
                               Άςτροσ 7/3/2011 

Αρικ. Πρωτ. 250 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

 

Ο Φορζασ Διαχείριςθσ Όρουσ Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουςτοφ ςασ ανακοινώνει ότι 

ςφμφωνα με το από 2/12/2010 Ιδιωτικό Συμφωνθτικό, και τθν από 14/2/2011 παραλαβι των 

ςυμφωνθκζντων εργαςιών, μετά από ποιοτικι και ποςοτικι εξζταςθ τθσ παραδοτζασ τεχνικισ 

ζκκεςθσ-προμελζτθσ από τθν Επιτροπι Παραλαβισ κρίνει ότι θ παραδοτζα εργαςία είναι θ 

ςωςτι ςφμφωνα με το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό του Αναδόχου: 

Η εκπόνθςθ τεχνικισ ζκκεςθσ – προμελζτθσ για το ςχεδιαςμό δικτφου πεηοπορικών 

διαδρομών ςτθν προςτατευόμενθ περιοχι του Πάρνωνα.  

 Προςδιοριςμόσ των βαςικών  αρχών του ςχεδιαςμοφ και των κριτθρίων 

κατθγοριοποίθςθσ των πεηοπορικών διαδρομών και οργάνωςθσ του δικτφου.  

 Κωδικοποίθςθ και  αρίκμθςθ των διαδρομών.  

 Προςδιοριςμόσ των απαιτοφμενων εργαςιών και εκτίμθςθ του προχπολογιςμοφ τθσ 

απαιτοφμενθσ δαπάνθσ υλοποίθςθσ του ζργου.  

 
 
 
 

Με εκτίμθςθ 
Η Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ & Παραλαβισ 

 

Μαντάς Παναγιώτης Δημητρακοποφλου Αγγελική Βαξεβανίδου Ζαφείρω 
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ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ  
ΟΡΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ ΚΑΗ  
ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ 
 

 

 
ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ  
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ – ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ 

 

  
 

ΠΡΟΜΔΛΔΣΖ 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

«Γηάλνημε – ζήκαλζε λέωλ κνλνπαηηώλ θαη 
ζπληήξεζε πθηζηάκελωλ κνλνπαηηώλ ζην  

νξεηλό ζύκπιεγκα ηνπ Πάξλωλα»  
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                             ΑΣΡΟ Φεβξνπάξηνο 2011 

ΥΔΓΗΑΜΟ 
ΓΗΚΣΤΟΤ ΠΔΕΟΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ  

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ ΠΑΡΝΧΝΑ – ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΜΟΤΣΟΤ 
 
 

1. θνπόο εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο  

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζηνλ θιαζηθφ ή ζπκβαηηθφ ηνπξηζκφ δείρλεη 

ηάζεηο θνξεζκνχ πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ αιιαγή λννηξνπίαο ηνπ ηαμηδηψηε, πνπ 

αλαδεηά λένπο ηφπνπο αιιά θαη λένπο ηξφπνπο δηαθνπψλ. Δπηπιένλ αζθείηαη έληνλε θξηηηθή 

γηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηνπξηζκνχ ζην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη δνκεκέλν αιιά θαη 

ζηε λννηξνπία, ζηα ήζε θαη έζηκα ησλ αλζξψπσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αλαπηχζζεηαη.  

Όια απηά έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ ή φπσο έρεη 

επηθξαηήζεη λα ιέγνληαη, ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ. Σέηνηαο κνξθήο ηνπξηζκνχ είλαη 

θαη ε πεδνπνξία θαη ε νξεηβαζία.    

ην πιαίζην απηφ απαξαίηεηε είλαη ε νξγαλσκέλε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ψζηε λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθφο ζηνπο πεδνπφξνπο, νξεηβάηεο θαη πεξηεγεηέο. Οξγάλσζε κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο αλαςπρήο φπσο πεδνπνξία, νξεηβαζία, 

μεθνχξαζε θαη απφιαπζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ, ππαίζξηα γεχκαηα, θ.η.ι., κε γλψκνλα 

ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ θαζψο επίζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

θνπφο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο – πξνκειέηεο είλαη ν ζρεδηαζκφο δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ 

δηαδξνκψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα – Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ ψζηε 

λα απνηειέζεη ηελ θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηελ εθπφλεζε νξηζηηθήο κειέηεο φπνπ ζα 

νξηζηηθνπνηεζεί ε ηειηθή επηινγή ησλ δηαδξνκψλ θαη ε νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: «Γηάλνημε – ζήκαλζε λέσλ κνλνπαηηψλ θαη ζπληήξεζε πθηζηάκελσλ 

κνλνπαηηψλ ζην νξεηλφ ζχκπιεγκα ηνπ Πάξλσλα». Θα ηεζνχλ επίζεο νη βαζηθέο αξρέο ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηα θξηηήξηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ θαη νξγάλσζεο 

ηνπ δηθηχνπ. Οη δηαδξνκέο ζα θσδηθνπνηεζνχλ θαη αξηζκεζνχλ γηα λα είλαη εχθνια 

αλαγλσξίζηκεο. Θα πξνζδηνξηζηεί κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα ε πνξεία ηνπο, ε νπνία 

ζα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ εθπφλεζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Δπίζεο ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο 

ησλ απαηηνχκελσλ εξγαζηψλ θαη εθηίκεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.  
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Ζ πξνηεηλφκελε νξγάλσζε θαη νη πξνηεηλφκελεο επεκβάζεηο αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ηνπίνπ, ηνπ βαζκνχ αληνρήο ηνπ θπζηθνχ πφξνπ γηα αλαςπρή θαη 

γεληθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ απαηηείηαη ε 

εθπφλεζε νξηζηηθήο κειέηεο, κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο 

αδεηνδνηήζεηο ή απαιιαγέο θαη νη αδεηνδνηήζεηο απφ ηα αξκφδηα Γαζαξρεία πάξηεο θαη 

Κπλνπξίαο. 

Ζ εξγαζία ζηεξίρζεθε ζηε γλψζε ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ ηελ πνιπεηή 

παξνπζία ηνπ γξάθνληνο ζηελ πεξηνρή θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε πνιπάξηζκσλ 

πεδνπνξηψλ, ηηο πξφζζεηεο επηηφπηεο επηζθέςεηο, ηηο κειέηεο «Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην 

πξνζηαζίαο / κειέηε εθαξκνγήο θαξαγγηψλ πνηακνχ – ρεηκάξξνπ Σάλνπ (δίθηπν 

πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ)» θαη «Γηαρεηξηζηηθφ ζρέδην πξνζηαζίαο / κειέηε εθαξκνγήο 

θαξαγγηψλ πνηακνχ – ρεηκάξξνπ Βξαζηάηε  (δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ)», ηηο 

ππάξρνπζεο ζεκαηνδνηεκέλεο πεδνπνξηθέο θαη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο, ην δηεζλέο κνλνπάηη 

Δ4 θαη εζληθφ κνλνπάηη 33 πνπ δηέξρνληαη απφ ηελ πεξηνρή, ηα πθηζηάκελα ηνπηθά δίθηπα 

πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ (π.ρ. Πνιχδξνζν), ηηο ππνδείμεηο ηνπ Οξεηβαηηθνχ πιιφγνπ 

πάξηεο θαη πιιφγνπ Αξθάδσλ Οηθνιφγσλ Οξεηβαηψλ Σξίπνιεο θαη ηηο κνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο ηνπηθψλ ζπιιφγσλ θαζαξηζκνχ κνλνπαηηψλ θαη δεκηνπξγίαο πεδνπνξηθψλ 

δηαδξνκψλ (π.ρ. Καξπέο, Λεσλίδην, Σπξφο θαη Βέξβελα).  

Ζ πξνκειέηε απηή ζπληάρζεθε ζην πιαίζην ηνπ απφ 2/12/2010 ηδησηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ ηνπ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Όξνπο Πάξλσλα θαη Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ» κε ηελ Αζηηθή κε 

θεξδνζθνπηθή εηαηξεία «Αηξαπφο». 

 

2. Αλαγλώξηζε ηνπίνπ - Τθηζηάκελε θαηάζηαζε 
 

ηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα θαη ηνπ Τγξνηφπνπ Μνπζηνχ ππάξρεη 

πιεζψξα παιηψλ κνλνπαηηψλ πνπ ζπλέδεαλ ηα ρσξηά, πνιιά απφ ηα νπνία δηαηεξνχληαη 

ζε ζρεηηθά θαιή θαηάζηαζε. Ζ γεληθή φκσο εηθφλα είλαη απηή ηεο εγθαηάιεηςεο θαζψο ε 

δηάλνημε δξφκσλ θάζε θαηεγνξίαο (επαξρηαθψλ θαη ηνπηθψλ) θαζψο θαη πνιιψλ αγξνηηθψλ 

θαη δαζηθψλ πνιιά απφ ηα παιηά κνλνπάηηα θαηαζηξάθεθαλ ή εγθαηαιείθζεθαλ θαη 

ηκήκαηά ηνπο κφλν δηαηεξνχληαη. Παξφια απηά ηα ελαπνκείλαληα ηκήκαηα είλαη αξθεηά θαη 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηνλ πεδνπνξηθφ θαη νξεηβαηηθφ ηνπξηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνπο αγξνηνδαζηθνχο δξφκνπο.  

ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα ππάξρνπλ νξηζκέλεο ζεκαηνδνηεκέλεο πεδνπνξηθέο θαη 

νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηεο πξνζέιθπζεο επηζθεπηψλ. 
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Αμηνζεκείσην θαη ελδεηθηηθφ ηεο αμίαο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ 

Πάξθνπ είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Πάξλσλα δηέξρνληαη ην δηεζλέο κνλνπάηη 

Δ4 θαη ην εζληθφ κνλνπάηη 33.  

Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί ην δηεζλέο κνλνπάηη Δ4, απφ βνξξά πξνο λφην είλαη απφ ρσξηφ 

Άλσ Γνιηαλά, αθνχ πεξάζεη απφ ηελ ηνπνζεζία Φνλεκέλνη απ’ φπνπ ζπλδέεηαη θαη ην ρσξηφ 

Άγηνο Πέηξνο, ζπλερίδεη πξνο ην ρσξηφ Καξπέο (Αξάρσβα) θαη ην ρσξηφ Βξέζζελα γηα λα 

ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηε πάξηε. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί θπξίσο αγξνηηθνχο θαη 

δαζηθνχο ρσκαηφδξνκνπο θαη ε ζήκαλζή ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθή κέρξη ηνπο Φνλεκέλνπο, 

ειιηπήο κέρξη ηηο Καξπέο θαη ζρεδφλ αλχπαξθηε κέρξη Βξέζζελα θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζεσξείηαη κε επαξθήο.   

Σν εζληθφ κνλνπάηη 33 δηαηξέρεη φιε ηελ έθηαζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ βνξξά πξνο 

λφην απφ ην ρσξηφ Άγηνο Πέηξνο κέρξη ην ρσξηφ Κξεκαζηή θαη ζπλερίδνληαο λφηηα πξνο ην 

φξνο Υηνλνβνχλη θαη ην ρσξηφ Λακπφθακπνο. Ζ δηαδξνκή πνπ αθνινπζεί αξρηθά αθνινπζεί 

ηνλ επαξρηαθφ δξφκν Άγηνο Πέηξνο – Άζηξνο θαη δηέξρεηαη απφ ηε Μνλή Μαιεβήο θαη κε 

κνλνπάηη ζπλερίδεη πξνο ην νξνπέδην ηνπ Πξνθήηε Ζιία, θάησ απφ ηελ θνξπθή ηνπ 

Πάξλσλα, θαη ζηε ζπλέρεηα πξνο ην θαηαθχγην ηνπ Πάξλσλα ζηε ζέζε Φξνπηδάηνπ. Σν 

ηκήκα απηφ είλαη θαη ε πην γλσζηή θαη ρξεζηκνπνηνχκελε δηαδξνκή πεδνπνξίαο θαη 

νξεηβαζίαο ηνπ Πάξλσλα θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάβαζε ζηελ θνξπθή Μεγάιε Σνχξια 

(1934 κ.). Γη’ απηφ θαη ην κνλνπάηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη ε ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο 

είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη κηθξέο κφλν βειηηψζεηο ρξεηάδεηαη. Μεηά ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ην 

εζληθφ κνλνπάηη 33 αθνινπζεί ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν πιένλ δαζηθφ δξφκν Άγηνο Πέηξνο - 

Βακβαθνχ πξνο ην κηθξφ θαηαθχγην ηνπ δαζαξρείνπ πάξηεο  βνξεηναλαηνιηθά ηνπ ρσξηνχ 

Πνιχδξνζν θαη θνληά ζην δαζηθφ δξφκν. ηε ζπλέρεηα αθνινπζψληαο σο επί ην πιείζηνλ 

ρσκάηηλνπο δαζηθνχο δξφκνπο πεξλά απφ ην ρσξηφ Πιαηαλάθη θαη κεηά θπξίσο απφ 

κνλνπάηηα πξνο ηα ρσξηά Παιαηνρψξη θαη Κνζκάο. Ζ ζήκαλζε ζην ηκήκα απηφ είλαη ζρεδφλ 

αλχπαξθηε θαη ηα κνλνπάηηα εγθαηαιεηκκέλα. Απφ ην ρσξηφ Κνζκάο θπξίσο απφ αγξνηηθνχο 

ρσκαηφδξνκνπο θαηεπζχλεηαη πξνο ηα ρσξηά Βιεζηδηά, Κνπλνππηά, Μάξη θαη Κξεκαζηή. 

Απφ εθεί, κεηά απφ έλα ηκήκα δαζηθνχ ρσκαηφδξνκνπ, αθνινπζεί κνλνπάηη θαη δηαζρίδεη ην 

Υηνλνβνχλη θαη θζάλεη ην ρσξηφ Λακπφθακπνο. Ζ ζήκαλζε ζην ηκήκα απηφ είλαη αξαηή θαη 

κε επαξθήο. Ζ θαηάζηαζε ηνπ κνλνπαηηνχ είλαη ζρεηηθά θαιή ελψ ε ζήκαλζε είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. 

Οη νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα ζπκπιεξψλνληαη κε ηελ δηαδξνκή 

απφ ην ρσξηφ Βακβαθνχ πξνο ην νξεηβαηηθφ θαηαθχγην ηνπ Πάξλσλα. Δίλαη επίζεο ε πην 

γλσζηή αλάβαζε πξνο ην θαηαθχγην θαη ηα κνλνπάηηα θαη ε ζήκαλζε ηεο δηαδξνκήο είλαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε. 

Οη δηαδξνκέο ηνπ δηεζλνχο κνλνπαηηνχ Δ4, ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 θαη  ε δηαδξνκή 

Βακβαθνχ – Καηαθχγην Πάξλσλα δελ είλαη νη κφλεο ζεκαηνδνηεκέλεο δηαδξνκέο ζηελ 
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πεξηνρή. Έλα πνιχ αμηφινγν ηνπηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ έρεη δηακνξθσζεί κε βάζε ην ρσξηφ 

Πνιχδξνζν (Σζίληδηλα). Σα κνλνπάηηα ησλ δηαδξνκψλ έρνπλ πξφζθαηα θαζαξηζηεί θαη νη 

δηαδξνκέο έρνπλ ζεκαηνδνηεζεί θαη ζπλδένπλ ην ρσξηφ Πνιχδξνζν κε ηα ρσξηά Βαζζαξάο, 

Βέξνηα θαη Αγξηάλνη, κηθξφηεξεο δηαδξνκέο νδεγνχλ ζε ζεκαληηθά ζεκεία γχξσ απφ ην 

ρσξηφ (Μνλή Αγίσλ Αλαξγχξσλ, μσθιήζη Αγ. Ησάλλε θ.α.) θαη ζπκπιεξψλεηαη κε ηηο 

δηαδξνκέο πξνο ηηο θνξπθέο Φάξη (1839 κ.) θαη Πξνθήηεο Ζιίαο (Μεγαλαειηάο, 1780 κ.). Οη 

δηαδξνκέο έρνπλ αξηζκεζεί θαη νλνκαζηεί, ε δε ζήκαλζε θάζε δηαδξνκήο έρεη δηαθνξεηηθφ 

ρξψκα θαη ζρήκα. 

Πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ γίλεηαη επίζεο ζην Λεσλίδην, φπνπ ήδε 

έρνπλ θαζαξηζηεί θαη ζεκαηνδνηεζεί κηθξέο δηαδξνκέο γχξσ απφ ηελ πφιε θαη ζηα ρσξηά 

Καξπέο θαη Σπξφο.  

 

3. Βαζηθέο αξρέο ζρεδίαζεο ηνπ δηθηύνπ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ 
 

Σν ζπλνιηθφ ζθεπηηθφ ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζθεπηηθφ 

ηεο δεκηνπξγίαο ελφο Δληαίνπ Γηθηχνπ Πεδνπνξηθψλ Γηαδξνκψλ. Γεληθά ζα πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη νη κεκνλσκέλεο δηαδξνκέο θαη θάζε κία δηαδξνκή ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη 

κε άιιε. 

Σν δίθηπν κνλνπαηηψλ ζα βαζίδεηαη ζηηο αθφινπζεο αξρέο: 

 Οη πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή θαη νηθνινγηθή ζεκαζία 

ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα – Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ θαη παξάιιεια ζα 

εληζρχζνπλ ηελ νξεηλή νηθνλνκία κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο θαη πξνψζεζεο ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ.   

 Οη δηαδξνκέο ζα πξέπεη λα ζπλδένπλ, φζν είλαη δπλαηφλ, ρσξηά κε έζησ θαη ζηνηρεηψδε 

ππνδνκή δηακνλήο θαη εζηίαζεο ή λα δεκηνπξγνχλ εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

επηζθεςηκφηεηαο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία απηψλ. 

 Θα επηδησρζεί ε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο (παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, κνλψλ, 

εθθιεζηψλ, ζπειαίσλ, κχισλ, πεγψλ, πεξηνρψλ νηθνινγηθήο ζεκαζίαο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, θπζηθψλ ηνπίσλ θ.ι.π.). 

 Θα δεκηνπξγεζνχλ, πέξαλ ησλ κεγάισλ δηαδξνκψλ, θαη κηθξέο θαη εχθνιεο πεδνπνξηθέο 

δηαδξνκέο γχξσ απφ ηα ρσξηά π.ρ. Άγηνο Πέηξνο, Καζηάληηζα, Πιάηαλνο, ίηαηλα, 

Καξπέο, Πξαζηφο, Κνζκάο, Γεξάθη, θαη ηνλ πγξφηνπν Μνπζηνχ, κε ζθνπφ ηε δηεχξπλζε 

ησλ πξνζειθπφκελσλ επηζθεπηψλ, π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο, άλζξσπνη κε κέηξηα θπζηθή θαηάζηαζε θ.ι.π. 

 Οη επηκέξνπο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

κνλνήκεξσλ εθδξνκψλ. 
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 Θα δεκηνπξγνχληαη θπθιηθέο δηαδξνκέο θαη ηνπηθά κηθξά δίθηπα δηαδξνκψλ ψζηε λα 

αλαδεηθλχνληαη θαη νη επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. 

 Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα ελψλνπλ ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο αμηνπνηψληαο ηα παιηά 

κνλνπάηηα.  

 Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζα εληζρχνληαη θαη αληίζηξνθα ζα αμηνπνηνχλ ηα κνλνπάηηα 

δηεζλνχο (Δ4) ή εζληθήο εκβέιεηαο (33) πνπ έρνπλ ραξαρζεί ζηελ πεξηνρή, ηηο 

νξεηβαηηθέο δηαδξνκέο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί πξνο ηελ θνξπθή ηνπ Πάξλσλα, θαη ηα 

ηνπηθά δίθηπα κνλνπαηηψλ πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ 

Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ.   

 Σν δίθηπν ησλ δηαδξνκψλ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πεδνπνξηθήο δηάζρηζεο φινπ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Απηφ θπζηθά 

ζεκαίλεη κηα πνιπήκεξε δηάζρηζε κε δηαλπθηεξεχζεηο ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο είηε ζηελ 

χπαηζξν. Οη δηαζρίζεηο κπνξεί λα είλαη ηφζν απφ Βνξξά πξνο Νφην φζν θαη απφ Γπηηθά 

πξνο Αλαηνιηθά (θπζηθά θαη αληίζηξνθα). Οη δηαζρίζεηο απηέο ζα πξνθχςνπλ κε 

θαηάιιειε επηινγή απφ ηηο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη κπνξνχλ λα είλαη πεξηζζφηεξεο 

απφ κία, κε ηελ έλλνηα φηη ζα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ είηε πεξηζζφηεξν νξεηβαηηθέο 

δηαδξνκέο κε αλαβάζεηο ζε θνξπθέο είηε πην εχθνιεο, πεξηζζφηεξν κε δηειεχζεηο απφ ηα 

ρσξηά θαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηεο πεξηνρήο. 

 

4. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλωζεο ηνπ δηθηύνπ 
 

Ζ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ αθνξά ηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ θαη 

ηελ ηειηθή ηνπ δηακφξθσζε. Απφ ηηο δηαδξνκέο πνπ ην απνηεινχλ, ζηε θάζε ηεο νξηζηηθήο 

κειέηεο ζα γίλεη ηειηθψο ε επηινγή γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θάζεσλ 

θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ – εδψ δίλεηαη κηα πξνεθηίκεζε – αλάινγα κε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο θάζε δηαδξνκήο, ηελ θαηάζηαζή ηεο  θαη ηα ήδε εθηειεζκέλα έξγα 

κνλνπαηηψλ ζηελ πεξηνρή. ηε ηειηθή κειέηε ζα νξηζηηθνπνηεζεί επίζεο ε ηειηθή 

θσδηθνπνίεζε, ε νλνκαζία ηνπ θαη αξίζκεζε ησλ δηαδξνκψλ. 

 Καηεγνξίεο δηαδξνκψλ  

Οη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

ζρεδηάδνληαη.  

Ζ νξγάλσζε θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ 

Πάξθνπ βαζίδεηαη ζηηο δηαδξνκέο δηάζρηζεο πνπ απνηεινχληαη απφ επηκέξνπο απηνηειή 

θαη αλεμάξηεηα ηκήκαηα.  

Οη δηαδξνκέο δηάζρηζεο ζπκπιεξψλνληαη απφ εηδηθέο δηαδξνκέο κε ηηο νπνίεο 

πξνζεγγίδνληαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο φπσο θάζηξα, θνξπθέο, κνλέο, μσθιήζηα θ.α. πνπ 

δελ βξίζθνληαη πάλσ ζηηο δηαδξνκέο απηέο.  
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ε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ, θπξίσο γχξσ απφ 

ρσξηά, δηακνξθψλνληαη ηνπηθέο δηαδξνκέο πνπ απνηεινχλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα πξνο 

επηκέξνπο θαη ηνπηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη πξφθεηηαη θπξίσο γηα εχθνιεο θαη κηθξέο 

δηαδξνκέο.  

Σέινο επηζεκαίλνληαη νη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη απεπζχλνληαη ζε έκπεηξνπο 

πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο.  

 
4.1. Γηαδξνκέο δηάζρηζεο 

Οη δηαδξνκέο δηάζρηζεο είλαη ν θνξκφο ησλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ. Γηαηξέρνπλ φιε 

ηελ έθηαζε ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ θαη πεξλνχλ απφ φια ηα ρσξηά θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Απνηεινχληαη απφ ελδηάκεζα ηκήκαηα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζαλ απηνηειείο δηαδξνκέο απφ έλα ζεκείν ζε έλα 

άιιν, απφ έλαλ ζηαζκφ ζε έλαλ άιιν. Αθνινπζψληαο θαλείο απηά ηα επηκέξνπο 

ηκήκαηα, κπνξεί λα δηαζρίζεη φιν ην νηθνινγηθφ Πάξθν ή ηκήκα ηνπ είηε απφ ην 

βνξξά πξνο ην λφην είηε απφ ηε δχζε πξνο ηελ αλαηνιή έρνληαο κάιηζηα 

δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ επηινγψλ ηεο πνξείαο ηνπ. Μπνξεί επηπιένλ λα επηιέμεη 

κηθξφηεξε δηάζρηζε θαη λα επηζηξέςεη ζηελ αθεηεξία ηνπ απφ δηαθνξεηηθή δηαδξνκή 

πξαγκαηνπνηψληαο θπθιηθή πνξεία.     

Ζ δηαδξνκή ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ δηαζρίδεη 

ζρεδφλ φιε ηελ πεξηνρή ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ απφ ηνλ Άγην Πέηξν θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί δηαδξνκή δηάζρηζεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε φκσο πνιιψλ ρσκάηηλσλ ή 

αζθαιηνζηξσκέλσλ δξφκσλ θαη φρη κνλνπαηηψλ δελ ηελ θαζηζηά ειθπζηηθή. Σα 

ηκήκαηά ηνπ φκσο, πνπ είλαη κνλνπάηηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζρεδίαζε ησλ δηαδξνκψλ δηάζρηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. Γεληθά ην εζληθφ 

κνλνπάηη 33 ρξεηάδεηαη επαλαράξαμε θαη ην δίθηπν κνλνπαηηψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ 

Πάξθνπ πνπ ζρεδηάδεηαη εδψ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. 

Έρνπλ ζρεδηαζηεί ηέζζεξηο βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ 

θαη ηνπο έρνπλ δνζεί νη θσδηθνί Γ1, Γ2, Γ3 θαη Γ4. 

 

4.1.1.  Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ1 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην 

μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη θαηαιήγεη ζην ρσξηφ Γεξάθη θαη ηε βπδαληηλή 

θαζηξνπνιηηεία. Ζ δηαδξνκή αθνινπζεί ηελ πνξεία: Βέξβελα, Άλσ Γνιηαλά, ηκήκα 

δηεζλνχο κνλνπαηηνχ Δ4, Καζηξί (Άγηνο Νηθφιανο), Καξάηνπιαο, Χξηά, Έιαηνο, 

Άγηνο Πέηξνο, Ξεξνθάκπη, Πιάηαλνο, ίηαηλα, Καζηάληηζα, Πξαζηφο, Άγηνο 

Βαζίιεηνο, ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33, Παιαηνρψξη, Κνζκάο, Γεξάθη.  
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Γηαθνξεηηθή εθθίλεζε θαη παξαιιαγή ηεο δηαδξνκήο Γ1 γίλεηαη απφ ηνλ πγξφηνπν 

Καλαιάθηα πξνο ηε Μνλή Λνπθνχο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν Δχαο θαη ελψλεηαη κε 

ηελ πξνεγνχκελε λφηηα ηνπ Αγίνπ Ησάλλε θνληά ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο.  

Ζ παξαιιαγή ηεο δηαδξνκήο αθνινπζεί ηελ πνξεία: Καλαιάθηα, αξραηνινγηθφο 

ρψξνο Δχαο, Μνλή Λνπθνχο, αξραηνινγηθφο ρψξνο Διιεληθφ, Οξεηλή Μειηγνχ, Άγηνο 

Ησάλλεο, Πιάηαλνο. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ1 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ1.1, Γ1.2, 

Γ1.3, …. θαη νχησ θαζ’ εμήο.  

ηνλ πίλαθα ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε 

ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο. Γηαθνξεηηθέο επηινγέο ηεο πνξείαο δίλνληαη κε ηηο 

ηκεκαηηθέο δηαδξνκέο Κάζηξν Χξηάο – ίηαηλα, ίηαηλα – νξνπέδην Πξνθήηε Ζιία – 

ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 – Μνλή Μαιεβήο – Άγηνο Πέηξνο ή Ξεξνθάκπη, ίηαηλα 

– Πξαζηφο, θαη Άγηνο Βαζίιεηνο – Μνλή Έισλαο. Σα ηκήκαηα απηά δεκηνπξγνχλ θαη 

θπθιηθέο δηαδξνκέο κέζα ζηε δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ1.  

Σέινο δηαθνξεηηθή εθθίλεζε ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ην ρσξηφ 

Υάξαδξνο πνπ ελψλεηαη κε ην ρσξηφ Πιάηαλνο κε ηελ δηαδξνκή Γ1.18. 

Παξαιιαγή ηεο δηάζρηζεο κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί ην ηκήκα ηνπ εζληθνχ 

κνλνπαηηνχ 33 απφ ην παιηφ θαηαθχγην ηνπ Γαζαξρείνπ πξνο ην ρσξηφ Παιαηαλάθη 

θαη κέρξη ην ρσξηφ Παιαηνρψξη. ηελ πνξεία ηεο ε δηαδξνκή απηή ζπλαληά άιιεο 

δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ κε ηηο 

νπνίεο δίλνληαη δηαθνξεηηθέο επηινγέο. Οη δηαδξνκέο απηέο είλαη νη εηδηθέο δηαδξνκέο 

αλάβαζεο πξνο ηελ θνξπθή Φάξη, ε ζχλδεζε κε ην ηνπηθφ δίθηπν Πνιχδξνζνπ, ε 

δηαδξνκή Γ4.6 Βακβαθνχ – Άγηνο Βαζίιεηνο θαη ε εηδηθή δηαδξνκή θνξπθή Μεγάιε 

Σνχξια – Πνιχδξνζν θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο.  

Σν ηκήκα ηνπ εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33 απφ ην θαηαθχγην ζηελ ηνπνζεζία Φξνπηδάηνπ 

κέρξη ην παιηφ θαηαθχγην ηνπ Γαζαξρείνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί δηφηη πιένλ 

βξίζθεηαη πάλσ ζε αζθαιηφδξνκν. 

 

4.1.2. Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ2 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ ηε δχζε πξνο ηελ 

αλαηνιή μεθηλά απφ ην ρσξηφ Καιιηζέα θαη θαηαιήγεη ζην Λεσλίδην. Ζ δηαδξνκή 

αθνινπζεί ηελ πνξεία: Καιιηζέα, Κνζκάο, ηκήκα εζληθνχ κνλνπαηηνχ 33, Μνλή 

Έισλαο, Λεσλίδην. Παξαιιαγέο ηεο δηαδξνκήο γίλνληαη κε ηηο ηκεκαηηθέο δηαδξνκέο 

Κνζκάο – Βιεζηδηά θαη Κνζκάο – Λεσλίδην. 

Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ 

ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ2 θαη ζηε 

ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ2.1, Γ2.2, Γ2.3, …. θαη νχησ θαζ’ εμήο. ηνλ πίλαθα 
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ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ 

ηεο δηαδξνκήο.  

 

4.1.3. Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ3 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ ηε δχζε πξνο ηελ 

αλαηνιή μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βξέζζελα θαη θαηαιήγεη ζην Λεσλίδην. Ζ δηαδξνκή 

αθνινπζεί ηελ πνξεία: Βξέζζελα, Βακβαθνχ, Καηαθχγην Πάξλσλα, νξνπέδην 

Πξνθήηε Ζιία, Καζηάληηζα, δηαδξνκή Γ1.4, Πξαζηφο, Μνλή Καξπάο, Παιαηφρσξα, 

Άλσ Σπξφο, απνπλαθαίτθα, Πέξα Μέιαλα, Πξαγκαηεπηήο, Λεσλίδην. Μηθξή 

παξαιιαγή ηεο δηάζρηζεο γίλεηαη κε ηελ δηαδξνκή Μνλή Καξπάο – Οξεηλφ 

Κνξαθνβνχλη. Σα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο αξηζκνχληαη θαη 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ ή άιιν ζεκείν ελδηαθέξνληνο 

ρξεζηκνπνηψληαο ην αξρηθφ Γ3 θαη ζηε ζπλέρεηα αχμνληα αξηζκφ ήηνη: Γ3.1, Γ3.2, 

Γ3.3, …. θαη νχησ θαζ’ εμήο. ηνλ πίλαθα ησλ δηαδξνκψλ παξαθάησ θαίλεηαη ε 

αξίζκεζε θαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ ηκεκάησλ ηεο δηαδξνκήο.  

 

4.1.4. Ζ δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ4 κε ηα ηκήκαηά ηεο κε θαηεχζπλζε απφ βνξξά πξνο λφην 

μεθηλά απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη δηαζρίδεη ην δπηηθφ ηκήκα ηνπ Πάξλσλα 

θαηαιήγνληαο ζην ρσξηφ Κνζκάο. Ζ πνξεία πνπ αθνινπζεί είλαη Βέξβελα, 

Βνχξβνπξα, Καξπέο, Βαξβίηζα, Βακβαθνχ θαη ζην ζεκείν απηφ έρεη δχν επηινγέο. Ζ 

κία ζπλερίδεη πξνο ην ρσξηφ Βέξνηα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ ηνπ 

Πνιχδξνζνπ πεξλά απφ ηελ θνξπθή Φάξη θαη θαηαιήγεη ζηνλ Κνζκά κέζσ ηεο 

εηδηθήο δηαδξνκήο Δ15 (Κνξπθή Φάξη – Κνζκάο). Ζ δεχηεξε αθνινπζεί ηε δηαδξνκή 

Γ4.6 (Βακβαθνχ – Άγηνο Βαζίιεηνο) φπνπ ελψλεηαη κε ηε δηαδξνκή Γ1 κέζσ ησλ 

ηκεκάησλ ηεο νπνίαο πεξλά απφ ην ρσξηφ Παιαηνρψξη θαηαιήγεη ζηνλ Κνζκά. 

 

4.2.   Δηδηθέο Γηαδξνκέο 

Οη εηδηθέο δηαδξνκέο φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ είλαη κεκνλσκέλα κνλνπάηηα 

πνπ ζπλδένπλ ζεκεία ελδηαθέξνληνο κε ηηο δηαδξνκέο δηάζρηζεο. Οη δηαδξνκέο απηέο 

είλαη νη αθφινπζεο: Πεξδηθφβξπζε – Μνλή Πξνδξφκνπ, αλάβαζε ζηνλ αξραηνινγηθφ 

ρψξν Διιεληθφ απφ ηε δηαδξνκή Γ1.16, αλάβαζε ζην Κάζηξν ηεο Χξηάο απφ ηε 

δηαδξνκή Γ1.12, δηαδξνκή πξνο ηνλ θαηαξξάθηεο Λεπίδαο απφ ηε δηαδξνκή Γ1.7, 

απφ ην ρσξηφ Πιάηαλνο πξνο ην θαξάγγη πειάθηαο, θαηάβαζε ζηνλ θαηαξξάθηε 

Λνχινπγθα απφ ηε δηαδξνκή Γ1.6, αλάβαζε απφ ην νξνπέδην ηνπ Πξνθήηε Ζιία 

ζηελ θνξπθή Μεγάιε Σνχξια, νξεηβαηηθή δηαδξνκή απφ ηε θνξπθή Μεγάιε Σνχξια 

κέρξη ην ηνπηθφ δίθηπν δηαδξνκψλ ζην ρσξηφ Πνιχδξνζν, ζχλδεζε ηνπ εζληθνχ 

κνλνπαηηνχ 33 κε ην ηνπηθφ δίθηπν πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ Πνιχδξνζνπ, 
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αλάβαζε απφ ην Πιαηαλάθη ζηελ θνξπθή Φάξη, αλάβαζε απφ ηελ Παιαηφρσξα ζηελ 

θνξπθή ηνπ Χξηψληα, πξνζέγγηζε ηεο εξεηπσκέλεο Μνλήο Σαμηαξρψλ απφ ηε 

δηαδξνκή Γ1.19, ηεο Μνλήο Αγίνπ Νηθνιάνπ ίληδαο απφ ηε δηαδξνκή Γ2.4, ηνπ 

αξραίνπ λανχ Απφιισλα Σπξίηε απφ ηε δηαδξνκή Γ3.7, ηνπ Αξραίνπ Νανχ 

Κλαθεάηηδνο Άξηεκηδνο απφ ην ρσξηφ Βέξβελα θαη ηνπ εγθαηαιειεηκκέλνπ νηθηζκνχ  

Γθηφηζαιη απφ ην ρσξηφ Κξεκαζηή. 

  

4.3   Σνπηθέο δηαδξνκέο – ηνπηθά δίθηπα δηαδξνκψλ 

Σνπηθέο δηαδξνκέο πνπ δηακνξθψλνπλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα δηαδξνκψλ 

δεκηνπξγνχληαη: ζηνλ πγξφηνπν Μνπζηφο, ζην ζχκπιεγκα ησλ ρσξηψλ Βέξβελα, 

Κνχηξνπθα θαη Βνχξβνπξα, ζην ρσξηφ Καζηξί θαη ηα γχξσ ηνπ ρσξηά, ζην ρσξηφ 

Καξπέο κε δηάθνξεο δηαδξνκέο (πξνο ηνπο θαζηαλεψλεο, ην δάζνο κε ηνπο θέδξνπο, 

ηελ ηνπνζεζία Καιχβηα θαη ηελ θνξπθή Σζνχθα), ζην ρσξηφ Βαξβίηζα κε  ηελ 

αλάβαζε ζην Μεηεξίδη κέρξη ην θαηαθχγην, γχξσ απφ ην ρσξηφ Πιάηαλνο, ζην ρσξηφ 

Καζηάληηζα πξνο ηνπο θαζηαλεψλεο θαη ηε Μνλή Κνληνιηλάο,  ζην ρσξηφ 

Παιαηνρψξη πξνο ηηο θαηαβφζξεο θαη ηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν, ην Λεσλίδην πξνο ηε 

Βαζθίλα θαη ηα γχξσ μσθιήζηα, γχξσ απφ ην ρσξηφ Σπξφο πξνο ηα νξνπέδηα 

Παιαφρσξαο θαη Πξέγαζνπ, ζην ρσξηφ Πεγάδη πξνο ηα γχξσ ρσξηά Πνχιηζξα, 

Πειέηα, ηελ παξαιία Φσθηαλφο θαη ζην καθξηλφ παξαζαιάζζην Κππαξίζζη πνπ 

επίζεο ελψλεηαη κε ην εζληθφ κνλνπάηη 33.  

Οη ηνπηθέο δηαδξνκέο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γλσξηκίαο κε ην πεξηβάιινλ ησλ 

ρσξηψλ θαη ηηο θξπκκέλεο νκνξθηέο ηνπο. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο πεξηπαηεηέο 

θαη κε έκπεηξνπο πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο απφ ηελ άπνςε φηη πξφθεηηαη σο επί ην 

πιείζηνλ γηα εχθνιεο θαη κηθξέο δηαδξνκέο.  

Οη δηαδξνκέο απηέο ζρεδηάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθά γηαηί νη ηνπηθέο ζπλζήθεο 

δελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απφιπηα γλσζηή θαη ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο 

επηηφπηαο δηεξεχλεζεο ζηε θάζε ηεο νξηζηηθήο κειέηεο. Σν δε κήθνο ησλ δηαδξνκψλ 

ζηνλ πίλαθα παξαθάησ ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηαδξνκψλ θάζε πεξίπησζεο. 

    

4.4. Γηαδξνκέο θαξαγγηψλ 

Οη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα απφ ηελ θνίηε ησλ πνηακψλ, 

νξηζκέλεο κφλνλ επνρέο ηνπ ρξφλνπ, θπξίσο θαινθαίξη θαη απαηηνχλ θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ παξφηη δελ παξνπζηάδνπλ πνιιέο ηερληθέο δπζθνιίεο (ζρνηλναλαξξίρεζε 

θ.ι.π) αιιά ζρεδφλ πάληα έρνπλ ζπλερή ξνή λεξνχ. Απεπζχλνληαη θπξίσο ζε έκπεηξνπο 

πεδνπφξνπο θαη νξεηβάηεο. 

Οη δηαδξνκέο θαξαγγηψλ είλαη: 
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 Πνηακφο Σάλνο: απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. Σν πξψην απφ ην γεθχξη ηνπ πνηακνχ 

ζην δξφκν πξνο ην ρσξηφ ηφινο κέρξη ην ρσξηφ Πεξδηθφβξπζε θαη ην δεχηεξν κέρξη ηνλ 

Άγην Πέηξν.   

Πνηακφο Βξαζηάηεο: κε ηα επηκέξνπο ηκήκαηα α) Εαξκπάληηζα πνπ μεθηλά ιίγν 

λνηηνδπηηθά ηνπ ρσξηνχ Άγηνο Αλδξέαο θνληά ζηε ζέζε ηληνβίζηξα κέρξη ηελ ηνπνζεζία 

Σξηπφηακα θαη ηνλ θαηαξξάθηε Λνχινπγθα, β) πειάθηα απφ ηε δηαζηαχξσζε ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ κέρξη ην ρσξηφ Πιάηαλνο θαη γ) Καηαθχγη απφ Σξηπφηακα κέρξη ην ρσξηφ 

Καζηάληηζα. 

Πνηακφο Γαθλψλαο: απφ ην Λεσλίδην κέρξη ηε Μνλή Έισλαο. 

ηηο δηαδξνκέο απηέο δελ πξνηείλνληαη παξεκβάζεηο παξά κφλνλ ζήκαλζε γηα ηελ 

πξφζβαζε ζ’ απηέο. 

 
5. Πίλαθεο δηαδξνκώλ 
  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη φιεο νη δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπ 
πεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ πξνηείλνληαη θαζψο θαη ηηο ππάξρνπζεο. 

 
 Οη βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ηνπ δηθηχνπ είλαη: 

 

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 

1 Γ1.1 ΓΔΡΑΚΗ - ΚΟΜΑ 13.487 

2 Γ1.2 33 (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ) - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 4.029 

3 Γ1.3 ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΠΡΑΣΟ 9.410 

4 Γ1.4 ΠΡΑΣΟ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ 5.020 

5 Γ1.5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ - ΗΣΑΗΝΑ 5.201 

6 Γ1.6 ΗΣΑΗΝΑ - ΠΛΑΣΑΝΟ 6.255 

7 Γ1.7 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ 9.457 

8 Γ1.8 ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ - ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ 6.051 

9 Γ1.9 ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ - ΚΑΣΡΗ 7.833 

10 Γ1.10 ΚΑΣΡΗ - Δ4 4.060 

11 Γ1.11 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΒΔΡΒΔΝΑ 4.506 

12 Γ1.12 ΗΣΑΗΝΑ - ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ - Γ1.7 7.785 

13 Γ1.13 ΗΣΑΗΝΑ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 6.231 

14 Γ1.14 Γ1.7 - ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 3.980 

15 Γ1.15 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ 3.215 

16 Γ1.16 ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ 3.740 

17 Γ1.17 ΔΛΛΖΝΗΚΟ - ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ 5.541 

18 Γ1.18 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΥΑΡΑΓΡΟ 3.834 

19 Γ1.19 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 12.153 

20 Γ1.20 Γ1.19 (ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ) - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ 1.432 

21 Γ1.21 ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ - Γ1.8 (ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ) 3.742 

22 Γ1.22 Γ1.5 (ΗΣΑΗΝΑ) - Γ1.4 (ΠΡΑΣΟ) 5.486 

23 Γ1.23 ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ - ΚΑΝΑΛΑΚΗΑ 7.513 

24 Γ2.1 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - Γ1.1 (ΚΟΜΑ) 9.432 

25 Γ2.2 33 (ΚΟΜΑ) - ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ 8.979 

26 Γ2.3 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΛΔΧΝΗΓΗΟ 14.882 

27 Γ2.4 ΚΟΜΑ - Γ2.3 (ΛΔΧΝΗΓΗΟ) 13.159 
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28 Γ2.5 Γ2.4 (ΚΟΜΑ ή ΛΔΧΝΗΓΗΟ) - ΒΛΖΗΓΗΑ 3.379 

29 Γ3.1 ΒΡΔΘΔΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ 7.370 

30 Γ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΑΡΝΧΝΑ 3.773 

31 Γ3.3 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ 5.978 

32 Γ3.4 ΠΡΑΣΟ - ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ 6.944 

33 Γ3.5 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΑΝΧ ΣΤΡΟ 11.397 

34 Γ3.6 ΑΝΧ ΣΤΡΟ - ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ 3.220 

35 Γ3.7 ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ - ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ 4.333 

36 Γ3.8 ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ 3.737 

37 Γ3.9 Γ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ) - ΛΔΧΝΗΓΗΟ 4.640 

38 Γ3.10 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΟΡΔΗΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΗ 5.007 

39 Γ4.1 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ 8.342 

40 Γ4.2 ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ - ΚΑΡΤΔ 9.145 

41 Γ4.3 ΚΑΡΤΔ - ΒΑΡΒΗΣΑ 4.253 

42 Γ4.4 ΒΑΡΒΗΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ 4.323 

43 Γ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΒΔΡΟΗΑ 7.348 

44 Γ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 17.902 

  ΤΝΟΛΟ  297.504 

 
 
 Σα ηκήκαηα ησλ κνλνπαηηψλ 33 θαη Δ4 πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν είλαη: 
 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ  ΜΖΚΟ 

1 33 ΚΟΜΑ - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ 9.090 

2 33 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ - ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ 5.684 

3 33 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ – ΜΗΚΡΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ 10.229 

4 33 ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ – ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 5.227 

5 33 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ 6.006 

6 Δ4 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΓΗΑΔΛΟ Δ4 2.213 

7 Δ4 ΓΗΑΔΛΟ Δ4 - ΚΑΡΤΔ 12.870 

8 Δ4 ΚΑΡΤΔ - ΒΡΔΘΔΝΑ 10.603 

  ΤΝΟΛΟ 61.922 

  
 
 Οη εηδηθέο δηαδξνκέο πξνζέγγηζεο ησλ απνκαθξπζκέλσλ ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο είλαη:  

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 

1 Δ1 ΠΔΡΓΗΚΟΒΡΤΖ - ΜΟΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 1.687 

2 Δ2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ 430 

3 Δ3 ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ 449 

4 Δ4 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΛΔΠΗΓΑ 1.017 

5 Δ5 ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΖΛΑΚΗΑ 1.949 

6 Δ6 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΛΟΤΛΟΤΓΚΑ 639 

7 Δ7 ΚΟΡΤΦΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ 1.315 

8 Δ8 ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ - 33 1.594 

9 Δ9 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ - ΠΖΛΑΛΗΣΡΑ 3.566 

10 Δ10 ΜΟΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 447 

11 Δ11 ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΝΣΕΑ 342 

12 E12 ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ - ΣΗΝΣΕΗΝΑ 8.613 

13 Δ13 ΑΠΟΛΛΧΝ ΣΤΡΗΣΖ 1.241 

14 E14 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ - ΧΡΗΧΝΣΑ 1.617 
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15 Δ15 ΚΟΡΤΦΖ ΦΑΡΗ - ΚΟΜΑ 8.001 

16 Δ16 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ 963 

17 Δ17 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΑΡΥΑΗΟ ΝΑΟ ΚΝΑΚΔΑΣΗ ΑΡΣΔΜΗ 3.233 

18 Δ18 ΚΡΔΜΑΣΖ - ΓΚΗΟΣΑΛΗ 3.497 

  ΤΝΟΛΑ 40.600 

 

 
 

Οη ηνπηθέο δηαδξνκέο πνπ ήδε ππάξρνπλ θαη νη λέεο πνπ κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ 

γχξσ απφ ηα ρσξηά θαη ηνλ πγξφηνπν Μνπζηφο θαη απνηεινχλ κηθξά ηνπηθά δίθηπα είλαη:  

  
ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 

1 T1 ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΟΤΣΟ 9.302 

2 Σ2 ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗΣΟΥΧΡΗΑ 7.803 

3 Σ3 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΚΟΤΣΡΟΤΦΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ 9.600 

4 Σ4 ΚΑΡΤΔ  28.053 

5 Σ5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ 8.911 

6 Σ6 ΠΟΛΤΓΡΟΟ 60.171 

7 Σ7 ΛΔΧΝΗΓΗΟ 22.482 

8 Σ8 ΠΖΓΑΓΗ 16.912 

9 Σ9 ΚΤΠΑΡΗΗ 22.972 

10 Σ10 ΠΛΑΣΑΝΟ 1.949 

11 Σ11  ΒΑΡΒΗΣΑ  6.883 

12 Σ12 ΣΤΡΟ 17.687 

  ΤΝΟΛΟ 212.725 

 
 

Σν ζύλνιν ηωλ δηαδξνκώλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ ΜΖΚΟ 

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ 297.504 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 61.922 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 40.600 

ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 212.725 

ΤΝΟΛΟ 612.751 

 
Οη δηαδξνκέο ησλ θαξαγγηψλ είλαη νη αθφινπζεο: 

 
ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΑΡΑΓΓΗΧΝ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 

1 Φ1.1 ΣΑΝΟ 1 8.569 

2 Φ1.2 ΣΑΝΟ 2 6.805 

3 Φ2.1 ΕΑΡΜΠΑΝΗΣΑ 3.541 

4 Φ2.2 ΠΖΛΑΚΗΑ 3.614 

5 Φ2.3 ΚΑΣΑΦΤΓΗ 5.549 

6 Φ3 ΓΑΦΝΧΝΑ 8.516 

  ΤΝΟΛΟ 36.594 
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5. Πεξηγξαθή θαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηωλ απαηηνύκελωλ έξγωλ 
 

Οη βαζηθέο απαηηνύκελεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ νη δηαδξνκέο λα θαηαζηνχλ ιεηηνπξγηθέο 

γηα πεδνπνξία είλαη ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ, ε ζήκαλζε, ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ επηζθέπηε γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ θαη ε νξγάλσζε ζεκείσλ 

αλάπαπζεο ηνπ πεδνπφξνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζπλίζηαληαη ζηα αθφινπζα: θαζαξηζκφο ησλ 

κνλνπαηηψλ, ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ κε πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο, πηλαθίδεο πνξείαο θαη 

ρξσκαηηζκνχο, πιεξνθφξεζε ησλ επηζθεπηψλ κε πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο θαη 

αλαγλψξηζεο ηνπ πεδίνπ, πεξαηηέξσ βειηίσζεο ηεο βαηφηεηαο  ησλ κνλνπαηηψλ.  

Ζ βειηίσζε ηεο βαηφηεηαο ησλ κνλνπαηηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ θαηαζθεπή 

ζθαινπαηηψλ απφ θνξκνχο δέλδξσλ ή πέηξεο. Σέινο κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ ζηνηρεία 

δηακφξθσζεο ζεκείσλ ζέαζεο, αλάπαπζεο θαη αλαςπρήο κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαη ζηεγάζηξσλ. Οη εξγαζίεο απηέο δελ ππνινγίδνληαη εδψ επεηδή 

ρξήδνπλ κεγαιχηεξεο επηηφπηαο έξεπλαο γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ θαη ππνινγηζκφ ηνπο. 

 

5.1 Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη βαζηθέο αξρέο γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ εξγαζηώλ 

5.1.1    Καζαξηζκόο κνλνπαηηώλ 

Ζ εξγαζία ηνπ θαζαξηζκνύ ηωλ κνλνπαηηώλ απνζθνπεί ζηε βειηίωζε ηεο 

βαηόηεηάο ηνπο ώζηε, θαηά ην δπλαηφλ, λα κελ ππάξρεη εκπφδην ζην πεξπάηεκα θαηά 

κήθνο ηνπο. Λακβαλνκέλεο ππφςε ηεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, ηεο βιάζηεζεο 

ηεο πεξηνρήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ κνλνπαηηψλ, ε εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 Γηαπιάηπλζε κνλνπαηηνύ κε θαζαξηζκφ απφ ζάκλνπο, θιαδηά δέλδξσλ, πεζκέλα 

θιαδηά ή θνξκνχο δέλδξσλ θαη πέηξεο πνπ έρνπλ θιείζεη κέξνο απφ ην πιάηνο ηνπ 

κνλνπαηηνχ θαη παξεκπνδίδνπλ ηελ ειεχζεξε δίνδν θαη ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε 

ησλ επηζθεπηψλ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν θαζαξηζκφο αθνξά θαη ζηελ 

απνκάθξπλζε ησλ θεξηψλ πιψλ πνπ ελαπνηέζεθαλ ζην κνλνπάηη κεηά ηηο βξνρέο. 

Απαηηνχληαη κηθξνεθζθαθέο, εθξηδψζεηο κηθξψλ ζάκλσλ, θιαδέκαηα κε ηα ρέξηα θαη 

απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε φινπ 

ηνπ  πιάηνπο ηνπ κνλνπαηηνχ. 

 Γηάλνημε κνλνπαηηνύ φηαλ ην παιηφ έρεη θιείζεη ηειείσο ζε φιν ην πιάηνο ηνπ απφ 

θπζηθέο (βιάζηεζε, θεξηά πιηθά) ή ηερλεηέο (δηάλνημε δξφκσλ) αηηίεο θαη 

πξνυπνζέηεη θαζαξηζκφ απφ πάζεο θχζεσο πέηξεο, ζάκλνπο, βάηα ή θιαδηά. Ο 

θαζαξηζκφο ζηελ θαηεγνξία απηή πξνυπνζέηεη κηθξνεθζθαθέο ζην έδαθνο γηα ηελ 

πιήξε δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ κνλνπαηηνχ θαη εθξηδψζεηο κηθξψλ 

ζάκλσλ, θιαδέκαηα κε ηα ρέξηα θαη απιά κεραληθά κέζα (ηζνπγθξάλα, θηπάξη θ.ι.π.) 

γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε φινπ ηνπ  πιάηνπο ηνπ κνλνπαηηνχ. 
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 Καηαζθεπή ή λέα ράξαμε κνλνπαηηνύ πνπ απνηειεί ηελ θαηαζθεπή λένπ 

κνλνπαηηνχ φηαλ ην παιηφ έρεη θιείζεη ηειείσο απφ θπζηθέο (βιάζηεζε, θεξηά πιηθά) 

ή ηερλεηέο (δηάλνημε δξφκσλ) αηηίεο θαη δελ είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ηνπ είηε δελ 

ππήξρε πνηέ θαη ε λέα ράξαμε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. 

Πξνυπνζέηεη δηεξεχλεζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζα γίλεη ε λέα ράξαμε κε ζηφρν ηελ 

εχξεζε ηεο βέιηηζηεο λέαο δηαδξνκήο κε θξηηήξηα ηεο ζπληνκφηεξεο θαη πην άλεηεο 

πνξείαο, ηεο σξαηφηεξεο αηζζεηηθά δηαδξνκήο θαη ηεο επθνιίαο θαηά ηελ θαηαζθεπή. 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ γίλεη ζηνηρεηψδεο ζήκαλζε, ραξάδεηαη ε δηαδξνκή θαη 

θαηαζθεπάδεηαη ην κνλνπάηη, κε θαζαξηζκφ απφ πάζεο θχζεσο πέηξεο, ζάκλνπο ή 

θιαδηά. Ο θαζαξηζκφο  πεξηιακβάλεη κηθξνεθζθαθέο ζην έδαθνο γηα ηελ πιήξε 

δηακφξθσζε ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο ηνπ κνλνπαηηνχ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

παξαπάλσ εξγαζίεο. 

ηόρνο, ηνπ θαζαξηζκνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ησλ κνλνπαηηψλ θαη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο, είλαη ε βειηίωζε ηεο βαηόηεηαο θαη ε δηαπιάηπλζε ή ε  δηάλνημε ηνπ 

κνλνπαηηνχ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ειεχζεξε επηθάλεηα πιάηνπο 0,80κ. ηθαλή λα 

επηηξέπεη ηελ δηάβαζε ησλ επηζθεπηψλ. 

5.1.2     ήκαλζε δηαδξνκώλ 

Ζ ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ηκήκα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ, εθηθηφ θαη πξνζηηφ ζηνλ επηζθέπηε, 

πεδνπφξν θαη νξεηβάηε, λα επηιέγεη ηε δηαδξνκή πνπ ηνλ ελδηαθέξεη, λα κπνξεί λα 

πξνζαλαηνιίδεηαη θαη λα κελ παξεθθιίλεη ηεο πνξείαο ηνπ.  

Ζ ζεκαηνδφηεζε ησλ δηαδξνκψλ γίλεηαη κε πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο θαη ρξσκαηηζκφ κε 

ηνλ παξαθάησ πεξηγξαθφκελν ηξφπν: 

5.1.2.1   Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο 

Οη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο πιεξνθνξνχλ γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο δηαδξνκήο 

ακθίδξνκα. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο είλαη απφ πξνθίι αινπκηλίνπ δηαζηάζεσλ 30 

Υ15 εθ. (ρσξίο ην βέινο θαηεχζπλζεο) θαη πάρνπο 3ρηι. ηεξίδνληαη ζε κεηαιιηθνχο 

ζηχινπο χςνπο ελφο (1) κέηξνπ  έσο 1,2 κέηξα ηνπιάρηζηνλ πάλσ απφ ην έδαθνο 

(ζπλνιηθνχ χςνπο 1,5 κέηξνπ) πνπ ζα έρνπλ ηάπα ζην επάλσ κέξνο γηα ηελ απνθπγή 

ηεο δηάβξσζεο απφ ηα λεξά ηεο βξνρήο. 

Οη πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο, 

θαζψο επίζεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο κε δξφκνπο ή ζηηο δηαθιαδψζεηο ησλ δηαδξνκψλ θαη 

ζηηο αιιαγέο πνξείαο ηεο δηαδξνκήο θαη αλαγξάθνπλ ηε ρξσκαηηθή ζήκαλζε ηεο 

δηαδξνκήο, ηνλ πξννξηζκφ θαη ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. Δηδηθά ζηελ αξρή θάζε 

δηαδξνκήο (θαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο) ζα έρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε θαη ηελ ψξα πνξείαο θαηά πξνζέγγηζε.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα κεγαιχηεξε νηθνλνκία ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ θαη 

ιηγφηεξε αηζζεηηθή επηβάξπλζε, νη πηλαθίδεο ππνινγίδεηαη λα ηνπνζεηνχληαη αλά δχν 

ζε έλαλ νξζνζηάηε: κία γηα ηνλ πξννξηζκφ θαη κία γηα ηελ επηζηξνθή. Δλλνείηαη φηη 

πξέπεη λα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ, ε νπνία δελ είλαη 

πάληνηε εχθνια νξαηή. Μφλνλ ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε δηαδξνκήο αληηζηνηρεί 

έλαο ζηχινο ζε θάζε πηλαθίδα. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ηξφπν ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ πηλαθίδσλ, ζην 

θείκελν πνπ ζα αλαγξάθεηαη θάζε θνξά θαη ζην πνηεο πηλαθίδεο είλαη κε αξηζηεξή 

θαηεχζπλζε θαη πνηεο κε δεμηά.  

 

   Οη ηχπνη ησλ πηλαθίδσλ θαηεχζπλζεο είλαη νη αθφινπζνη: 

 

   Πηλαθίδα ζηελ αξρή ηεο δηαδξνκήο 

 

 

 

 

 

    Πηλαθίδα αιιαγήο πνξείαο ηεο δηαδξνκήο 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2   ήκαλζε δηαδξνκψλ κε ρξσκαηηζκφ  

Ζ ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ αλάινγα κε ηηο εδαθηθέο ζπλζήθεο, ηε βιάζηεζε, ην 

πςφκεηξν γίλεηαη κε δχν ηξφπνπο ή κεζφδνπο: 

 Με απεπζείαο ρξσκαηηζκφ (βαθή) ζε κάληξεο, βξάρνπο, κεγάιεο πέηξεο, ή άιιν 

ζηαζεξφ ζεκείν πνπ δελ κεηαθηλείηαη. Ο ηξφπνο απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ 

ε πεξηνρή είλαη άδελδξε ή ρακειή βιάζηεζε. Σν ζρήκα ηνπ ρξσκαηηζκνχ είλαη α) 

Γ3.2    
ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ  

REFUGE 
3,8 km/ 1 h 15΄ 

 

  

Π 1  
ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ  

REFUGE 
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άζπξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ 10Υ10εθ. θαη έλα άιιν θφθθηλν, δηαζηάζεσλ 7Υ7εθ. 

θαη β) κε δχν παξάιιειεο ισξίδεο άζπξν – θφθθηλν αλάινγα, ζε επζείεο ή 

θακπχιεο γξακκέο, φηαλ ππάξρεη ζηξνθή γηα λα βνεζά ηνλ πεδνπφξν λα 

θαηαλνήζεη ηελ πνξεία ηεο δηαδξνκήο.  
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Ζ ρξσκαηηθή ζήκαλζε ησλ δηαδξνκψλ ζα γίλεη κε ηα παξαθάησ ζρήκαηα. 

Δλδείμεηο ζπλέρηζεο πνξείαο 

 

 

 

 

 

                7Υ7 εθ. 

  10X10 εθ.                5X20 εθ. 

 

ηξνθή δεμηά                         ηξνθή αξηζηεξά 

           10 εθ.                                                                    10 εθ.     

 

 

 

 

 

 

 5 εθ.                                                                 5 εθ. 

1
0

 εθ
. 

1
0

 ε
θ
. 
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 Με έγρξσκεο κεηαιιηθέο πηλαθίδεο απφ αινπκίλην, πάρνπο 2 ρηι πνπ θαξθψλνληαη 

πάλσ ζε δέλδξα ή άιια ζηαζεξά ζεκεία ή ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο. Ο ηξφπνο απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο φηαλ ε πεξηνρή είλαη δελδξψδεο ή δαζψδεο ή ππάξρνπλ 

ζηαζεξά ζεκεία πνπ κπνξνχλ λα ζηεξηρζνχλ ή λα παθησζνχλ νη πηλαθίδεο. Σν 

ζρήκα ησλ πηλαθίδσλ είλαη άζπξα ηεηξάγσλα δηαζηάζεσλ 10Υ10εθ. θαη έλα άιιν 

εζσηεξηθφ θφθθηλν, δηαζηάζεσλ 5Υ5εθ. ην εζσηεξηθφ θφθθηλν ηεηξάγσλν ζα 

αλαγξάθεηαη κε άζπξα γξάκκαηα ν θσδηθφο αξηζκφο ηεο πεδνπνξηθήο δηαδξνκήο. 

ε πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά ζεκεία νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ν ρξσκαηηζκφο ή ζε πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν φπνπ πξέπεη λα είλαη νξαηέο ζε 

πεξίνδν ρηνλνπηψζεσλ, νη πηλαθίδεο ζα ζηεξίδνληαη ζε ζηχινπο απφ γαιβαληζκέλν 

ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 3 εθ., χςνπο 1,5κ. πάλσ απφ ην έδαθνο  (2,0κ. ζχλνιν 

γηα ηελ πάθησζή ηνπο) θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα είλαη δηπιήο φςεο γηα λα είλαη 

νξαηέο θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.  

Οη πηλαθίδεο πνξείαο ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο: 

 

 

 

 

 

 

    7 X7 cm 

                                                        10 Υ10 cm 

 

 Γηα ηηο δηαδξνκέο ησλ κνλνπαηηψλ Δ4 θαη 33 πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ζήκαλζε ησλ 

κνλνπαηηψλ απηψλ.  

Οη πηλαθίδεο γηα ην κνλνπάηη Δ4 ζα έρνπλ ηελ έλδεημε «Δ4» κε καχξα γξάκκαηα ζε 

θίηξηλν ξφκβν κε καχξν πεξίγξακκα θαη άζπξν ηεηξάγσλν πιαίζην. 

Οη πηλαθίδεο γηα κνλνπάηη 33 ζα έρνπλ ηελ έλδεημε «33» κε άζπξα γξάκκαηα ζε 

θφθθηλν ξφκβν θαη άζπξν ηεηξάγσλν πιαίζην.  

 

 

 

 

  
Γ3.2 
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Ζ ππθλφηεηα ηεο ζήκαλζεο θαη γηα ηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο (αζξνηζηηθά) 

πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ αλά 100 κέηξα ή θαη ιηγφηεξν, αλ είλαη απαξαίηεην ζε 

ζεκεία πνπ δελ ππάξρεη θαιή νξαηφηεηα, θαηά ηελ πνξεία κηαο δηαδξνκήο θαη κε 

ακθίδξνκε θαηεχζπλζε (νξαηή θαη απφ ηηο δχν θαηεπζχλζεηο). Δίλαη ζεκαληηθφ ε 

ζήκαλζε λα είλαη ζρεηηθά ππθλή, αθφκε θαη ζε πξνθαλή ζεκεία ηεο δηαδξνκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχεηαη ε ςπρνινγία ηνπ πεδνπφξνπ φηη βξίζθεηαη ζηε ζσζηή 

πνξεία.  

 

5.1.2.3   Πηλαθίδεο Αλαγλψξηζεο  

Οη πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ζεκείνπ ηνπνζεηνχληαη ζε επηιεγκέλα θαη ζεκαληηθά ζεκεία 

ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ φπσο ρσξηά, ζεκεία πεξηβαιινληηθνχ ή 

ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο θιπ.   

θνπφο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ είλαη λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ επηζθέπηε θαη 

πεδνπφξν γηα ηα ηζηνξηθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο. Θα πεξηέρνπλ δειαδή έλα θείκελν κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία αλάινγα κε ην 

ζεκείν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλεο.  

Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ πηλαθίδα ζα 

απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε ζηέγαζηξν απφ εκπνηηζκέλε μπιεία ή μχιν 

θαζηαληάο ζπλνιηθνχ χςνπο κέρξη 2,20 κ. θαη εληαία μχιηλε επηθάλεηα πιήξσζεο 

δηαζηάζεσλ 0,60 Υ 0,60 κ. θαη πάρνπο 3εθ., επάλσ ζηελ νπνία επηθνιιάηαη ε 

κεηαιιηθή πηλαθίδα (αινπκηλίνπ), φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

ηεξίδεηαη ζε νξζνζηάηε ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 10 εθ. ν νπνίνο παθηψλεηαη ζην έδαθνο 

κε άνπιν ζθπξφδεκα.  

Ζ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ ζηηο πηλαθίδεο ζα γίλεηαη ζε κεηαιιηθέο 

πηλαθίδεο (πξνθίι αινπκηλίνπ), πνπ ζα παθηψλνληαη κε βίδεο ζηηο μχιηλεο θαη ζα είλαη 

ηδίνπ ζρήκαηνο αιιά δηαζηάζεσλ 0,50 Υ 0,50 κ. θαη πάρνπο 2-3 ρηι.  

 

33 Δ4 
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5.1.1.4 Πηλαθίδεο Πιεξνθφξεζεο  

Ζ ζήκαλζε ζα ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο δηαζηάζεσλ 

ηνπιάρηζηνλ 1,50 Υ 1,00 κ., πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε επίθαηξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο 

κε ζρεκαηηθφ ράξηε ησλ δηαδξνκψλ ηνπ δηθηχνπ, ζχληνκε επεμήγεζε ηνπ ζρεδίνπ 

ησλ δηαδξνκψλ, ησλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πεδνπνξία ζηελ πεξηνρή θαη ησλ πηζαλψλ 

ζεκείσλ θηλδχλνπ. Ο ζθνπφο ησλ πηλαθίδσλ απηψλ ζα είλαη ε πξνβνιή θαη 

ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ ησλ δηαδξνκψλ θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ πνπ δίλνληαη ζηνλ επηζθέπηε γηα πεδνπνξία θαη επίζθεςε ζηα ζεκεία 

ελδηαθέξνληνο. Απνηειεί ζεκαληηθφ βνήζεκα ψζηε νη επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο λα 

γλσξίζνπλ ηα κνλνπάηηα ηνπ δηθηχνπ θαη λα επηιέμνπλ ηε δηαδξνκή ηνπο. 

Οη πηλαθίδεο απηέο πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλεο κε ην πεξηβάιινλ,  θαιαίζζεηεο 

θαη ειθπζηηθέο αθνχ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηελ πξψηε εληχπσζε ζηνλ επηζθέπηε 

θαηά ηνλ εξρνκφ ηνπ ζηελ πεξηνρή. 

Ζ πηλαθίδα ζα απνηειείηαη απφ μχιηλν ζθειεηφ κε εληαία μχιηλε επηθάλεηα πιήξσζεο, 

επάλσ ζηελ νπνία επηθνιιάηαη ε κεηαιιηθή πηλαθίδα φπνπ αλαγξάθνληαη φια ηα 

αλσηέξσ ζηνηρεία θαη νξζνζηάηεο ηεηξάγσλεο δηαηνκήο 10 εθ. Θα ρξεζηκνπνηεζεί 

εκπνηηζκέλε μπιεία ή μχιν θαζηαληάο. 

 

5.2 Δηδηθέο θαηαζθεπέο (εθόζνλ απαηηεζνύλ) 

5.2.1 Πέηξηλα ζθαινπάηηα  

Καηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ, φηαλ ε θιίζε είλαη κεγάιε, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή 

πέηξηλσλ ζθαινπαηηψλ  (βι. ράξηε αξ. 2) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάβαζε θαη 

θαηάβαζε θαη ε δηαδξνκή λα είλαη πξνζηηή ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. Γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζεκείσλ θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ θξηηήξην ήηαλ λα πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί πέηξα ηεο πεξηνρήο γηαηί ε κεηαθνξά ηνπο είλαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. 

Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθαινπαηηψλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηε ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηφζν αηζζεηηθά φζν 

θαη ζε θιίκαθα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφηνκα ζθαινπάηηα θαη φπνπ είλαη 

απαξαίηεην λα απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπο, θαζψο έηζη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη δελ 

θαίλνληαη ηφζν απφηνκα. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή γξακκή ησλ αλαβαζκψλ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα απνθιίλεη απφ ηελ επζεία θαη λα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν θακπχιεο γξακκέο 

(παξαθάκςεηο) κε ξάκπεο θαη κεγαιχηεξα βήκαηα θαηά ζέζεηο.    

Ο ηξφπνο θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ δηαθέξεη απφ ζέζε ζε ζέζε. Όηαλ ην έδαθνο είλαη 

εκίβξαρνο, ηα ζθαινπάηηα θαηαζθεπάδνληαη κε πέηξεο πνπ ζπιιέγνληαη επί ηφπνπ. ηελ 

πεξίπησζε ζπκπαγνχο βξάρνπ ή κηθηήο θαηάζηαζεο γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνζαξκνγήο 

ηνπ θπζηθνχ αλαγιχθνπ ζηελ αλάγθε γηα δεκηνπξγία ζθάιαο κε ιάμεπζε ζην βξάρν εμ’ 

νινθιήξνπ ή κε παξάιιειε ρξήζε πέηξαο φηαλ απηφ είλαη απαξαίηεην.     
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ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξήο γξακκήο αλάβαζεο κε χςνο 

ζθαινπαηηνχ (ξίρηη) πνπ πιεζηάδνπλ ηα 15-18 εθ. θαη παηήκαηα 27-30 εθ. πλερείο ζθάιεο 

κε πάλσ απφ 10 ζθαινπάηηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα (ν δηαζέζηκνο ρψξνο) είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ζθαιηψλ κε πιαηχζθαια κε 

ηξφπν ψζηε κεηαμχ δχν ζθαιηψλ λα κεζνιαβνχλ ηξεηο δηαζθειηζκνί (1,80 – 2,00 κ.) 

Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ζηνηρεηψδεο θαηεξγαζία ηεο πέηξαο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε 

ηδίσο γηα ηηο πέηξεο εθείλεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ αθκή θάζε ζθαινπαηηνχ. Ζ αθκή 

απηή πξέπεη λα πιεζηάδεη ηελ επζεία θαη ε επηθάλεηα ησλ θνκκαηηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

πάλσ ηκήκα ηνπ ξηρηηνχ πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θαηαθφξπθε. Ζ επηθάλεηα ηνπ 

παηήκαηνο ησλ ζθαινπαηηψλ δελ πξέπεη λα δεκηνπξγεί θνηιφηεηεο πνπ ζα ζπγθξαηνχλ 

λεξά θαη ε θιίζε ηνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα απνκαθξχλνληαη ηα φκβξηα. 

Γηα ηελ θαιχηεξε ζηήξημε ησλ πεηξψλ θαη ηελ κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα ησλ ζθαινπαηηψλ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζθπξφδεκα. Πξέπεη λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ ιηγφηεξν εκθαλέο.  

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηεο πέηξαο θαη ηα 

ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη καθξηά απφ ην δάζνο.  

 

5.2.2 θαινπάηηα απφ θνξκνχο δέλδξσλ 

Καηά κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ζθαινπαηηψλ κε θνξκνχο δέλδξσλ 

φηαλ ε θιίζε είλαη κεγάιε, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε αλάβαζε θαη θαηάβαζε θαη ε 

δηαδξνκή λα είλαη πξνζηηή ζε πεξηζζφηεξν θφζκν. ε ζρέζε δε κε ηελ πξνεγνχκελε 

πεξίπησζε θαηαζθεπήο πέηξηλσλ ζθαινπαηηψλ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ ζθαινπαηηψλ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε θπζηνγλσκία ηνπ άκεζνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ζε πιηθά θαηαζθεπήο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη θιίζεηο εκθαλίδνληαη ζε 

ζεκεία κέζα ζην δάζνο, ε ζθάια θαηαζθεπάδεηαη απφ θνξκνχο δέλδξσλ. Οη θνξκνί ζα 

είλαη απφ μχιν θαζηαληάο θαη ζα κεηαθεξζνχλ έηνηκνη θνκκέλνη θαη θαηεξγαζκέλνη.  

Καηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθαινπαηηψλ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή ψζηε ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα λα ζπκβαδίδεη κε ηε ηνπνγξαθία ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηφζν αηζζεηηθά φζν 

θαη ζε θιίκαθα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη απφηνκα ζθαινπάηηα θαη φπνπ είλαη 

απαξαίηεην λα απμάλεηαη ην πιάηνο ηνπο, θαζψο έηζη είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιή θαη δελ 

θαίλνληαη ηφζν απφηνκα. Δπίζεο, ε ζπλνιηθή γξακκή ησλ αλαβαζκψλ είλαη πξνηηκφηεξν 

λα απνθιίλεη απφ ηελ επζεία θαη λα δεκηνπξγνχληαη πεξηζζφηεξν θακπχιεο γξακκέο 

(παξαθάκςεηο) κε ξάκπεο θαη κεγαιχηεξα βήκαηα θαηά ζέζεηο.    

Ζ αλάβαζε ζηηο ζθάιεο πξέπεη λα κελ είλαη θνπξαζηηθή. Γηα απηφ πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

ε θαηαζθεπή πνιιψλ ζθαινπαηηψλ ζηε ζεηξά. Σν πιάηνο ησλ θνξκψλ πξέπεη λα είλαη 

ελφο (1) κέηξνπ ψζηε λα θαιχπηεη ην εχξνο ηνπ κνλνπαηηνχ (0,80κ .) θαη ε δηαηνκή ηνπο 20 

–25 εθ.. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία θαηά ην δπλαηφλ ζηαζεξήο γξακκήο αλάβαζεο κε χςνο 
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ζθαινπαηηνχ (ξίρηη) πνπ πιεζηάδνπλ ηα 15-18 εθ. θαη παηήκαηα 27-30 εθ. πλερείο ζθάιεο 

κε πάλσ απφ 10 ζθαινπάηηα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα (ν δηαζέζηκνο ρψξνο) είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή ζθαιηψλ κε πιαηχζθαια κε 

ηξφπν ψζηε κεηαμχ δχν ζθαιηψλ λα κεζνιαβνχλ ηξεηο δηαζθειηζκνί (1,80 – 2,00 κ.). 

Οη θνξκνί ηνπνζεηνχληαη ζην έδαθνο κεηά απφ ζρεηηθή εθζθαθή θαη ζηεξίδνληαη κε ηελ 

έκπεμε ξάβδσλ (ζηδεξνπαζζάισλ ή κπεηφβεξγεο) θάζεηα ζην έδαθνο χςνπο 0,50κ. ηε 

ζπλέρεηα ε επηθάλεηα ηνπ παηήκαηνο ηνπ ζθαινπαηηνχ δηαζηξψλεηαη ψζηε λα είλαη 

επίπεδε γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη θνηιφηεηεο πνπ ζα ζπγθεληξψλνπλ λεξφ θαη ε θιίζε 

ηνπ λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα εμππεξεηεί ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηα ππνιείκκαηα απφ ηελ θαηεξγαζία ηνπ μχινπ θαη ηα 

ππφινηπα πιηθά πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη θαη λα ελαπνηίζεληαη καθξηά απφ ηε πεξηνρή. 

 
6. Φάζεηο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

 
Σν ζχλνιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ νξγάλσζεο ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ 

Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα – Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα 

εθηειεζηεί σο έξγν ζε κία θάζε, ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ πεξηιακβάλεη αιιά θαη ηνπ 

κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο πνπ πξνθχπηεη. Γη’ απηφ πξνηείλεηαη ε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ζε ηνπιάρηζηνλ δχν θάζεηο.   

ηελ πξψηε θάζε πξνηείλεηαη ε επέκβαζε ζηηο βαζηθέο δηαδξνκέο δηάζρηζεο ψζηε ην 

απνηέιεζκα λα είλαη ιεηηνπξγηθφ ζχκθσλα κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζρεδηάζηεθε ην δίθηπν 

ησλ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ. Δμαηξέζεθαλ απφ ηελ πξψηε θάζε νη δηαδξνκέο πνπ 

ζπλδένπλ ηα απνκαθξπζκέλα ρσξηά ηνπ δηθηχνπ Βξέζζελα, Υάξαδξνο, Καιιηζέα, Οξεηλφ 

Κνξαθνβνχλη. Δμαηξέζεθαλ επίζεο δηαδξνκέο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο ζε πξψηε θάζε γηα 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ: ε Γ1.12 (ίηαηλα – Κάζηξν Χξηάο), ε Γ1.20 (Γ1.19 (Μνλή 

Έισλαο) – Παιαηνρψξη), ε Γ1.22 (Γ1.5 (ίηαηλα) – Γ1.4 (Πξαζηφο)). Αληίζεηα εληάρζεθαλ 

εζσηεξηθέο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ φπσο ε Γ1.13 (ίηαηλα – Οξνπέδην Πξνθήηε Ζιία), ε 

Γ3.3 (Καζηάληηζα – Οξνπέδην Πξνθήηε Ζιία) πνπ δεκηνπξγνχλ δχν λέεο αλαβάζεηο ζην 

νξνπέδην ηνπ Πάξλσλα θαη ηελ θνξπθή ηνπ απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία απφ ηα δχν πνπ είλαη 

ραξαγκέλα ζήκεξα ελψ επηπιένλ ε δεχηεξε ζπκκεηέρεη ζηε δηαδξνκή δηάζρηζεο Γ3. Δπίζεο 

πξνηείλεηαη ε έληαμε ζηελ παξνχζα θάζε ηεο δηαδξνκήο Γ1.19 (Μνλή Έισλαο – Άγηνο 

Βαζίιεηνο) πνπ ελψλεη ηηο δηαζρίζεηο Γ2 θαη Γ1. ηε δεχηεξε θάζε εληάρζεθαλ νη δηαδξνκέο 

Γ3.6, Γ3.7, Γ3.8 θαη Γ3. πνπ ελψλνπλ ηα ρσξηά Άλσ Σπξφο, απνπλαθαίηθα, Πέξα Μέιαλα, 

Πξαγκαηεπηήο θαη Λεσλίδην ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ Οηθνινγηθνχ 

Πάξθνπ Πάξλσλα.  

ηελ πξψηε θάζε εληάζζνληαη επίζεο ηα ηκήκαηα ησλ κνλνπαηηψλ Δ4 θαη 33 πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδξνκέο ηνπ δηθηχνπ θαη πξνηείλεηαη λα γίλνπλ επεκβάζεηο θαζαξηζκνχ 

ησλ κνλνπαηηψλ θαη βειηίσζεο ηεο ζήκαλζεο, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηνπ ηκήκαηνο ηνπ 
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κνλνπαηηνχ 33 πνπ ζπλδέεη ην ρσξηφ Πιαηαλάθη κε ην κηθξφ δαζηθφ θαηαθχγην, πνπ 

πξνηείλεηαη λα εληαρζεί ζηε δεχηεξε θάζε. 

Απφ ηηο εηδηθέο δηαδξνκέο εληάζζνληαη ζηελ πξψηε θάζε, νη πην ζεκαληηθέο: Δ1 

(Πεξδηθφβξπζε – Μνλή Πξνδξφκνπ), Δ2 (Διιεληθφ), Δ3 (Κάζηξν Χξηάο), Δ4 Καηαξξάθηεο 

Λεπίδαο), Δ6 (Καηαξξάθηεο Λνχινπγθα), Δ7 (Κνξπθή Μεγάιε Σνχξια), Δ9 (Πιαηαλάθη – 

Κνξπθή Φάξη), Δ11 (Μνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ίληδαο).   

Απφ ηηο ηνπηθέο δηαδξνκέο επηιέρζεθε ε επέκβαζε ζηηο Σ1 (Τγξφηνπνο Μνπζηνχ), Σ3 

(Βέξβελα – Βνχξβνπξα – Κνχηξνπθα) πνπ ήδε έρεη γίλεη κηα πξψηε επεμεξγαζία απφ 

ηνπηθφ ζχιινγν, Σ4 (Καξπέο – Βαξβίηζα), Σ5 (Καζηάληηζα) θαη Σ10 (Πιάηαλνο) ψζηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ νη εχθνιεο πεδνπνξηθέο δηαδξνκέο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ 

πξνηείλνληαη γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη ζπλζήθεο γηα ηνπο κε απαηηεηηθνχο θαη κε έκπεηξνπο 

νξεηβάηεο (π.ρ. νηθνγέλεηεο κε παηδηά, άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο, άλζξσπνη κε κέηξηα 

θπζηθή θαηάζηαζε θ.ι.π.). ηελ δεχηεξε θάζε εληάρζεθαλ νη δηαδξνκέο Σ2 (Καζηξί – 

Καζηξηηνρψξηα), Σ7 (Λεσλίδην), Σ8 (Πεγάδη), Σ11 (Βαξβίηζα) θαη Σ12 (Σπξφο).  

Δμαηξέζεθαλ ηνπ θαη απφ ηηο δχν θάζεηο ε εηδηθή δηαδξνκή Δ12 (Κξεκαζηή – Γθηφηζαιη) θαη ε 

ηνπηθή δηαδξνκή Σ9 (Κππαξίζζη) γηαηί βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ. 

Πξέπεη φκσο λα αλαδεηεζεί ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ έληαμή ηνπο ζε θάπνην 

πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ είηε 

απφ ηνπο Γήκνπο ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαη. 

Δμαηξέζεθε επίζεο ε επέκβαζε ζην ηνπηθφ δίθηπν Σ6 (Πνιχδξνζν) θαζψο έρεη ήδε 

δηακνξθσζεί παξφηη κηθξέο επεκβάζεηο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο είλαη απαξαίηεηεο. Όκνηα 

κε πξνεγνπκέλσο πξέπεη λα αλαδεηεζεί ηξφπνο πινπνίεζήο ηνπο κε ηελ έληαμή ηνπο ζε 

θάπνην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο είηε απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Οηθνινγηθνχ 

Πάξθνπ είηε απφ ηνλ Γήκν ζηνπο νπνίν πιένλ εληάζζεηαη ε πεξηνρή ηνπ Πνιχδξνζνπ. 

Οη δηαδξνκέο ησλ θαξαγγηψλ πξνηείλεηαη λα εληαρζνχλ ζηε δεχηεξε θάζε θαη γηα εξγαζίεο 

κφλνλ ζήκαλζεο ηεο πξφζβαζεο ζ’ απηέο.  

Ζ θαηαλνκή ησλ θάζεσλ θαίλεηαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 
Α΄ ΦΑΖ   

Β΄ ΦΑΖ   

 
ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α΄ ΦΑΖ Β΄ ΦΑΖ 

1 Γ1.1 ΓΔΡΑΚΗ - ΚΟΜΑ 13.487 13.487  

2 Γ1.2 33 (ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ) - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 4.029 4.029  

3 Γ1.3 ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΠΡΑΣΟ 9.410 9.410  

4 Γ1.4 ΠΡΑΣΟ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ 5.020 5.020  

5 Γ1.5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ - ΗΣΑΗΝΑ 5.201 5.201  

6 Γ1.6 ΗΣΑΗΝΑ - ΠΛΑΣΑΝΟ 6.255 6.255  

7 Γ1.7 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ 9.457 9.457  
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8 Γ1.8 ΞΖΡΟΚΑΜΠΗ - ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ 6.051 6.051  

9 Γ1.9 ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ - ΚΑΣΡΗ 7.833 7.833  

10 Γ1.10 ΚΑΣΡΗ - Δ4 4.060 4.060  

11 Γ1.11 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΒΔΡΒΔΝΑ 4.506 4.506  

12 Γ1.12 ΗΣΑΗΝΑ - ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ - Γ1.7 7.785   7.785 

13 Γ1.13 ΗΣΑΗΝΑ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 6.231 6.231  

14 Γ1.14 Γ1.7 - ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ 3.980 3.980  

15 Γ1.15 ΑΓΗΟ ΗΧΑΝΝΖ - ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ 3.215 3.215  

16 Γ1.16 ΟΡΔΗΝΖ ΜΔΛΗΓΟΤ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ 3.740 3.740  

17 Γ1.17 ΔΛΛΖΝΗΚΟ - ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ 5.541 5.541  

18 Γ1.18 ΠΛΑΣΑΝΟ - ΥΑΡΑΓΡΟ 3.834  3.834 

19 Γ1.19 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 12.153 12.153  

20 Γ1.20 Γ1.19 (ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ) - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ 1.432  1.432 

21 Γ1.21 ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ - Γ1.8 (ΑΓΗΟ ΠΔΣΡΟ) 3.742 3.742   

22 Γ1.22 Γ1.5 (ΗΣΑΗΝΑ) - Γ1.4 (ΠΡΑΣΟ) 5.486  5.486 

23 Γ1.23 ΜΟΝΖ ΛΟΤΚΟΤ - ΚΑΝΑΛΑΚΗΑ 7.513  7.513 

24 Γ2.1 ΚΑΛΛΗΘΔΑ - Γ1.1 (ΚΟΜΑ) 9.432  9.432 

25 Γ2.2 33 (ΚΟΜΑ) - ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ 8.979 8.979  

26 Γ2.3 ΜΟΝΖ ΔΛΧΝΑ - ΛΔΧΝΗΓΗΟ 14.882 14.882  

27 Γ2.4 ΚΟΜΑ - Γ2.3 (ΛΔΧΝΗΓΗΟ) 13.159  13.159 

28 Γ2.5 Γ2.4 (ΚΟΜΑ ή ΛΔΧΝΗΓΗΟ) - ΒΛΖΗΓΗΑ 3.379  3.379 

29 Γ3.1 ΒΡΔΘΔΝΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ 7.370  7.370 

30 Γ3.2 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ ΠΑΡΝΧΝΑ 3.773 3.773  

31 Γ3.3 ΟΡΟΠΔΓΗΟ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ - ΚΑΣΑΝΗΣΑ 5.978 5.978  

32 Γ3.4 ΠΡΑΣΟ - ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ 6.944 6.944  

33 Γ3.5 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΑΝΧ ΣΤΡΟ 11.397 11.397  

34 Γ3.6 ΑΝΧ ΣΤΡΟ - ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ 3.220  3.220 

35 Γ3.7 ΑΠΟΤΝΑΚΑΗΨΚΑ - ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ 4.333  4.333 

36 Γ3.8 ΠΔΡΑ ΜΔΛΑΝΑ - ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ 3.737  3.737 

37 Γ3.9 Γ3.8 (ΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΖ) - ΛΔΧΝΗΓΗΟ 4.640  4.640 

38 Γ3.10 ΜΟΝΖ ΚΑΡΤΑ - ΟΡΔΗΝΟ ΚΟΡΑΚΟΒΟΤΝΗ 5.007  5.007 

39 Γ4.1 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ 8.342 8.342  

40 Γ4.2 ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ - ΚΑΡΤΔ 9.145 9.145  

41 Γ4.3 ΚΑΡΤΔ - ΒΑΡΒΗΣΑ 4.253 4.253  

42 Γ4.4 ΒΑΡΒΗΣΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΤ 4.323 4.323  

43 Γ4.5 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΒΔΡΟΗΑ 7.348 7.348  

44 Γ4.6 ΒΑΜΒΑΚΟΤ - ΑΓΗΟ ΒΑΗΛΔΗΟ 17.902   17.902 

  ΤΝΟΛΟ  297.504 199.275 98.229 

 
ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 

α/α 
ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ  ΜΖΚΟ Α΄ ΦΑΖ Β΄ ΦΑΖ 

1 33 ΚΟΜΑ - ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ 9.090 9.090  

2 33 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΗ - ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ 5.684 5.684  

3 33 ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ – ΜΗΚΡΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ 10.229  10.229 

4 33 ΚΑΣΑΦΤΓΗΟ - ΟΡΟΠΔΓΗΟ 5.227 5.227  

5 33 ΟΡΟΠΔΓΗΟ - ΜΟΝΖ ΜΑΛΔΒΖ 6.006 6.006  

6 Δ4 ΑΝΧ ΓΟΛΗΑΝΑ - ΓΗΑΔΛΟ Δ4 2.213 2.213  

7 Δ4 ΓΗΑΔΛΟ Δ4 - ΚΑΡΤΔ 12.870 12.870  

8 Δ4 ΚΑΡΤΔ - ΒΡΔΘΔΝΑ 10.603 10.603  

  ΤΝΟΛΑ 61.922 51.693 10.229 
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ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α΄ ΦΑΖ Β΄ ΦΑΖ 

1 Δ1 ΠΔΡΓΗΚΟΒΡΤΖ - ΜΟΝΖ ΠΡΟΓΡΟΜΟΤ 1.687 1.687  

2 Δ2 ΔΛΛΖΝΗΚΟ 430 430  

3 Δ3 ΚΑΣΡΟ ΧΡΗΑ 449 449  

4 Δ4 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΔ ΛΔΠΗΓΑ 1.017 1.017  
5 Δ5 ΦΑΡΑΓΓΗ ΠΖΛΑΚΗΑ 1.949   1.949 

6 Δ6 ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΖ ΛΟΤΛΟΤΓΚΑ 639 639  

7 Δ7 ΚΟΡΤΦΖ ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ 1.315 1.315  
8 Δ8 ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ 1.594  1.594 

9 Δ9  ΠΛΑΣΑΝΑΚΗ - ΠΖΛΑΛΗΣΡΑ 3.566 3.566   

10 Δ10 ΜΟΝΖ ΣΑΞΗΑΡΥΧΝ 447  447 

11 Δ11 ΜΟΝΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΗΝΣΕΑ 342 342   

12 E12 ΜΔΓΑΛΖ ΣΟΤΡΛΑ - ΣΗΝΣΕΗΝΑ 8.613  8.613 

13 Δ13 ΑΠΟΛΛΧΝ ΣΤΡΗΣΖ 1.241  1.241 

14 E14 ΠΑΛΑΗΟΥΧΡΑ - ΧΡΗΧΝΣΑ 1.617  1.617 

15 Δ15 ΚΟΡΤΦΖ ΦΑΡΗ - ΚΟΜΑ 8.001 8.001   

16 Δ16 ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΠΟΛΤΓΡΟΟΤ 963  963 

17 Δ17 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΑΡΥΑΗΟ ΝΑΟ ΚΝΑΚΔΑΣΗ ΑΡΣΔΜΗ 3.233  3.233 

18 Δ18 ΚΡΔΜΑΣΖ - ΓΚΗΟΣΑΛΗ    

  ΤΝΟΛΑ 37.103 17.446 19.657 

 
 

ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ Α΄ ΦΑΖ Β΄ ΦΑΖ 

1 T1 ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΟΤΣΟ 9.302 9.302   

2 Σ2 ΚΑΣΡΗ - ΚΑΣΡΗΣΟΥΧΡΗΑ 7.803  7.803 

3 Σ3 ΒΔΡΒΔΝΑ - ΚΟΤΣΡΟΤΦΑ - ΒΟΤΡΒΟΤΡΑ 9.600 9.600  

4 Σ4 ΚΑΡΤΔ  28.053 28.053  

5 Σ5 ΚΑΣΑΝΗΣΑ 8.911 8.911  

6 Σ6 ΠΟΛΤΓΡΟΟ    

7 Σ7 ΛΔΧΝΗΓΗΟ 22.482  22.482 

8 Σ8 ΠΖΓΑΓΗ 16.912  16.912 

9 Σ9 ΚΤΠΑΡΗΗ    

10 Σ10 ΠΛΑΣΑΝΟ 1.949 1.949  

11 Σ11  ΒΑΡΒΗΣΑ  6.883  6.883 

12 Σ12 ΣΤΡΟ 17.687  17.687 

  ΤΝΟΛΑ 129.582 57.815 71.767 

 
ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΦΑΡΑΓΓΗΧΝ* 

α/α ΚΧΓΗΚΟ ΓΗΑΓΡΟΜΖ ΜΖΚΟ 

1 Φ1.1 ΣΑΝΟ 1 8.569 

2 Φ1.2 ΣΑΝΟ 2 6.805 

3 Φ2.1 ΕΑΡΜΠΑΝΗΣΑ 3.541 

4 Φ2.2 ΠΖΛΑΚΗΑ 3.614 

5 Φ2.3 ΚΑΣΑΦΤΓΗ 5.549 

6 Φ3 ΓΑΦΝΧΝΑ 8.516 

 
* κφλν εξγαζίεο ζήκαλζεο 
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Ζ θαηαλνκή ησλ θάζεσλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ αλά θαηεγνξία δηαδξνκψλ είλαη ε 

αθφινπζε: 

 
 

ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΦΑΔΧΝ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΓΗΑΓΡΟΜΧΝ Α’ ΦΑΖ Β΄ ΦΑΖ 

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΓΗΑΥΗΖ 199.275 98.229 

ΣΜΖΜΑΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΧΝ Δ4 ΚΑΗ 33 51.693 10.229 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 17.446 19.657 

ΣΟΠΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ 57.815 71.767 

ΤΝΟΛΑ 326.229 199.882 

 
 
 

7. Δθηηκώκελνο Πξνϋπνινγηζκόο 
 
Γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαηαζθεπήο ηνπ δηθηχνπ πεδνπνξηθψλ δηαδξνκψλ ηνπ 

Οηθνινγηθνχ Πάξθνπ Πάξλσλα – Τγξφηνπνπ Μνπζηνχ παξαηίζεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία απφ παξφκνηα έξγα. Οη πεξηζζφηεξεο εξγαζίεο ηνπ έξγνπ είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο θαη δελ ππάξρνπλ απηνχζηα άξζξα ζηα ηηκνιφγηα θαηαζθεπήο Γεκνζίσλ Έξγσλ 

γη’ απηφ θαη ηα πεξηζζφηεξα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ  πξνυπνινγηζκνχ είλαη ζρεηηθά.  Γηα ηνλ 

αθξηβή ππνινγηζκφ ηνπο ζα πξέπεη ην θάζε άξζξν λα αλαιπζεί ζε επηκέξνπο εξγαζίεο. Γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο θάζε εξγαζίαο ρσξίο λα 

παξαηίζεηαη ε πιήξεο αλάιπζή ηεο. Γη’ απηφ ζηελ παξνχζα πξνκειέηε ν πξνυπνινγηζκφο 

ζεσξείηαη εθηηκψκελνο θαη φρη αθξηβήο. Θα νξηζηηθνπνηεζεί κε ηελ εθπφλεζε ηεο νξηζηηθήο 

κειέηεο. Ο πξνυπνινγηζκφο δίλεηαη γηα θάζε θάζε μερσξηζηά. 

Ο αθξηβήο επίζεο ππνινγηζκφο ησλ πνζνηήησλ θάζε εξγαζίαο ζα πξνθχςεη απφ ηελ νξηζηηθή 

κειέηε θαηά ηελ νπνία ζα δηαπηζησζεί π.ρ. ην αθξηβέο κήθνο ησλ κνλνπαηηψλ φπνπ απαηηείηαη 

θαζαξηζκφο θαη ε πνζφηεηα ησλ πηλαθίδσλ ζήκαλζεο, φηαλ ζα δηαπηζησζεί ε πξαγκαηηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Δδψ παξαηίζεηαη επίζεο εθηίκεζε ησλ πνζνηήησλ θάζε εξγαζίαο πνπ βαζίδεηαη 

ζηελ εκπεηξία απφ παξφκνηα έξγα. Δλλνείηαη φηη κνλνπάηηα πνπ είλαη ήδε ζεκαηνδνηεκέλα θαη 

θαζαξηζκέλα νη επεκβάζεηο ζα ππνινγηζηνχλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη.  

Δπίζεο ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ έξγνπ, πξνβιέπεηαη θαη δαπάλε γηα ηελ επίβιεςή ηνπ απφ εηδηθεπκέλν ζε παξφκνηα έξγα 

κειεηεηή.    

 
Ο εθηηκψκελνο πξνυπνινγηζκφο αλά θάζε είλαη: 
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Α΄ ΦΑΖ     

     

     

Απαηηνύκελεο εξγαζίεο & 
εμνπιηζκόο 

κνλάδα 
ΤΝΟΛΟ 
εξγαζηώλ 

TIMH 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

Καζαξηζκφο κνλνπαηηψλ απφ 
ζάκλνπο, θιαδηά, βάηα, πέηξεο 

κ.κ. 131.860 1,25 163.125,00 

Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο ηεκ. 960 15,00 14.400,00 

Πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο ηεκ. 40 400,00 16.000,00 

Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ηεκ. 20 300,00 6.000,00 

Πηλαθίδεο ζήκαλζεο πνξείαο  ηεκ. 2.650 7,00 18.550,00 

ηχινη πηλαθίδσλ ηεκ. 500 22,00 11.000,00 

Υξσκαηηζκνί ηεκ. 1.650 5,00 8.250,00 

  ΤΝΟΛΟ Α 237.325,00 

  18 % Δ.Ο. 42.718,50 

  ΤΝΟΛΟ Β 280.043,50 

  ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15 % 42.006,53 

  ΤΝΟΛΟ Γ 322.050,03 

  ΑΜΟΗΒΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 10.000,00 

  ΤΝΟΛΟ Γ 332.050,03 

  Φ.Π.Α. 23 % 76.371,51 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 408.421,53 

 

 

 
Β΄ ΦΑΖ     

     

     

Απαηηνύκελεο εξγαζίεο & 
εμνπιηζκόο 

κνλάδα 
ΤΝΟΛΟ 
εξγαζηώλ 

TIMH 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ 

Καζαξηζκφο κνλνπαηηψλ απφ 
ζάκλνπο, θιαδηά, βάηα, πέηξεο 

κ. 78.660 1,25 100.000,00 

Πηλαθίδεο θαηεχζπλζεο ηεκ. 600 15,00 9.000,00 

Πηλαθίδεο πιεξνθφξεζεο ηεκ. 10 400,00 4.000,00 

Πηλαθίδεο αλαγλψξηζεο ηεκ. 5 300,00 1.500,00 

Πηλαθίδεο ζήκαλζεο πνξείαο  ηεκ. 1.550 7,00 10.850,00 

ηχινη πηλαθίδσλ ηεκ. 350 22,00 7.700,00 

Υξσκαηηζκνί ηεκ. 1.000 5,00 5.000,00 

  ΤΝΟΛΟ Α 138.050,00 

  18 % Δ.Ο. 24.849,00 

  ΤΝΟΛΟ Β 162.899,00 

  ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15 % 24.434,85 

  ΤΝΟΛΟ Γ 187.333,85 

  ΑΜΟΗΒΖ ΔΠΗΒΛΔΦΖ 7.000,00 

  ΤΝΟΛΟ Γ 194.333,85 

  Φ.Π.Α. 23 % 44.696,79 

  ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 239.030,64 

    

ΤΝΟΛΟ Α΄ ΚΑΗ Β΄ ΦΑΖ  647.452,17 
 


