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                                                      ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

 

            Η εν λόγω μελέτη αφορά  την επέκταση του δικτύου πεζών και ποδηλάτων που σχεδιάζεται 

στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της  Ηγουμενίτσας και συγκεκριμένα πρόκειται για το τμήμα που 

βρίσκεται πίσω από το κτίριο του ΠΑΝΘΕΟΝ. 

           Η μελέτη έχει σκοπό να αναδείξει τη μοναδική παραλία που υπάρχει εντός του αστικού ιστού και 

από χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων να μετατραπεί σε ουσιαστικό χώρο αναψυχής των κατοίκων της 

πόλης.  Το έργο αυτό είναι σημαντικό διότι αφενός διευρύνει τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης και 

δίνει διέξοδο προς το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης για τους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους 

επισκέπτες του Δήμου, αφετέρου διευκολύνει τη χρήση του ποδηλάτου εντός του πολεοδομικού 

συγκροτήματος.  

           Πρόκειται λοιπόν για χώρο κίνησης ποδηλάτων και πεζών, συνολικού μήκους  192,00 μ, που βρίσκεται 

πίσω από το πάρκο. Η αρχή του θα είναι όπισθεν του χώρου ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων του café 

Presto έως την είσοδο των πλωτών του Λιμενικού Σώματος, δίπλα από τις δημόσιες τουαλέτες του πάρκου.  

Τόσο ο πεζόδρομος όσο και ο ποδηλατόδρομος θα συνδεθούν με τον υπό κατασκευή  πεζόδρομο-

ποδηλατόδρομο που περνά δίπλα από τη παραλία και ξεκινούν από την μαρίνα αλιευτικών σκαφών 

Ηγουμενίτσας και συνεχίζει έως το τέλος του Παρκιγκ της Εκκλησίας, προκειμένου να "συνδεθεί" με το 

βόρειο παραλιακό πάρκο απ΄όπου εύκολα ο ποδηλάτης θα έχει πρόσβαση στον υφιστάμενο 

ποδηλατόδρομο που οδηγεί στην παραλία Δρεπάνου      

       Υλικά 

 Η επιφάνεια του Ποδηλατόδρομου, αποτελείται από τις ακόλουθες στρώσεις: βάση οδοστρωσίας 

10 cm, οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 10 cm (με δομικό πλέγμα Τ131 Φ5) και τελική επίστρωση. Επίστρωση 

ειδικού χυτού δαπέδου ακρυλικού υλικού σε λεία επιφάνεια υποδομής από στεγανωμένες 

τσιμεντοεπιφάνειες, χωρίς ανερχόμενες υγρασίες, η οποία θα έχει διαμορφωμένη κλίση για την απορροή 

των όμβριων υδάτων. Ενδεικτικά αναφέρεται πάχος της τελικής επίστρωσης 3-4 χιλ. περίπου.  

Για τον περιορισμό της παραμόρφωσης και της διάβρωσης της τελικής επιφάνειας αλλά και για την 

αναγνωρισιμότητα και τον σαφή διαχωρισμό από το διάδρομο ροής πεζών, οι υποδομές ποδηλάτων 

εγκιβωτίζονται όπως οι κοινόχρηστοι πεζόδρομοι και τα κοινά πεζοδρόμια. Για το λόγο αυτό 

κατασκευάζεται κατάλληλη συγκράτηση των παρειών, υπό μορφή λωρίδας διαχωρισμού-πλαισίου (π.χ. 

κυβόλιθους). Για την αποφυγή συγκέντρωσης λιμναζόντων υδάτων ή φερτών υλικών, που υποβαθμίζουν το 

επίπεδο των παρερχόμενων υπηρεσιών και αναγκάζουν τους ποδηλάτες σε επικίνδυνους ελιγμούς με 

κίνδυνο συγκρούσεων με οχήματα ή πεζούς, λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποστράγγιση της 

διαδρομής. Για το λόγο αυτό, η επιφάνεια κύλισης επιστρώνεται με μηχανικά μέσα. 


