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                        ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΘΕΜΑ: « Ανακατασκευή Λ.Ιωνίας     » 

   
 

Σε συνέχεια του δημοσιεύματος σας της 3/10/2018 για την Λ.Ιωνίας, σας ενημερώνουμε σχετικά :  

Η συντήρηση και ανακατασκευή της Λ. Ιωνίας , εντάχθηκε στην με αρ. 21/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

και εκτελείται μέσω της 32783/25-05-2017 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής την οποία ο 

εργολάβος υπέγραψε τον Ιούλιο του 2018.  

Με την ευκαιρία της συντήρησης της οδού και προκειμένου να λυθεί ταυτόχρονα και το έντονο κυκλοφοριακό 

πρόβλημα της οδού (ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων) λόγω των γεωμετρικών της στοιχείων , για την ασφάλεια 

πεζών και οχημάτων αλλά κυρίως των μαθητών της περιοχής, αποφασίσθηκε η κατασκευή νησίδων από 

συνεργεία του Δήμου μας, σε αυτή τη χρονική στιγμή για τους κάτωθι λόγους : 

• Καλή οικονομία έργου , ώστε να μην επανέλθουμε εκ των υστέρων για την κατασκευή νησίδων , 

καταστρέφοντας το νέο ασφαλτοτάπητα 

• Η αρχική μελέτη κατασκευής νησίδων, η οποία προέβλεπε μεγάλα πλάτη νησίδων με   κύριο σκοπό την 

τοποθέτηση  ”πολεμικού αεροπλάνου” , ως έκθεμα επί της οδού , απερρίφθη από την Δ/νση Τεχνικού 

Ελέγχου της Περιφέρειας.  

• Η επίτευξη της πολυπόθητης καθαίρεσης της ρυμοτομίας επί της οδού , όπου μας επέτρεψε τη συνέχεια 

των νησίδων και βορειότερα . 

• Στο υφιστάμενο πεζοφάναρο δεν είχαν προβλεφθεί νησίδες και έτσι υπήρχε άμεση ανάγκη συνέχισης της 

κατασκευής των νησίδων για την ασφάλεια των μικρών μαθητών.  

• Το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας από τους οκτάμηνους συμβασιούχους (μηχανικούς και 

εργατοτεχνικό προσωπικό) που είχαμε στη διάθεσή μας.  

• Την έναρξη των σχολείων που γίνεται τον Σεπτέμβρη  

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι :  
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• Είμαστε ήδη σε συνεννόηση με τη Δ/νση Περιβάλλοντος για τη φύτευση των νησίδων όπου μας έχει 

ενημερώσει ότι οι κατάλληλες για την περίπτωση φυτεύσεις, γίνονται το Νοέμβριο  

• Έχουν επίσης προβλεφθεί αναμονές Η/Μ για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, τα οποία θα 

τοποθετηθούν όταν εξασφαλισθεί η προμήθειά τους, απ το Δήμο. 

• Στο έργο   έχει προβλεφθεί η διαγράμμιση της οδού με διπλή διαχωριστική  που θα διακόπτεται στις 

καθέτους. Ο χρόνος περαίωσης του έργου είναι τον Ιούλιο του 2019 και περιλαμβάνει εκτός της Λ.Ιωνίας 

την ανακατασκευή και ασφαλτόστρωση  των οδών Γαλήνης, Παύλου Μελά, Ιωάννου Φυτά, 

Πανοράματος, Παπαδιαμάντη, Ανατολής, Ι.Πηγαδά, Αθηνάς, Παγκάλου, Λιοσίων. Άρα το έργο είναι σε 

εξέλιξη εντός των χρονικών ορίων και δεν έχει ολοκληρωθεί. 

• Οι διαβάσεις των πεζών πρόκειται να γίνουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τα συνεργεία της , 

όταν ο ανάδοχος θα τελειώσει τη διαγράμμιση των λωρίδων κατεύθυνσης.  

• Η κατακόρυφη σήμανση έχει υλοποιηθεί ήδη βάσει του ΚΟΚ.  

• Η κατασκευή πεζοδρομίων , δεν προβλέπεται στη σύμβαση του έργου, έχει προγραμματισθεί και θα 

κατασκευασθεί από συνεργεία του Δήμου. 
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