




Εκτέλεση εργασιών αποξήλωσης 
εναέριων δικτύων της Δ.Ε.Η. 
στον οικισµό της Αρναίας. 

 

  
Ολοκλήρωση του έργου της 
υπόγειας καλωδίωσης και 
ηλεκτροφωτισµού του 

παραδοσιακού οικισµού της 
Αρναίας. 

 







 
Αποξήλωση φωτιστικών 
σωµάτων από τον κεντρικό 
ιστό και επανατοποθέτησή 
τους στις δύο κεντρικές 
εισόδους της Αρναίας και 

στην είσοδο από την πλευρά 
του Στανού. 











 
Αποξήλωση ιστών και εναέριου 

δικτύου ΔΕΗ - Τοποθέτηση επιτοίχιων 
φωτιστικών σωµάτων σε σηµεία εντός 
του παραδοσιακού οικισµού της 

Αρναίας, στις περιοχές: 
Καλογερούδι-Τσούγκενας, Τσολάκη-
Μαγειρίκα, Καρί Παζάρι-Τζιτζιρικάδικα 

και Κιάτου-Ματζιώλη 
 





























Το φυσικό αντικείµενο του συγκεκριµένου 
έργου αφορά, την ανάπλαση και διαµόρφωση των 
πλατε ιών Πατρ ιάρχου Βαρθολοµα ίου Α  ́
(Δηµαρχείο)  Γερογιάννη και Ταχυδροµείου καθώς 
και  των παρακείµενων δρόµων της  Δ.Κ. Αρναίας . 

 
Ειδικότερα το έργο περιλαµβάνει στο χώρο της 

πλατείας του  Δηµαρχείου, περιµετρικά των 
κ τ ι σµάτων πλακόστρωτη επ ιφάνε ι α από 
τετραγωνισµένες χονδροπλακες και στη συνεχεία 
λιθόστρωτη επιφάνεια ( καλντερίµι) καθώς επίσης 
και  στους παρακείµενους δρόµους.  

 
Περ ιλαµβάνε ι επ ίσης , την κατασκευή 

λιθόκτιστων παρτεριών (για φύτευση δένδρων) και 
καθιστικών. 





Το έργο αφορά την ανάπλαση της πλατείας Πατριάρχου Βαρθολοµαίου Α΄ 
καθώς και των παρακείµενων κοινοχρήστων χώρων στα δυτικά 

(συµπεριλαµβανοµένης της Πλατείας Γερογιάννη) και ανατολικά αυτής, 
(τµήµατα Α & Β αντίστοιχα).  





ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
ΑΡΝΑΙΑΣ.  

 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 
-ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 3.500 ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΕΡΙΠΟΥ. 

 
-ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΗΚΟΥΣ 1.600 ΜΕΤΡΩΝ. 

 
-ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΗΚΟΥΣ 620 
ΜΕΤΡΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΜΗΚΟΥΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ  

 
-ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΤΩΝ 

ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ. 











ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ:	  1-‐4-‐2014	  



 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΟΓΕΙΩΣΕΙΣ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΩΝ -ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ 

ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ).  
 

ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΩΝ, 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 





	  
	  Σε	  ό,τι	  αφορά	  την	  Αρναία	  το	  έργο	  περιλαμβάνει	  την	  

ανακατασκευή	  υφιστάμενου	  οδοστρώματος	  
επιστρωμένου	  από	  ασφαλτοτάπητα	  σε	  δημοτική	  

οδό	  στον	  οικισμό	  της	  Δ.Κ.	  Αρναίας,	  που	  συνδέεται	  με	  
την	  επαρχιακή	  οδό	  Αρναίας-‐Στανού	  (από	  πλατεία	  
Δημαρχείου-‐διασταύρωση	  Αγίων	  Αναργύρων-‐

παλαιά	  σφαγεία).	  	  
	  

Πιο	  αναλυτικά	  πρόκειται	  να	  γίνει	  εκσκαφή-‐
φρεζάρισμα	  υφιστάμενου	  ασφαλτικού	  

οδοστρώματος	  με	  χρήση	  κατάλληλων	  εκσκαπτικών	  
μηχανημάτων,	  ώστε	  η	  επιφάνεια	  της	  σκάφης	  που	  θα	  
προκύψει	  να	  είναι	  επίπεδη	  με	  ενιαία	  κατά	  μήκος	  
κλίση.	  Στη	  συνέχεια	  θα	  γίνει	  πλήρη	  κατασκευή	  
ασφαλτικής	  βάσης	  και	  στρώσης	  κυκλοφορίας.	   







 
 

Δηµιουργία χώρου στάθµευσης 
οχηµάτων (παρκινγκ) στην 

περιοχή της Κεντρικής πλατείας 
Αρναίας, µε ιδίους πόρους του 
Δήµου Αριστοτέλη, ποσού  

65.000,00€. 







 
 

Δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης οχηµάτων 

(παρκινγκ) σε διάφορα σηµεία 
εντός του οικισµού της 

Αρναίας. 



Παρκινγκ	  έναντι	  οικίας	  Ξιούφη	  Ι.	  



Παρκινγκ	  πλησίον	  Δημαρχείου	  



Παρκινγκ	  	  πλησίον	  Δημαρχείου	  	  



Παρκινγκ	  πλησίον	  Ι.Ν.	  Αγίων	  Αναργύρων	  



 
 

Αισθητικές παρεµβάσεις σε 
κεντρικούς κοινόχρηστους 
χώρους του οικισµού της 

Αρναίας 










