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Α.Π. 862/21 

Ημερομηνία: 10/05/2021 
       

 
        ΘEMA: Προτάσεις για την Ανάπλαση τμήματος οδού Μπουμπουλίνας & Σέκερη   

       
      

Σε συνέχεια της παρουσίασης στους φορείς του Τολού, την Παρασκευή 07/05/21, της  μελέτης 
ανάπλασης τμήματος της οδού Μπουμπουλίνας και οδού Σέκερη από τον δήμαρχο Δήμου Ναυπλιέων 
κον Κωστούρο και τους μελετητές έργου σας στέλνουμε τις προτάσεις του Σ.Ε.Τ. καθώς και μελών του 
Σ.Ε.Τ.:  
 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ   Δ.Σ.   Σ.Ε.Τ. 

Έξυπνος Δρόμος 
Με δεδομένη την εφαρμογή του 5G που θα γίνει αναπόσπαστο μέρος των κοινωνιών και των πολιτικών 
υποδομών, όπως ακριβώς οι δρόμοι, η ενέργεια και οι μεταφορές, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις 
αναγκαίες υποδομές (δίκτυο οπτικών ινών). 

 

 
Σημεία Ενημέρωσης Κοινού με δυνατότητες παροχής internet  
  
Χωροθέτηση 5 σημείων Ενημέρωσης Κοινού  με 
ταυτόχρονη δυνατότητα παροχής internet  

1) Κ.Ε.Π.  
2) Στροφή ανάμεσα στο εστιατόριο Μαρίας & 

Πανόραμα  
3) Σχολείο 
4) Κλειστό supermarket Δούκας 
5) Παγωτατζίδικα (δρόμος προς την εκκλησία) 
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Έξυπνα παγκάκια 
 
Έξυπνα παγκάκια σε ήδη χωροθετημένα σημεία για παγκάκια από τη μελέτη. Τεμάχια 3 ή 4 ανάλογα με 
το κόστος αγοράς και προϋπολογισμού του έργου. 

   
 
Χωροθέτηση στάσης ΚΤΕΛ με Ηλεκτρονική Πινακίδα (Έξυπνη Στάση) 
 
Τοποθέτηση μιας έξυπνης στάσης σε 
συνεργασία με το ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.  
 

 
Πεζοδρόμια 
 
Ομοιόμορφη χρήση υλικών: Προτείνουμε το υλικό κατασκευής (πλάκες, κυβόλιθοι ή ότι άλλο 
αποφασισθεί)  της επιφάνειας του πεζοδρομίου να φθάνει έως και την είσοδο του κάθε κτιρίου 
εξασφαλίζοντας την ομοιομορφία του χώρου. 
Χρήσεις Πεζοδρομίου: Κάνοντας Ομοιόμορφη χρήση υλικών θα πρέπει με εμφανή τρόπο (γραμμή στο 
δάπεδο) να φαίνεται το μέρος που είναι ιδιόκτητο, το μέρος που μπορεί να μισθωθεί από τον Δήμο αλλά 
και το μέρος που πρέπει να παραμένει πάντα ανοικτό για την χρήση πεζών. 
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Κολώνες Φωτισμού: Εκτός από το θέμα επιλογής βάση ενεργειακής απόδοσης , ποιότητας και 
καλαισθησίας,  θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και το θέμα της χρήσης για τους εποχιακούς στολισμούς 
του Δήμου (Χριστούγεννα, Πάσχα κτλ).  
 

Υφιστάμενα δένδρα: Εάν τα Υφιστάμενα δένδρα είναι εκτός της γραμμής δενδροφύτευσης της μελέτης 
πρέπει να μετακινηθούν και να φυτευτούν στην συγκεκριμένη γραμμή ώστε να υπάρχει ανεμπόδιστη 
κυκλοφορία των πεζών. Η νέα δενδροφύτευση να μην γίνει με φυλλοβόλα δένδρα. 
 

Ιστοί με πινακίδες σήμανσης οδών & πληροφορίων (καταλύματα, ταβέρνες):  
Θα πρέπει να τοποθετηθούν καλαίσθητοι ιστοί σήμανσης οδών & πληροφορίων (ταχυδρομείο, εκκλησία, 
καταλύματα, ταβέρνες) σε σημεία του πεζοδρομίου που δεν εμποδίζουν τους πεζούς και να απαγορευτεί 
οποιαδήποτε άλλη τοποθέτηση σήμανσης διαφορετικού ύφους. 
 

Θέσεις Στάσης Λεωφορείου 
Θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 2 θέσης για στάση για ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών λεωφορείου. 
Προτείνουμε 1 θέση μπροστά από το πρώην supermarket Δούκα (η οποία θα είναι και στάση ΚΤΕΛ και 2η θέση 
μπροστά από το ξενοδοχείο Επιδαύρια. Οι θέσεις αυτές θα είναι μόνο για στάση και όχι για στάθμευση και θα μπορεί 
να γίνεται και φορτοεκφόρτωση από φορτηγά τις ώρες που δεν χρησιμοποιούνται από τα λεωφορεία. 
 

Ποδηλατόδρομος 
Να εξεταστεί η δυνατότητα ύπαρξης ποδηλατόδρομου 
 

Χώρος Στάθμευσης Ποδηλάτων σε τουλάχιστον 2 σημεία  
Επιλογή του σημείου:  Οι περισσότεροι χρήστες ποδηλάτου θα ήθελαν να έχουν εύκολη στάθμευση 
κοντά σε σούπερ μάρκετ και κεντρικά καταστήματα, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και καφέ. Η 
δημιουργία οργανωμένων θέσεων στάθμευσης στα σημεία αυτά, επιπλέον τακτοποιεί το θέμα της 
στάθμευσης καθώς ορίζει και οριοθετεί τα σημεία. 
Προστασία από τον καιρό: Κανείς δεν θέλει να αφήνει το ποδήλατό του στη βροχή ή στον ήλιο. Και παρόλο που 
στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούμε – ακόμα – ποδήλατο με βροχή, καλό θα ήταν οι θέσεις στάθμευσης να τοποθετούνται 
εκεί όπου υπάρχει μια προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Θεμιτό αλλά, για αρχή, όχι το πιο καθοριστικό! 
Σημεία με υψηλή ορατότητα: Η κλοπή ποδηλάτων αποτελεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα άρα και 
οι θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να βρίσκονται σε κεντρικά σημεία από τα οποία περνά συνεχώς κόσμος. 
Σε μέρη όπου δεν θα μπορεί να «εργαστεί» ανενόχλητος ο υποψήφιος κλέφτης ποδηλάτων. Αυτό, σε 
συνδυασμό με μια καλή κλειδαριά, θα κάνει την πιθανότητα κλοπής του ποδηλάτου μικρότερη άρα και την 
αποδοχή των σημείων από τους υποψήφιους χρήστες πιο εύκολη. 
Αριθμός: Οι θέσεις στάθμευσης πρέπει να είναι ούτε τόσες πολλές που να μένουν άδειες και να δίνουν 
την εικόνα της μη χρήσης ούτε τόσο λίγες ώστε να μην είναι αρκετές.  
Στη χώρα μας, αν ο κάθε σταθμός μπορούσε να εξυπηρετήσει 
περίπου 8 με 10 ποδήλατα, θα ήταν ικανοποιητικό. 
Το είδος: Το απλό, παραδοσιακό Π είναι απολύτως ικανοποιητικό 
καθώς σε αυτό μπορεί κάποιος να δέσει το ποδήλατο σε 2 ή 3 
σημεία και κάθε Π εξυπηρετεί 2 ποδήλατα. Δεν πιάνει ιδιαίτερο 
χώρο και είναι σχετικά οικονομικό και εύκολο να κατασκευαστεί.  
 

 

Χωροθέτηση Σημείων για τοποθέτηση Καλλιτεχνικών έργων 
Οι προτάσεις έργων είναι τυχαίες και θα μπορούσαν να 
προκύψουν από  διαγωνισμό νέων καλλιτεχνών που θα 
ήθελαν να δημιουργήσουν και να εκθέσουν έργα 
αφιλοκερδώς ή χορηγίες. Προτείνουμε να χωροθετηθούν 
2 ή 3 σημεία μέσα στην πρασιά για τα λουλούδια. 
                  

Υπογειοποίηση Καλωδίων 
Προτείνουμε μετά την υποβολή της πρότασης να σταλούν αιτήματα στον ΔΕΔΔΗΕ για να κάνει 
παράλληλα με το έργο ανάπλασης υπογειοποίηση των καλωδίων ρεύματος. 
Επίσης προτείνουμε να σταλεί αίτημα και προς τον ΟΤΕ για να τοποθετηθούν οπτικές ίνες 
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ΑΙΤΗΜΑΤΑ  ΜΕΛΩΝ  Σ.Ε.Τ. 
 

Nelly's Apartments - ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗ ΟΕ , Μπουμπουλίνας 29 – e mail: nelly.vlachaki@gmail.com 

Μετά την παρουσίαση της μελέτης για την πεζοδρόμηση μέρους της Μπουμπουλίνας και της οδού 
Σέκερη, θα θέλαμε σαν επιχείρηση ( Nelly's Apartments - ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΑΚΗ ΟΕ , Μπουμπουλίνας 29) να 
σας γνωστοποιήσουμε κάποιες θέσεις μας ή ας το πούμε προβληματισμούς μας όσον αφορά το κομμάτι 
μπροστά στην επιχείρησή μας. 
7 από τα διαμερίσματά μας έχουν είσοδο κατευθείαν από το πεζοδρόμιο  
1) Βλέποντας λοιπόν την τοποθέτηση της γραμμής τυφλών και κατ' επέκταση και της ζώνης πεζών 
θεωρούμε ότι το πλήθος των πεζών μπροστά από τις πόρτες των διαμερισμάτων θα προκαλέσει μια 
οχλαγωγία εφόσον η διέλευσή τους γίνει από την πλευρά των εισόδων. Θα προτείναμε να μεταφερθεί η 
γραμμή από την έξω πλευρά και να στοιχηθούν τα δέντρα από τη μέσα πλευρά. Καταλαβαίνω το σκεπτικό 
να είναι στην έξω πλευρά τα δέντρα ώστε να αποφευχθεί 100% το παράνομο παρκάρισμα αλλά στο 
κομμάτι μπροστά στην επιχείρησή μας δεν θα δημιουργηθεί τέτοιο θέμα καθώς έχουν προβλεφθεί θέσεις 
πάρκινγκ. 
2) Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε περίπτωση μεγάλης βροχόπτωσης και όγκου νερού είναι να 
πλημμυρίζουν κάποια από τα διαμερίσματα καθώς το πεζοδρόμιο στις εισόδους είναι στο ίδιο επίπεδο με 
το δρόμο. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν φρεάτια. Κάτι που ενισχύει το πρόβλημα είναι 
και το γεγονός ότι η είσοδος προς το ξενοδοχείο Απόλλων απέναντί μας είναι κατηφόρα και τα φέρνει με 
μεγαλύτερη ορμή ( ίσως η δημιουργία ενός φρεατίου παράλληλου στην αρχή αυτής της κατηφόρας να 
βοηθούσε)  
3) Θα προτείναμε επίσης λόγω και της πρώτης παρατήρησης αν είναι εφικτό τη χρήση υλικού για την 
πεζοδρόμηση που να μην προκαλεί έντονο θόρυβο ή τριγμό καθώς το οτιδήποτε θα μεταφέρετε μέσα στο 
χώρο του δωματίου.  
 Ελπίζουμε να λάβετε υπόψη σας τους προβληματισμούς και τις τις προτάσεις μας . Είμαστε στη διάθεσή 
σας να τις συζητήσουμε , να ακούσουμε και τις δικές σας και να βρεθεί μια αμφίπλευρα ιδανική λύση.  
 

Frini Hotel – Ηλιόπουλος Βαγγέλης  - Οδός Σέκερη - e mail:vangelis.iliopoulos@gmail.com 
Θα επιθυμούσαμε στο σχέδιο ανάπλασης πεζοδρομίου στη Σέκερη η θέση πάρκινγκ πού βρίσκεται 
μπροστά από το ξενοδοχείο Φρύνη να μετατοπιστεί δίπλα δηλαδή μπροστά σε περίπτερο και φούρνο -
και  μπροστά από το ξενοδοχείο Φρύνη να συνεχιστεί πεζοδρόμιο με δένδρα και παγκάκια (όπου 
προβλέπεται). Είναι σίγουρα καλύτερα για όλους διότι θα μπορεί κάποιος να παρκάρει για λίγα 
δευτερόλεπτα και να ψωνίζει  από το περίπτερο και από το φούρνο,  επίσης θα μπορούν να εξυπηρετούνται 
καλύτερα από τα φορτηγά τροφοδοσίας πού είναι κάτι συχνό για τα δύο  καταστήματα αυτά. Όσο για τα 
τουριστικά λεωφορεία θα μπορούν και αυτά να παρκάρουν για  λίγα λεπτά στο σημείο αυτό. 
 

Φούρνος – Τσαγκαρέλης Ανδρέας - Οδός Σέκερη - e mail: andreas_tsag@hotmail.com 

Μετά από συζήτηση που είχαμε στο φούρνο Τσαγκαρέλη και στο supermarket Μπικάκη αποφασίσαμε πως 

η θέση στάθμευσης που βρίσκονται από τη μεριά του super market θα ήταν καλύτερα να μεταφερθούν στην 

πλευρά του φούρνου και να ξεκινούν από τα σκαλιά του Αντζελο και να τελειώνουν στην μάνδρα του 

Σγουρού Σωκράτη με μπροστά στη μάνδρα ένα μικρό πεζοδρόμιο ως τελείωμα του δρόμου. Έτσι θα μείνουν 

τα 2 μέτρα πεζοδρόμιο από τη πλευρά του super market ως είναι στο σχέδιο. Οι λόγοι που προτείνουμε τα 

παραπάνω είναι οι εξής: 

1. Η περιοχή αυτή χρειάζεται χώρο στάθμευσης μεγάλων οχημάτων γιατί εξυπηρετεί τη 

φορτοεκφόρτωση των ξενοδοχείων Άρης, Σοφία του φούρνου και του Supermarket. 

2. Ο δρόμος στην πρόταση καταλήγει πάνω στην μάνδρα του Σγουρού Σωκράτη και συνεχίζει στα 

σταθμευμένα οχήματα που βρίσκονται στην συνέχεια του δρόμου δεξιά. 

3. Σε μελλοντική συνέχεια της ανάπλασης της Σέκερη ο δρόμος προχωρά στις μάνδρες σπιτιών και όχι 

στη μέση όπως αρχικά υπάρχει αυτή τη στιγμή. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση  
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Greek Taxi Nafplio – Μουταβελής Γιώργος κιν. 6973566114  e mail: info@greek-taxi.gr 

Θα σας παρακαλούσα το αίτημά μου για πιάτσα ταξί (2 θέσεις στάθμευσης) στο κέντρο του Τολού. Το ταξί 
είναι μια υπηρεσία που δεν πρέπει να εκλείψει από κεντρικό σημείο του χωριού και όπως προανέφερα θα 
πρέπει να βρίσκεται μεταξύ του Cafe Express και του φούρνου της Κλεοπάτρας, όπου εκεί βρίσκονται οι 
υπηρεσίες, τα φαρμακεία, οι γιατροί, τα super market κτλ... Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εύκολη κυρίως 
από ηλικιωμένους, εγκύους, μητέρες με μωρά στην αγκαλιά αλλά και ασθενείς που θα πρέπει άμεσα να 
μετακινηθούν. 
 

Μπικάκης Νικόλαος – Café Νίκολας - Οδός Σέκερη - e mail: nikolas_cafebar@yahoo.gr 

Στις οδούς Μπουμπουλίνας & ΣΕΚΕΡΗ , να αναρτηθούν ιστορικά στοιχεία της περιοχής μας, όπως και για 
τα ονόματα που δόθηκαν στις οδούς. Να δοθεί έμφαση στους πολίτες ΑμεΑ σε ελεύθερους χώρους. 
Καλό θα ήταν ένα κομμάτι ως ποδηλατόδρομος, αλλά χρειάζεται 1.50 m. Δημιουργία νέων φρεατίων 
υδροσυλλογης για την επαρκή αποστράγγιση του δρόμου (είναι μια περίοδο λόγω της κλιματικής αλλαγής, 
να έχουμε πιο επικίνδυνα φαινόμενα πλημμύρας). 
 

 
 
Θα ήθελα να επισημάνω ότι λόγω της πίεσης χρόνου από τη παρουσίαση της μελέτης την Παρασκευή 
07/05/21  μέχρι και σήμερα, ενδεχομένως να προστεθούν και άλλες  θέσεις/προτάσεις του Σ.Ε.Τ. καθώς 
των μελών Σ.Ε.Τ.  
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση χρειαστείτε.  

 
 
 

                 Μετά Τιμής 

 

                                                   
 

                                     Ιωάννης  Ν.  Γεωργιδάκης 
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