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 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή των απαραίτητων έργων επέκτασης 
της παραλιακής οδοποιίας που κατασκευάστηκε κατά την εκτέλεση του έργου της Β’ 
Φάσης Λιμένα Ηγουμενίτσας. 

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 330 m και έχει σκοπό την λειτουργική 
σύνδεση των λιμένων εξωτερικού και ακτοπλοΐας με τον αστικό ιστό της πόλης και 
τις προς Βορρά οδικές εξόδους. 

Βασικό στοιχείο του έργου είναι η εύρυθμη λειτουργία των κόμβων εισόδου-
εξόδου των λιμανιών και κυρίως εκείνου της ακτοπλοΐας (το οποίο βρίσκεται και 
πλησιέστερα στην πόλη της Ηγουμενίτσας) έτσι ώστε να αποφεύγονται τα 
φαινόμενα του συνωστισμού οχημάτων που σήμερα παρατηρούνται έντονα 
ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Πρόκειται για την διαμόρφωση του τμήματος του παραλιακού δρόμου Εθνικής 
αντιστάσεως από το ύψος της πρώην Αγροτικής τράπεζας μέχρι την διασταύρωση με 
την οδό Πάργης. 

Η διαμόρφωση περιλαμβάνει την διαπλάτυνση του καταστρώματος της οδού 
και τον διαχωρισμό των κινήσεων των οχημάτων με την κατασκευή νησίδας στο 
μέσο του καταστρώματος. 

Επίσης η διαμόρφωση περιλαμβάνει την πλακόστρωση των υπαρχόντων 
πεζοδρομίων με την δημιουργία σε αυτά οδεύσεων τυφλών καθώς επίσης και την 
κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο δυτικό όριο του δρόμου και στο ‘’σύνορο’’ με την 
περίφραξη της λιμενικής ζώνης του λιμανιού της ακτοπλοΐας με σκοπό την 
απρόσκοπτη σύνδεση του δικτύου ποδηλατοδρόμων που έχει σχεδιάσει ο Δήμος 
Ηγουμενίτσας.  

 

 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

Το υφιστάμενο τμήμα του δρόμου έχει σήμερα ένα μέσο πλάτος της τάξεως 
των 10 m και αποτελεί συνέχεια προς την πόλη της Ηγουμενίτσας των έργων 
οδοποιίας  που κατασκευάζονται από την εργολαβία της Β’ φάσης του Νέου Λιμένα 
Ηγουμενίτσας. Με την εργολαβία της παραλιακής οδοποιίας της Β’ φάσης έχει ήδη 
κατασκευαστεί δρόμος με πλάτος καταστρώματος 15 m με τις αντίθετες κινήσεις 
των οχημάτων να διαχωρίζονται από νησίδα πλάτους 1.50 m. Ο 
νεοκατασκευασμένος αυτός δρόμος στο τέλος του ελαττώνει το πλάτος του ώστε να 
προσαρμοστεί στον υφιστάμενο πλάτους 10 m.  
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ 

Με το παρών έργο, για το τμήμα του δρόμου που ξεκινάει από το πέρας των 
έργων οδοποιίας της Β’ φάσης, θα γίνει διατομή της οδού έτσι ώστε θα 
προσαρμόζεται στο πλάτος του ήδη κατασκευασμένου δρόμου από τα 
προαναφερόμενα έργα. 

Η τυπική διατομή περιλαμβάνει:  

 Πεζοδρόμιο με πλάτος που θα κυμαίνεται μεταξύ 2.30 και 2.50 m 
 Δύο λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3.00 m η κάθε μία 
 Κεντρική νησίδα πλάτους 1.00 m  
 Δύο λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων πλάτους 3.00 m η κάθε μία 
 Πεζοδρόμιο πλάτους 2.20 m 

 
Με την τυπική διατομή γίνεται ομαλή συναρμογή στο πλάτος καταστρώματος 

των έργων οδοποιίας της Β’ φάσης με τον δρόμο προς το κέντρο της πόλης 
εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρου πλέον του άξονα της 
παραλιακής οδοποιίας. Δημιουργούνται επίσης άνετα για την κίνηση των πεζών 
πεζοδρόμια και κατασκευάζεται ποδηλατόδρομος ο οποίος συνδέει το τμήμα αυτού 
του δρόμου με το υπόλοιπο δίκτυο ποδηλατοδρόμων της πόλης. Ακόμη ο 
διαχωρισμός των δύο κατευθύνσεων κίνησης των οχημάτων με την κατασκευή 
κεντρικής νησίδας αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια της κυκλοφορίας. 

 
 

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Στο  έργο ενσωματώνεται ο πλακοσκεπής αγωγός Β9 καθαρού ανοίγματος 1.20 x 
0.50 m ο οποίος θα χρησιμεύσει ως αγωγός εκβολής προς την θάλασσα του 
υφισταμένου δικτύου ομβρίων. 

 

 
 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΣ 

Ο ποδηλατόδρομος θα έχει πλάτος 2.00 m και χωροθετήθηκε στο αριστερό 
άκρο του δρόμου μετά το πεζοδρόμιο και στο όριο με την περίφραξη της λιμενικής 
ζώνης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των ποδηλατών.  

Ο ποδηλατόδρομος ξεκινάει από το ύψος του μικρού πάρκου που βρίσκεται 
απέναντι από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας όπου θα αποτελεί 
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συνέχεια του μελλοντικού ποδηλατοδρόμου ο οποίος θα ξεκινάει από την αρχή του 
υπάρχοντα ποδηλατόδρομου (είσοδος ΤΕΙ) και θα διασχίζει την πόλη διαμέσου της 
παραλιακής οδού. 

Στο ύψος της πρώην Αγροτικής Τράπεζας ο ποδηλατόδρομος διασχίζει κάθετα 
τον δρόμο μεταφερόμενος στο όριο του σχ. Πόλης προκειμένου να οδεύσει και να 
συνδεθεί με τον ποδηλατόδρομο που ήδη κατασκευάζεται στην οδό 49 Μαρτύρων. 

Το συνολικό μήκος του δρόμου ποδηλατόδρομου είναι 300 m περίπου και θα 
κατασκευαστεί με ασφαλτοτάπητα σε δύο στρώσεις πάχους 0.05 m με την στρώση 
κυκλοφορίας να έχει χρώμα κεραμιδί. 

 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

 

Τα πεζοδρόμια όσο και η κεντρική διαχωριστική νησίδα θα επικαλυφθούν με 
πλάκες πεζοδρομίου. 

Στα πεζοδρόμια θα διαμορφωθούν οδεύσεις τυφλών με όλα τα απαιτούμενα 
κατασκευαστικά στοιχεία (ειδικές πλάκες κ.τ.λ.) σύμφωνα με την απόφ. 52907 ΦΕΚ 
2621/Β/31-12-2009 . 

Σε όλες τις διαβάσεις πεζών που δημιουργούνται, γίνεται βύθιση του 
κρασπέδου έτσι ώστε να μηδενίζεται η υψομετρική διαφορά μεταξύ κρασπέδου και 
οδοστρώματος προκειμένου να δημιουργείται ράμπα για την διέλευση αμαξιδίων 
ΑΜΕΑ με μέγιστη κλίση 5 %. 

Η επιφάνεια όλων των πεζοδρομίων θα κατασκευαστεί από πλάκες 
πεζοδρομίου διαστάσεων 40x40 cm,  πάχους 5 cm (πλάκες βαριάς κυκλοφορίας - 
κατηγορίας Ι), οι οποίες θα τοποθετηθούν σε στρώση συγκολλητικού 
τσιμεντοκονιάμματος πάχους 2.5 cm. Οι ειδικές πλάκες πεζοδρομίων για την 
όδευση των τυφλών θα είναι χρώματος κίτρινου και ιδίων διαστάσεων. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Η οριζόντια σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τα αντίστοιχα κατασκευαστικά 
σχέδια.  

Η διαγράμμιση του ασφαλτικού οδοστρώματος οποιασδήποτε ποιότητας και 
υφής θα γίνει με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας του οποίου ο 
ελάχιστος χρόνος εγγύησης θα είναι 30 μήνες.  
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Η διαγράμμιση θα γίνει στις οριογραμμές των δύο βασικών λωρίδων 
κυκλοφορίας με συνεχή γραμμή πλάτους 0.20 m, σύμφωνα με την προδιαγραφή 
Σ308-75.  

Στην οριζόντια σήμανση συμπεριλαμβάνεται και η σήμανση των θέσεων των 
διαβάσεων των πεζών. 

 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ     

Για την διάνοιξη του δρόμου σε όλο το προβλεπόμενο από το σχέδιο πόλης 
πλάτος είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν καθαιρέσεις σε υφιστάμενα 
κράσπεδα, πλακοστρώσεις αλλά και τμήματος μήκους περίπου 120 m του τοιχίου 
που διαχωρίζει την λιμενική ζώνη με το πεζοδρόμιο στην θέση του πορθμείου 
ακτοπλοΐας. 

 
ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΗ-ΟΤΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΚΩ 

Αναφορικά με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης δεν προκύπτει η 
αναγκαιότητα μετατόπισής τους. Όσον αφορά δε το δίκτυο οπτικών ινών 
ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας, επίσης δεν προκύπτει η ανάγκη μετακίνησης 
κάποιου φρεατίου του αφού με βάση την αποτύπωση κανένα από  τα φρεάτια δεν 
τέμνεται από την όδευση των κρασπέδων που θα κατασκευαστούν.  
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