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ηε κειέηε απηή γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δνζνύλ κηα ζεηξά πξώηεο θαηεπζύλζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ λα 
απνηειέζνπλ ηα πξώηα κέηξα γηα ηελ ζπλνιηθόηεξε αλάπιαζε  ηεο παξαιηαθήο δώλεο  ηνπ Ρέζπκλνπ, 
αλαηνιηθά από ην θέληξν ηνπ.  
Σα έξγα είλαη εληαγκέλα ζε κηα επξύηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ θίλεζε ζην δεκνηηθό ζπγθξόηεκα, ε νπνία 
έρεη ζαλ αξρέο ηελ ύθεζε ηεο απηνθίλεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ κεηαθίλεζεο ησλ 
πνιηηώλ, ζπλδπαζκέλσλ κεηαμύ ηνπο. 
 
ΠΡΟΣΑΔΗ 
 
Πξέπεη πξώηα από όια λα ππάξρνπλ αζθαιείο, αδηάιεηπηεο θαη εμαζθαιηζκέλα ζπλερείο  πνξείεο πεδώλ 
ζε όιν ην ζπγθξόηεκα θαη ηδίσο ζηα πιένλ πνιπζύρλαζηα  ζεκεία θαη ηκήκαηα, όπσο απηό ηνπ παξαιηαθνύ 
κεηώπνπ. Απηό ζεκαίλεη ηελ ύπαξμε δηακνξθσκέλσλ  πεδνδξνκίσλ  ζην ειάρηζην ηνπιάρηζηνλ 
απαξαίηεην πιάηνο  γηα ηελ ζέζε ηνπο. εκαίλεη επηπιένλ ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπλέρεηαο ησλ θηλήζεσλ 
ησλ πεδώλ κε αζθάιεηα από ηνπο δξόκνπο κε θίλεζε απηνθηλήησλ δειαδή ηνλ παξαιηαθό δξόκν Άξε 
Βεινπρηώηε αιιά θαη ησλ θάζεησλ πνπ νδεγνύλ πξνο ηε ζάιαζζα. Η ζπλέρεηα ησλ θηλήζεσλ  ζηνπο 
θόκβνπο απηνύο ρξίδεη ηδηαίηεξσλ δηακνξθώζεσλ  νη νπνίεο ζα πξέπεη αλάινγα κε ηελ θόξηηζε ηνπ θάζε 
θόκβνπ λα είλαη δηαθνξεηηθέο. Η δηακόξθσζε ησλ αζθαιώλ δηαβάζεσλ ησλ πεδώλ, ηδηαίηεξα πξνο ηε 
ζάιαζζα, δηακέζνπ ηεο παξαιηαθήο νδνύ, πξέπεη λα ηύρνπλ ηνπ αλάινγνπ ζρεδηαζκνύ. 
Η δεκηνπξγία επξύηεξσλ πεδνδξνκίσλ απνηειεί έλα άιιν κέηξν αλάδεημεο ησλ ελαιιαθηηθώλ πξνο ην 
απηνθίλεην κέζσλ θίλεζεο ζηελ πόιε.  
Καηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο   ε αλάπηπμε ελόο ζπλερνύο πεδόδξνκνπ ηόζν ζην Βόξεην (δίπια ζηελ 
παξαιία) όζν θαη ζην λόηην ηκήκα εθαηέξσζελ ηνπ δξόκνπ, ζα κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ελόο επξύηεξνπ 
δηθηύνπ  πνπ είλαη δπλαηόλ λα πινπνηεζεί  άκεζα.  
Σν θξάζπεδν ηνπ δξόκνπ, ζηα βόξεηα, ζα παξακείλεη ζηε ζέζε ηνπ θαη ζα δηαρσξίδεη ηελ άζθαιην από ην 
πεδνδξόκην.  
Σν βόξεην θξάζπεδν είλαη ρπηό, θαηαζθεπαζκέλν κε ηξόπν ώζηε λα δηακνξθώλνληαη ζην θάζεην ηκήκα ηνπ 
, ζηόκηα απνξξνήο ησλ όκβξησλ πξνο ηνλ ππνθείκελν αγσγό νκβξίσλ. 
ηηο ζέζεηο όπνπ ε δηάηαμε ησλ εζνρώλ ζηάζκεπζεο, ζην βόξεην πεδνδξόκην, αιιάδνπλ θαηεύζπλζε θαη 
από θάζεηεο γίλνληαη νξηδόληηεο θαζώο θαη ζηηο ζέζεηο όπνπ θαηαξγνύληαη, ζα γίλεη ηνπηθά λέα 
δηακόξθσζε αλάινγε κε ηελ πθηζηάκελε ώζηε ε απνξξνή ησλ όκβξησλ λα είλαη απξόζθνπηε. Η 
δηακόξθσζε απηή ζα δεκηνπξγεί έλα  ρπηό αγσγό  θαη ζα νδεγεί ηα λεξά ζηελ παιαηά ζέζε ηνπ ζηνκίνπ, 
θάησ από ηελ επίζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 



  

ηηο ζέζεηο όπνπ ζα ππάξρνπλ δηαβάζεηο πεδώλ θαη ξάκπεο γηα ηελ θίλεζε ΑΜΕΑ ζα ππάξρεη ζηαδηαθή 
βύζηζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ πεδνδξνκίνπ ώζηε λα παξαιάβεη νκαιά ηηο θηλήζεηο από ην επίπεδν ηνπ 
νδνζηξώκαηνο ηεο δηάβαζεο.  
Η επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε ηζηκεληέληνπο θπβόιηζνπο ςπρξήο επηθάλεηαο θαη 
ηερλεηήο παιαίσζεο,  ζηελ απόρξσζε ηεο ζέπηαο θαη ηνπ ηζηκέληνπ, νη νπνίνη ζα εγθηβσηηζηνύλ ζε 
ηζηκεληέληα θξάζπεδα. Η αξκνιόγεζε ηνπο ζα γίλεη  κε ηζηκεληνθνλίακα θαη ζα θηάλεη ςειά ζρεδόλ κέρξη 
ηελ επηθάλεηα ησλ θπβόιηζσλ. Όπνπ ε πθηζηάκελε ππόβαζε είλαη από ζθπξόδεκα ε ηνπνζέηεζε ησλ 
θπβόιηζσλ ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα γίλεηαη κε ηζηκεληνθνλίακα. ηα ππόινηπα ηκήκαηα ε ηνπνζέηεζε ζα 
γίλεηαη ζε άκκν. 
 Η δηακόξθσζε ησλ αζθαιώλ θόκβσλ θπθινθνξίαο ζηεξίδεηαη αθξηβώο, ζηελ κε θάζε ηξόπν αλάδεημε ησλ  
πξνηεξαηνηήησλ ησλ πεδώλ έλαληη ησλ όπνησλ άιισλ θηλήζεσλ. Απηό επηρεηξείηαη ζε ηξεηο άμνλεο: 
Α) κε ηελ απνθπγή ύπαξμεο νρεκάησλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θόκβνπ ζε κηα αθηίλα 25 κ. από ην θέληξν ηνπ. 
Β) Με ηελ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιηθνύ ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηελ ππεξπςσκέλε δηακόξθσζε ηνπ, ώζηε λα 
ππνρξεώλεη ηα θηλνύκελα ζηνλ θόκβν νρήκαηα λα κεηώλνπλ ηαρύηεηα. 
Γ)  Με ηελ απόδνζε δηαθνξεηηθώλ ζεκάησλ πνπ απνζηέιινπλ ηα πιηθά θαη ε γεληθόηεξε δηακόξθσζε πξνο 
ηνπο όπνηνπο ρξήζηεο αιιά θαη ηελ εηδηθή ζήκαλζε.  
 
Αξρηθά ζα πξέπεη επί ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη γηα 25 κ . εθαηέξσζελ ηνπ θέληξνπ ηνπ θόκβνπ λα επηρεηξεζεί 
ε αιιαγή ηνπ αζθαιηνηάπεηα λέν αληηνιηζζεηηθό αζθαιηνηάπεηα ςπρξήο επηθάλεηαο θαη ρξώκαηνο 
αλνηθηνύ γθξη,  ζε αληίζεζε κε ην ζθνύξν γθξη ηεο αζθάιηνπ, νη  νπνίνη ζα δίλνπλ ην ζήκα ηεο αιιαγήο όρη 
κόλν νπηηθά αιιά θαη ζηελ αίζζεζε ηεο νδήγεζεο, ζην νδεγό ηνπ νρήκαηνο όηη εηζέξρεηαη ζε θόκβν θαη 
πξέπεη λα ειαηηώζεη ηδηαίηεξα ηελ ηαρύηεηα ηνπ.  
  
Παξάιιεια πξνηείλεηαη ε δηεύξπλζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζηηο γσλίεο ηνπο ώζηε από ηελ δηάβαζε ησλ πεδώλ 
θαη κέρξη ηελ εθάζηνηε ζηξνθή  λα κελ ππάξρνπλ νρήκαηα ζηαζκεπκέλα. 
Η δαπεδόζηξσζε ησλ πεδνδξνκίσλ ζα είλαη από ηζηκεληέληνπο θπβόιηζνπο ςπρξήο επηθάλεηαο θαη 
ηερλεηήο παιαίσζεο, κε  πηζαλά δηαθνξεηηθή απόρξσζε αιιά ίδηα γεσκεηξία θαη ηερληθέο ζηξώζεο ώζηε 
λα γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ πεδό όηη ε νκνηόηεηα ησλ πιηθώλ ζηξώζεο πεδνδξνκίνπ θαη θόκβνπ ζεκαίλεη 
ηελ αλάινγε νκνηόηξνπε θίλεζε ηνπ ηόζν ζην πεδνδξόκην όζν θαη ζηνλ θόκβν. Σν απνηέιεζκα ζα είλαη ε 
αληίιεςε ηεο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ πεδνύ από ηνλ ίδην, έλαληη ησλ άιισλ νρεκάησλ. 
Η ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ ζα κπνξεί λα γίλεηαη όπνπ απηό απαηηείηαη, παξάιιεια ζηνλ δξόκν, ζε εζνρέο 
νη νπνίεο ζα αξρίδνπλ 1,6 κ. ηνπιάρηζηνλ κεηά ην αληίζηνηρν άθξν ηεο δηάβαζεο  ησλ πεδώλ.  
 
ε όιε ηελ δηαδξνκή ηνπ λόηηνπ πεδνδξνκίνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ κεηαιιηθά θνισλάθηα ύςνπο 1,1 κ. ηύπνπ 
barcelona ηεο urbanica αλά 3 κ. ζηηο πεξηνρέο όπνπ δελ ππάξρνπλ δηακνξθσκέλεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο 
ώζηε λα κελ ζηαζκεύνπλ επί ησλ πεδνδξνκίσλ δηάθνξα νρήκαηα. (420 ηεκάρηα ζπλνιηθά) 
Με βάζε απηέο ηηο αξρέο θαη κε επηπιένλ ηδηαίηεξεο δηακνξθώζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ ζε ζρέζε κε ηα 
θπθινθνξηαθά δεδνκέλα ηνπ θάζε θόκβνπ, ζα δηακνξθώλνληαη νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ησλ πεδώλ γηα 
ηελ αζθαιή  θαη αδηάιεηπηε πνξεία ηνπο. 
 
ΟΗ ΔΡΓΑΗΔ 

 
1. Θα απνμεισζνύλ όιεο νη πιαθνζηξώζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ ηόζν ζην Βόξεην όζν θαη ζην λόηην 
πθηζηάκελν  πεδνδξόκην. 
2. Θα  απνμεισζεί επηθαλεηαθά ε πθηζηάκελε άζθαιηνο ζε όιν ην ηκήκα ηεο νδνύ θαη ζα ζηξσζεί 
λέα άζθαιηνο ζηε ζέζε θαη ζην πςόκεηξν ηεο παιαηάο. 
3. Θα επηρξηζηεί ε λέα άζθαιηνο κε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά ηζηκεληνεηδνύο βάζεσο. Σα ηκήκαηα ησλ 
ππεξπςσκέλσλ θόκβσλ ζα είλαη ην επίρξηζκα αλνηθηόηεξνπ ρξώκαηνο από ην ππόινηπν ηκήκα ηεο νδνύ. 
4. Θα δηαλνηρζεί θξεάηην ζε όιν ην κήθνο ηνπ βόξεηνπ πεδνδξνκίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ θαισδίσλ ησλ 
Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. 
5. Θα ηνπνζεηεζνύλ βάζεηο ησλ ηζηώλ θσηηζκνύ θαζώο θαη θξεάηηα έιμεο ησλ θαισδίσλ. 
6. Θα θαηαξγεζνύλ 6 παξηέξηα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζράξεο ζηα δέλδξα πνπ ζα απνκείλνπλ. 
7. Θα θπηεπηνύλ λένη θνίληθεο θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ ζράξεο πξνζηαζίαο. 
8. Θα επηζηξσζνύλ ηα λέα πεδνδξόκηα κε ςπρξνύο ηζηκεληνθπβόιηζνπο. Σα ηκήκαηα όπνπ ζα κπνξεί 
λα θηλεζεί πνδήιαην ζα δερζνύλ επηθαλεηαθή αξκνιόγεζε. (όιν ην κήθνο ηνπ λόηηνπ ηκήκαηνο ηνπ βόξεηνπ 
πεδνδξνκίνπ) 
9. ην βόξεην ηκήκα ηνπ βόξεηνπ πεδνδξνκίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί λέν ηνηρίν ζηα ζεκεία πνπ δελ 
ππάξρεη, όκνην κε ην πθηζηάκελν. 
10. ην λόηην πεδνδξόκην ζα απνμεισζνύλ ηα πθηζηάκελα θξάζπεδα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ λέα, ζηηο 
απνζηάζεηο πνπ ζα νξίδεη ην λέν πιάηνο ηεο νδνύ. 
11. ηνπο θόκβνπο ζα ππεξπςσζεί ην θαηάζηξσκα ηεο νδνύ. 
12. Σα θξεάηηα πνπ ππάξρνπλ ζα θαηαξγεζνύλ θαη ζα θαηαζθεπαζηνύλ λέα γξακκηθά θξεάηηα ζηηο 
λόηηεο ζέζεηο όπνπ ζπλνξεύνπλ νη θάζεηνη νδνί κε ηελ παξαιηαθή. 



  

13. Σα θξεάηηα ζην βόξεην ηζηκεληέλην θξάζπεδν ζα παξακείλνπλ. 
14. Θα ηνπνζεηζνύλ 100 θάδνη απνξξηκκάησλ, 64  παγθάθηα, 210 εζράξεο πξνζηαζίαο ησλ δέλδξσλ 
θαη 420 θνινλάθηα πξνζηαζίαο ζηα πεδνδξόκηα, ζηηο πεξηνρέο ησλ θόκβσλ.  
   
ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ 
Οη δηακνξθώζεηο ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ηνπ δξόκνπ ζα έρνπλ σο αξρή ηελ δηάηαμε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε 
πιάηνο 7 κ. από ηελ νδό Παπαλδξένπ θαη κέρξη ηελ νδό Ειεπζεξίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα απηό ζα γίλεηαη 6.5 
κ.. Οη εζνρέο γηα ηελ ζηάζκεπζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ βόξεηα πιεπξά ηεο νδνύ ζα αιιάμνπλ θαη ζα γίλνπλ 
κηθξόηεξνπ βάζνπο (ηα νρήκαηα ζα ζηαζκεύνπλ παξάιιεια ζηελ νδό θαη όρη θάζεηα) ώζηε λα απνδνζεί 
κεγαιύηεξν πιάηνο ζην βόξεην πεδνδξόκην γηα ηελ αξηηόηεξε θίλεζε ησλ πεδώλ.  Μεξηθέο από ηηο εζνρέο 
απηέο ζα θαηαξγεζνύλ. 
 
Οη δηακνξθώζεηο γηα ηελ ππεύςσζε ησλ θόκβσλ ζα αξρίδνπλ θαη ζα ηειεηώλνπλ κε εγθπβσηηζκό ηνπ λένπ 
αζθαιηνηάπεηα κε ηα θσηνθαηαιπηηθά πιηθά ζε θξάζπεδν-ξάκπα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιηθώλ θαη ησλ 
νρεκάησλ. ηελ βόξεηα θαη λόηηα γεηηλίαζε ηεο ππεπςσκέλεο (θαηά 7,5 εθ. )  δηάβαζεο κε ηα πεδνδξόκηα, 
ζα δηακνξώλεηαη ε πςνκεηξηθή δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζηάζκεο ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηεο δηάβαζεο κε 
θεθιηκέλν επίπεδν (ζην πεδνδξόκην) ώζηε ε θίλεζε από θαη πξνο ηελ δηάβαζε λα είλαη νκαιή. ην λόηην 
πεδνδξόκην ζα ππάξρεη ζήκαλζε γηα ηελ θπθινθνξία ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε νκαινπνίεζε 
ησλ θιίζεσλ κεηαμύ πεδνδξνκίνπ θαη δηαβάζεσλ ζα αθνινπζεί ηελ αλάγθε εμππεξέηεζεο ηνπο. 
 
Σα θξεάηηα γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πνπ βξίζθνληαη επί ησλ ππεξπςσκέλσλ θόκβσλ  ζα 
κεηαθεξζνύλ ζην λνηηόηεξν άθξν ηεο ππεξύςσζεο δηακνξθσκέλα σο γξακκηθέο εζράξεο. Αλάινγα ζα 
κεηαθεξζνύλ θαη ηα θξεάηηα πνπ βξίζθνληαη επί ησλ λέσλ δηακνξθώζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ. 
Οη λέεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ δηακνξθώλνληαη ζην λόηην άθξν ηεο νδνύ ζα είλαη κηθξνύ πιάηνπο γηα ηελ 
ζηάζκεπζε κνηνπνδειάησλ θαη γηα ζύληνκεο θνξηνεθθνξηώζεηο από ηελ Παπαλδξένπ θαη κέρξη ηελ 
Ειεπζεξίαο ελώ ζηελ ζπλέρεηα ζα έρνπλ πιάηνο 2 κ. θαη ζα εμππεξεηνύλ πην κόληκε ζηάζκεπζε. Σν πιηθό 
ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ ζηελ ζέζε ζηάζκεπζεο ζα είλαη ρξσκαηηθά δηαθνξνπνηεκέλν θαηά έλα ηόλν 
από ην αληίζηνηρν ηεο νδνύ.  
Η ηειηθή επηθάλεηα ηνπ θαηαζηξώκαηνο ηεο νδνύ ζα δερζεί λέν αληηνιηζζεηηθό αζθαιηνηάπεηα  θαη ζηηο 
ππεξπςσκέλεο δηαβάζεηο ζα δερζεί επηρξίζκαηα κε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά  ηζηκεληνεηδνύο βάζεηο ηα νπνία 
όπσο θαη ηα ςπρξά πιηθά ησλ ππόινηπσλ δηακνξθώζεσλ εθπέκπνπλ κέρξη θαη 10 βαζκνύο ιηγόηεξε 
ζεξκηθή αθηηλνβνιία από αλάθιαζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά αληίζηνηρα.  
  
ην βόξεην πεδνδξόκην ηα πεξηζζόηεξα παξηέξηα (θπξίσο ηεο δπηηθήο πιεπξάο) ζα απνμεισζνύλ θαη ζα 
απνδώζνπλ ρώξν ζηελ θίλεζε ησλ πεδώλ πνπ ζηε ζέζε απηή είλαη πην απμεκέλε. Οη θνίληθεο πνπ 
βξίζθνληαη ζηα παξηέξηα ζα παξακείλνπλ θαη ζα πξνζηαηεπζνύλ νη βάζεηο θαη ην ξηδηθό ζύζηεκα ηνπο από 
πξνζηαηεπηηθέο ζράξεο ηύπνπ carmel ηεο  escofet . (210 ηεκάρηα ζπλνιηθά γηα λένπο θαη παιαηνύο θνίληθεο 
93 θαη 117 αληίζηνηρα). Έηζη ζα απνδνζνύλ ρώξνη γηα ηνπο πεδνύο θαη γηα θαζηζηηθά  αιιά θαη γηα ηε θάζεηε 
θίλεζε ησλ πεδώλ από ηελ πόιε ζηα λόηηα πξνο ην βόξεην παξαιηαθό πεδνδξόκην. Σα παξηέξηα πνπ 
βξίζθνληαη θάζεηα ζηηο δηαβάζεηο ησλ πεδώλ ζα δηακνξθσζνύλ κε θπβόιηζνπο θαη ζα δηαηεξεζνύλ ηα 
δέληξα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπο σο κεκνλσκέλα θαη ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη λέα. 
Η απόιεμε ηνπ βόξεηνπ πεδνδξνκίνπ πξνο ηελ παξαιία ζε πνιιά ζεκεία ηεο ζήκεξα έρεη πξνζηαηεπηηθά 
θάγθεια ηα νπνία έρνπλ νμεηδσζεί. ε όιεο ηηο πεξηνρέο κε θάγθεια ζα θαηαζθεπαζηεί ρακειό ηνηρείν από 
εκθαλέο ζθπξόδεκα θαη ζα απνμεισζνύλ ηα κεηαιιηθά ζηνηρεία. Σν ηνηρίν – θαζηζηηθό ζα έρεη δηαζηάζεηο 
αληίζηνηρεο κε ην πθηζηάκελν δειαδή 35Χ45 εθ. Ύςνο. ηελ ζύλδεζε ηνπ ηνηρίνπ κε ηηο πθηζηάκελεο 
δηακνξθώζεηο αιιά θαη ηηο λέεο ζα δεκηνπξγεζεί ζθνηία 2Χ2 εθ. Αληίζηνηρε ζθνηία ζα δεκηνπξγεζεί θαη 
ζηελ άλσ απόιεμε ηνπ ηνηρίνπ όπνπ ην εληζρπκέλν ζπλδεηηθό θνλίακα ζα πεξηνξηζηεί κε ηελ ζθνηία θαηά 2 
εθ. εζσηεξηθά θαη ζα ζπλδέζεη ην ηνηρίν εκθαλνύο ζθπξνδέκαηνο κε πιάθεο ηύπνπ Αιθά πιάηνπο 38 εθ θαη 
πάρνπο 4 εθ πνπ ζα δηακνξθώζνπλ ηελ άλσ θαζηζηηθή επηθάλεηα ηνπ ηνηρίνπ. (910 ηξ. κέηξα ηνηρίν κε  320 
ηεηξ. κ. άλσζελ επηθάλεηα ζπλνιηθά). 
 
Σν θξάζπεδν ζην βόξεην άθξν ηεο νδνύ είλαη δηακνξθσκέλν ζε ζρέζε κε ηνλ αγσγό νκβξίσλ θαζώο κέζσ 
απηνύ (ζηόκηα επί ηνπ θξαζπέδνπ) παξνρεηεύνληαη ηα όκβξηα ζηνλ αγσγό. Σν θξάζπεδν απηό δελ ζα 
δηακνξθσζεί αιιά νη δηακνξθώζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζα αθνινπζνύλ ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε. Εηζη ην 
πςόκεηξν ηνπ πεδνδξνκίνπ ζα παξακείλεη ζηελ ζέζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα. 
ηα βόξεηα ηεο ισξίδαο ηνπ βόξεηνπ  πεδνδξνκίνπ πνπ είλαη άκεζα όκνξν ζηνλ δξόκν (1.60 κ.) ζα 
δηακνξθσζεί κηα δώλε πιάηνπο 50 εθ. ζηελ νπνία ζα νδεύνπλ νη θαισδηώζεηο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη παξάιιεια ζ’απηή ζα νδεύνπλ θαη νη αγσγνί ηεο άξδεπζεο ησλ δέλδξσλ. ηελ δώλε 
απηή ζα θαηαζθεπαζηνύλ θαη ηα θξεάηηα έιμεο ησλ θαισδίσλ πξνο ηνπο ηζηνύο ειεθηξνθσηηζκνύ νη νπνίνη 
ζα βξίζθνληαη ζηα ζην άκεζν (βόξεηα) όξην ηεο ελ ιόγσ δώλεο.  
Βόξεηα από ηελ δώλε απηή ζα ηνπνζεηεζνύλ ζε δηάθνξα ζεκεία 64 παγθάθηα ηύπνπ Altea ηεο Urbanica. 
  



  

Σα θσηηζηηθά (105 ηεκάρηα ζπλνιηθά) ζα ηνπνζεηεζνύλ αλά 20 κ.  θαη ζα έρνπλ ηζηό ύςνπο  7.5-9 κ. 
πξνθεηκέλνπ λα θσηίδνπλ όιν ην πιάηνο ηεο νδνύ αιια θαη ην απέλαληη πεδνδξόκην.  Σα θσηηζηηθά είλαη 
ηύπνπ Lavinia  ηεο i-Guzzini θαη ζα θέξνπλ δύν θεθαιέο, κηα ζε ύςνο 7.5 κ κε ιακπηήξεο  LED ηζρύνο 54 
watt ε νπνία ζα θσηίδεη ηνλ δξόκν θαη ην λόηην πεδνδξόκην θαη κία ζε ύςνο 3 κ. κε ιακπηήξεο  LED  ηζρύνο 
39 watt ε νπνία ζα θσηίδεη ην βόξεην πεδνδξόκην θαη ζα ξπζκίδεηαη λα θηάλεη κέρξη ηα όξηα ηεο αξρήο ηεο 
παξαιίαο ώζηε λα κελ επεκβαίλεη ζην όξην επηξξνήο ηεο δώλεο ηεο ζαιάζζηαο ρειώλαο ε νπνία σνηνθεί 
ζηελ ππνθείκελε παξαιία. Αθξηβώο γηα ηνλ ιόγν απηό ηα θσηηζηηθά ηνπ ηύπνπ απηνύ επηιέρζεθαλ σο 
θσηηζηηθά cut-off ηα νπνία είλαη ελδεδεηγκέλα γηα ηέηνηεο πεξηνρέο (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΡΧΕΛΩΝ). 
Μεηά ηελ δώλε ησλ θσηηζηηθώλ θαη πξνο ηνλ βνξά ην ππόινηπν πεδνδξόκην δηακνξθώλεηαη κε λέα 
θπβνιηζόζηξσζε ε νπνία θηάλεη κέρξη ην βόξεην όξην ηεο ππάξρνπζαο δηακόξθσζεο. Σν όξην απηό 
παξακέλεη ην ίδην θαη νη αθξαίεο ηζηκεληέληεο δηακνξθώζεηο ηνπ πξνο ηελ ζάιαζζα δελ επεξεάδνληαη από 
ηηο όπνηεο λέεο θαηαζθεπέο. 
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