ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΤΕΥΧΟΣ 53

Οι διαγραµµίσεις των
διαβάσεων πεζών
Συστήµατα αναχαίτισης
οχηµάτων
Μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών
Aναλάµπον φωτεινό βέλος
µε λάµπες LED
Εργοταξιακός Εργάτης

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 ΤΕΥΧΟΣ 53

ΟΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ
Η σωστή κατασκευή και λειτουργία των διαβάσεων πεζών είναι
πρωταρχικής σημασίας σε όλους τους Δήμους διότι έχει άμεση
σχέση με την ασφάλεια των πεζών αλλά και με την εύρυθμη και
ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.
Οι διαβάσεις πεζών διευκολύνουν καθημερινά μεγάλο αριθμό
παιδιών, υπερηλίκων, ΑΜΕΑ και θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν
ασφαλείς σε δύσκολες καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι) αλλά και να
λειτουργούν σωστά κατά την νύχτα.
Για κάθε διάβαση πεζών θα πρέπει να εκπονείται μελέτη, από
συγκοινωνιολόγο μηχανικό που να λαμβάνει υπόψη του, όλους
εκείνους τους παράγοντες (κυκλοφορία,τοπικές συνθήκες κ.λ.π.)
ώστε μετά την κατασκευή του να είναι απόλυτα λειτουργικός.
Τεύχος Πεντηκοστό Τρίτο
Iούλιος - Δεκέμβριος 2020

Ενημερωτική εξαμηνιαία έκδοση της:

Το μεγάλο ενδιαφέρον των Δήμων για την βελτίωση των διαβάσεων
πεζών φαίνεται εξ΄άλλου και από την πληθώρα πειραματισμών με
δοκιμές χρήσης ποιοτικότερων υλικών , αλλά και νέων τεχνολογιών.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης κατά τα εγκαίνια μιας
“έξυπνης” διάβασης πεζών στο Παναθηναϊκό Στάδιο, δήλωσε ότι
“η ασφάλεια των πολιτών της Αττικής αποτελεί αναμφισβήτητα την
πρώτη προτεραιότητα της Περιφέρειας και επισήμανε ότι η οδική
ασφάλεια είναι μείζον Εθνικό ζήτημα”.

ΤΖΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΚΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ

Η διαγράμμιση της πρότυπης αυτής διάβασης έγινε με χρώματα
υψηλής αντοχής δύο συστατικών και μεγίστης
αντανακλαστικότητας,
από εδικά μηχανήματα διαγράμμισης ενώ η διάβαση είναι ακόμη
εφοδιασμένη με ειδικό φωτισμό για τους αφηρημένους πεζούς
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Σε άλλες αναπτυγμένες χώρες η έρευνα για την βελτίωση των
διαβάσεων είναι συνεχής και για τον λόγο ότι τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης (μουσική, κινητά τηλέφωνα κ.λ.π.) απορροφούν
περισσότερο την προσοχή των νέων κυρίως ανθρωπων απ΄ότι η
κυκλοφορία.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στη χρήση ποιοτικών υλικών και
την σωστή εφαρμογή της διαγράμμισης, διότι πρέπει να
επιτυγχάνεται, ικανοποιητική λευκότητα, αντανακλαστικότητα κατά
την νύχτα, διάρκεια ζωής, αλλά κυρίως αντιολισθηρότητα. Η
ολισθηρότητα των διαβάσεων γίνεται αιτία πολλών ατυχημάτων τόσο
σε αυτοκίνητα κατά την πέδηση αλλά κυρίως σε μοτοποδήλατα όπως
έχει καταγραφεί στατιστικά.
Η διαγράμμιση με υλικά δύο συστατικών και εφαρμοσμένη με ειδικά
μηχανήματα από πιστοποιημένα έμπειρα συνεργεία αντιμετωπίζει με
επιτυχία τις παραπάνω απαιτήσεις για μία λειτουργική διάβαση

Περίπτωση κλεισίματος
δεξιάς και μεσαίας
λωρίδας αυτοκινητοδρόμων
σε εργοτάξια μικρής διάρκειας

Συστήματα αναχαίτισης
οχημάτων

Ο εκδότης

Μέτρα για την ασφαλή
διέλευση των πεζών

Αναλάμπον φωτεινό βέλος
με λάμπες LED

Εργοταξιακός Εργάτης

Εργοταξιακή Σήµανση
Εργοταξιακή Σήµανση σε περίπτωση κλεισίµατος δεξιάς και µεσαίας
λωρίδας αυτοκινητοδρόµων σε εργοτάξια µικρής διάρκειας

50m

P-32

0,85χ0,85 m

0m

K-20 1,00χ1,00 m

200m

Z

XXX

Π-75 0,85χ0,85 m

600-1000m

Σηµείωση: Σε κινητές εργοταξιακές ζώνες δεν επιβάλλεται η τοποθέτηση κώνων.
Μόνο σε σταθερά εργοτάξια.

Συστήµατα αναχαίτισης οχηµάτων
ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΕΣ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μετά και την υπ' αριθµ. 17/25-72011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Υποδομών, που γνωρίζει στις τεχνικές
υπηρεσίες του την εφαρμογή των νέων Οδηγιών Μελετών
Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)
για συστήματα αναχαίτισης
οχημάτων, είναι ανάγκη να επισημάνουμε τις προληπτικές
και προκαταρτικές εργασίες που πρέπει να προηγούνται των
εργασιών εγκατάστασης των συστημάτων αυτών και που
απορρέουν από το πρότυπο ΕΝ 1317.
Κατ'αρχάς θα πρέπει να προηγείται εμπεριστατωμένη
μελέτη στη συγκεκριμένη θέση τοποθέτησης του
επιλεγμένου συστήματος αναχαίτισης και να εξετάζεται
λεπτομερώς η τοπιομορφία της θέσης και κυρίως αν
υπάρχει το κατάλληλο εύρος ζώνης μεταξύ της θέσης
τοποθέτησης του συστήματος αναχαίτισης και του άκρου του
οδοστρώματος καθώς επίσης και το εύρος ζώνης όπισθεν
του συστήματος αναχαίτισης και του πέρατος του ερείσματος
της οδού.
Οι δύο αυτές ζώνες θα πρέπει κατασκευαστικά να είναι
ομαλές και συμπυκνωμένες επαρκώς ώστε να διευκολύνουν
την εγκατάσταση του συστήματος αναχαίτισης σύμφωνα με
την μελέτη αλλά και να δέχονται τα φορτία εκτρεπομένων
οχημάτων.
Θα πρέπει επίσης οι χώροι αυτοί (έμπροσθεν και όπισθεν
του συστήματος αναχαίτισης) να είναι απαλλαγμένοι
τεχνικών και φυσικών εμποδίων οποιασδήποτε φύσεως
όπως υπερυψωμένα τεχνικά έργα, πινακίδες σήμανσης,
στύλοι ηλεκτροφωτισμού αλλά και δένδρα, θάμνοι κ.λ.π. τα
οποία πρέπει να απομακρύνονται προ της τοποθέτησης του
συστήματος.
Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι απαραίτητες για την

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
(ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)
Επίτοιχες

Πρόβολοι

Αναρτηµένες

Επιτραπέζιες

Συγκεντρωτική
Επιδαπέδια

Totem

Εξωτερικού
χώρου

Θεσσαλονίκη: ΒΙ.ΠΕ.Θ. 570 22, Τηλ.: 2310 796 398, Fax: 2310 796 392, email: artads@artads.gr
Αθήνα: Ναυπλίου 21, 144 52 Μεταμόρφωση, Τηλ.: 210 28 46 904, Fax: 210 28 46 906

Μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΕΖΩΝ
Σειρά αναλυτικών άρθρων της νέας απόφασης (ΦΕΚ 420/16-3-2011)

Με την παραπάνω διϋπουργική απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις και
τα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών
ανέγερσης οικοδομών, διαμορφώσεων, εγκατάστασης και επισκευής
δικτύων υποδομής κ.λ.π. σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών
που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (πεζοδρόμια, πεζόδρομους,
πλατείες κ.λ.π.) με μέριμνα για την εξυπηρέτηση και των ατόμων με
αναπηρία.
Η απόφαση αφορά την εγκατάσταση εργοταξίου οιασδήποτε διάρκειας σε
πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους οικισμών και καθορίζει
κατά περίπτωση την πρόβλεψη και κατασκευή ασφαλών διαδρόμων
κίνησης πεζών και ΑΜΕΑ ήτοι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, το είδος των
δαπέδων, την χρήση γεφυρών εξυπηρέτησης, το ελεύθερο ύψος της
όδευσης, την αναγκαία σήμανση τον απαραίτητο φωτισμό, την περίφραξη
κ.λ.π.
Από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην απόφαση παραθέτουμε
σκαρίφημα της περίπτωσης κατά την οποία ο διάδρομος κίνησης πεζών και

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΖΩΝ
ΚΑΙ ΑΜΕΑ

ΕΡΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ελαχ. 0.90μ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

Σ Η Μ ΑΤ Ο Δ Ο Τ Ε Σ F U T U R I T
Κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας πολυκαρβονικό (PC),
ιδιαίτερα ανθεκτικό στις εξωτερικές επιδράσεις και στην υπεριώδη
ακτινοβολία.
-Φέρουν ειδικές αντικραδασμικές βάσεις λυχνιών Ε27.
-Δυνατότητα τοποθέτησης λυχνιών Ε27 αλογόνου ή LED.
-Eφοδιασμένοι με ειδικά εξαρτήματα στήριξης για μεταλλικούς
ιστούς.
EΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΘΗΝA: Ναυπλίου 21, 144 52 Μεταµόρφωση, ΤΗΛ. 210-2846.904 , FAX:210-2846.906
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ 570 22 Σίνδος,
ΤΗΛ. 2310-797.802 , FAX:2310-797.880

ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Γνωρίστε τα προϊόντα µας
Aναλάµπον φωτεινό βέλος µε λάµπες LED

Εργοταξιακός Εργάτης

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις γερμανικές προδιαγραφές
οδικής ασφάλειας (RSA), τις προδιαγραφές ασφαλείας για
εργοτάξιο επί οδών (ZTV-SA) και τους τεχνικούς όρους για
αναλάμποντες φανούς.
Η πολύ φωτεινή ένδειξη ¨περάστε δεξιά¨ ή ¨περάστε
αριστερά¨ διακρίνεται από απόσταση µεγαλύτερη των 500 µ.
δίνοντας έτσι στον οδηγό αρκετό χρόνο και τη δυνατότητα να
μετακινηθεί με ευχέρεια από τη μπλοκαρισμένη σε ελεύθερη
λωρίδα κυκλοφορίας ενώ προστατεύει και τους εργαζόμενους
στη ζώνη εκτέλεσης εργασιών.

Αντικαθιστά τον παραδοσιακό “Εργάτη µε σηµαία”
Ε ίν α ι έ ν α ς η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό ς
μ η χ α ν ι σ μ ό ς π ο υ
χρησιμοποιείται στην
εργοταξιακή σήμανση για να
προειδοποιεί, με αυτόματη
κίνηση της σημαίας και
παλλόμενη φωτεινή
προειδοποίηση του φανού, τα
διερχόμενα οχήματα ώστε να
ελαττώσουν ταχύτητα, ενώ
ταυτόχρονα προστατεύει τους
εργαζομένους στο έργο.

Συμπαγής και υψηλής αντοχής κατασκευή κάσας από αλουμίνιο
απολύτως στεγανή, διαστάσεων 60Χ60 εκ., έχει την δυνατότητα
χειροκίνητης περιστροφής για την επιθυμητή κατεύθυνση.
Εφοδιασμένο με 7 λάμπες LED δίδει ισχυρές εκλάμψεις με
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος ενώ το ενσωματωμένο
φωτοκύτταρο φροντίζει για τη μείωση της φωτεινότητας κατά
την νύχτα.
Απαραίτητο σε περίπτωση εκτροπής κυκλοφορίας από λωρίδα
σε λωρίδα λόγω εκτέλεσης εργασιών εντός και εκτός
κατοικημένων περιοχών οπότε και τοποθετείται σε μετακινητό
ιστό, αλλά και σε βραδυκίνητα οχήματα συντήρησης και
καθαρισμού οδών με κατάλληλη προσαρμογή επ΄ αυτών.

Διατίθεται σε δύο εκδόσεις, η
μία με πιστοποιημένους
λαμπτήρες Μ200 και η δεύτερη
με MULTILED 300.
Η συσκευή αποτελείται από ένα μεταλλικό τρόλεϊ, βαμμένο με
θερμοσκληρυνόμενη σκόνη, επάνω στο οποίο είναι
προσαρμοσμένα ένας ηλεκτρονικός κινητήρας, μία ζέβρα (Π79), ένας φανός LED, και μία φθορίζουσα σημαία διαστάσεων
800 600 mm, που μπορεί να τοποθετηθεί είτε δεξιά, είτε
αριστερά της συσκευής. Η ενεργοποίησή της γίνεται απλά με
έναν διακόπτη ON/OFF. Το τρόλεϊ διαθέτει ρόδες και
χειρολαβή για εύκολη μετακίνηση.
H μπαταρία (μέχρι 180Ah) τοποθετείται σε θήκη που μπορεί να

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ύψος
Μήκος
Πλάτος
Βάρος χωρίς μπαταρία
Τάση παροχής ρεύματος
Μέση κατανάλωση

165cm
60cm
37cm
25 kg
12 V
1.2 Ah

*Απαραίτητο στον εξοπλισµό κάθε µικρού
και µεγάλου εργοταξίου.
Αποσβένεται µε την χρήση 30 ηµερών.

Καθρέφτης
κυκλοφορίας

Πλαστικά
Στηθαία Ασφαλείας

Αναλάμπον βέλος
με LED

Κατευθυντήρια μονάδα
με φανούς LED

Τα νέα µας
ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το πολύ σημαντικό θέμα των επιβεβαιωτικών πινακίδων σήμανσης πραγματεύεται στο κύριο
άρθρο του προηγούμενου (αριθ.52) τεύχους των ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΕΩΝ. Η σπουδαιότητα των
πινακίδων αυτών συμβάλει θετικά στην σωστή επιλογή κατεύθυνσης από τους οδηγούς με
αποτέλεσμα την αποφυγή σπατάλης χρόνου αλλά και εκνευρισμού με ότι αυτό συνεπάγεται.
Άλλα ενδιαφέροντα άρθρα του προηγούμενου τεύχους μας αναφέρονται στα στηθαία ασφαλείας
από σκυρόδεμα ΕΝ 1317, στην κατασκευή των κατά μήκος διαγραμμίσεων, στα χρώματα
διαγράμμισης, ενώ προτείνονται και διάφορα υλικά σήμανσης νέας τεχνολογίας.

ΝΕΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΔΙΟ
Νέο πλαστικό εμπόδιο διατίθεται από την ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ. ΧΡΟΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Το πλαστικό εμπόδιο, κατασκευασμένο από πολυεθυλαίνιο υψηλής αντοχής HPPE,
είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό σε μηχανικές κρούσεις και σε καιρικές επιδράσεις.
Υπάρχει η δυνατότητα διαδοχικής συναρμολόγησης για προσωρινό κλείσιμο
διαβάσεων οχημάτων, ασφαλούς περίφραξης ανοικτών φρεατίων κ.λ.π.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι πινακίδες εσωτερικών χώρων κτιρίων είναι απαραίτητες για την
εύρυθμη λειτουργία Δημόσιων κτιρίων και επιχειρήσεων. Οι πινακίδες
αυτές κατασκευάζονται από διάφορα υλικά (αλουμίνιο, πλέξιγκλας, κ.α.)
με τις επιθυμητές αναγραφές και γραμματοσειρές ώστε να αποτελούν ένα
καλαίσθητο και λειτουργικό σύστημα σήμανσης.

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
Νέο χυτοσιδηρό κολωνάκι πεζοδρομίου προστίθεται στην πλούσια γκάμα εξοπλισμού ειδών
ασφαλείας Δήμων, της εταιρίας μας.
Με το μέγεθος του (D=12 εκ., ύψος 50 εκ.), το βάρος του 14 κιλά και την καλαίσθητη εξωτερική του
γραμμή, αναβαθμίζει τον περιβάλλοντα χώρο όπου τοποθετείται.
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