηχ/κός Τ.Ε. 

                                                                                                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ελέγχθηκε:                                                                                   Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. 

Η Προϊσταμένη Τ.Μ.Κ. :  

Παναγιώτα Μάντζαρη                                                     Θεοδώρα Σαργιώτη 

Αγρ.-Τοπ.Μηχ/κος                                                              Πολ/κος Μηχ/κος                    
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