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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Σν 1995 (7) θνξείο ηνπ Ν. Αραΐαο (ΣΔΓΚ, ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΥΑΗΑ, ΓΖΜΟ ΠΑΣΡΔΧΝ, 

ΓΖΜΟ ΦΑΡΡΧΝ, ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΥΑΗΑ, ΓΔΤΑΠ, Η.Ν.ΚΟΗΜΖΔΧ ΘΔΟΣΟΚΟΤ 

ΥΑΛΑΝΓΡΗΣΑ), καδί κε 420 αθφκε Αραηνχο ίδξπζαλ ηελ Α.Δ. «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ 

ΠΑΣΡΑ». 

Σν 1998 απεθηήζε κε αγνξά, εληαία έθηαζε 1200 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Ρέληεο ηνπ 

Γ.Γ. Υαιαλδξίηζαο ηνπ Γ. Φαξξψλ. Ζ έθηαζε έρεη θξηζεί επαλεηιεκκέλα απφ εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ, σο 

ηδαληθή, γηα ηελ δεκηνπξγία Απηνθηλεηνδξνκίνπ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σν 2002 απεθηήζε άδεηα νηθνδνκήο απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., αθνχ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθαλ νη 

ρσξνζεηήζεηο  θαη νη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο. 

Δπίζεο πθίζηαληαη εγθξίζεηο ηεο κειέηεο απφ ηηο Παγθφζκηεο Οκνζπνλδίεο Απηνθηλήηνπ θαη 

Μνηνζπθιέηαο (F.I.A & F.I.M). 

Έηζη απνθαζίζηεθε απφ ηνπο Εφγθα Αζαλάζην , Καπεηαλάθε Μάξθν θαη αββάθε Νηθφιαν 

θνηηεηέο ηνπ ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ ηνπ Σκήκαηνο Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ λα εθπνλήζνπλ 

ηελ πηπρηαθή ηνπο εξγαζία κε ζέκα « ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΧΡΟΤ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ ΠΑΣΡΧΝ ΜΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ FORMULA 1 ». 

Ζ κειέηε πεξηέρεη αλαιπηηθά ηελ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ ζε επίπεδν πξαζίλνπ ρσξίο λα 

επεξεάδεη θαηαζθεπαζηηθά ηελ ζρεδίαζε ησλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Τπνδνκψλ ηεο έθηαζεο. Ζ 

κειέηε αζρνιείηαη κε ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαη ηηο θπηεχζεηο αθνινπζψληαο ξεηέο νδεγίεο ηεο 

Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο αιιά θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο. Ζ δηακφξθσζε ησλ εθηάζεσλ πξαζίλνπ 

είλαη έλα ζηνηρείν πνπ αζρνινχκαζηε ηδηαίηεξα δίλνληαο έκθαζε ζε Πνιηηηζκφ θαη Βηνηηθφ Δπίπεδν. 

Δπίζεο αζρνινχκαζηε κε ηηο αξδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θπηψλ πεξηγξάθνληαο θαη ζρεδηάδνληαο ελ κέξεη 

ηνλ ηδαληθφ ηξφπν πνηίζκαηνο γηα ηελ πεξηνρή αιιά θαη κε ηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ηνπ φινπ 

ζέκαηνο.   
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο Πηπρηαθήο καο εξγαζίαο ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά 

ηνπο : 

 

Βάξξα Γξεγόξην Δπίθνπξν Καζεγεηή γηα ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ ζηήξημή ηνπ 

 

 

Φιωξάην Δπάγγειν Πξέδξν ηεο Απηνθηλεηνδξνκην Παηξωλ Α.Δ. γηα ηελ 

πνιχηηκε παξαρψξεζε Πιεξνθνξηψλ 

 

 

Εαθεηξνπνύινπ Δύε Γξακκαηέα ηεο Απηνθηλεηνδξνκην Παηξώλ Α.Δ.γηα ηελ 

πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία 

 

 

Σδώξε Ράληα Σερλνιόγν Γεωπόλν – Αξρηηέθηνλα Σνπίνπ γηα ηελ πνιχηηκε 

θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηεο 

 

 

Γεξνύζε Αιέμαλδξν Αξρηηέθηνλα Μεραληθό γηα ηελ βνήζεηα ζηελ δεκηνπξγία ησλ 

θσηνξεαιηζηηθψλ θαη ηελ δηδαζθαιία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπεμεξγαζίαο απηψλ 

 

 

Καπεηαλάθε Κπξηάθν Μεραληθό – Δξγνιάβν Γ.Δ. γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο  

θαη νδεγίεο ηνπ 

 

 

Εόγθα Α. Αζαλάζην Μεραλνιφγν Μεραληθφ γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα θαη ηελ 

ηεξάζηηα παξνρή γλψζεσλ ζηελ εθπφλεζε ηνπ Αξδεπηηθνχ πζηήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μα πάλω από όια επραξηζηνύκε ηηο νηθνγέλεηέο καο γηα ηελ ΑΝΟΥΖ θαη ηελ 

ΣΖΡΗΞΖ ηνπο………… 
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ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

1.1  Ηζηνξηθό απόθαζεο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

 

     Σν 1995 ηδξχζεθε ε Α.Δ. «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟ ΠΑΣΡΑ» απφ εθηά (7) θνξείο ηνπ Ν.    

Αραΐαο (ΣΔΓΚ, Ννκαξρία Αραΐαο, Γήκνο Πάηξαο, Γήκνο Φαξξψλ, Δπηκειεηήξην Αραΐαο,    

ΓΔΤΑΠ, Η.Ν. Κνηκήζεσο Θενηφθνπ Υαιαλδξίηζαο), καδί κε 420 αθφκε Αραηνχο. 

      Σν 1998 απεθηήζε κε αγνξά, εληαία έθηαζε 1100 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Ρέληεο  ηνπ 

Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Υαιαλδξίηζαο ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ. 

      Ζ έθηαζε έρεη θξηζεί επαλεηιεκκέλα απφ εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ, σο ηδαληθή, γηα ηελ δεκηνπξγία  

Απηνθηλεηνδξνκίνπ δηεζλψλ πξνδηαγξαθψλ. 

      Σν 2002 απεθηήζε άδεηα νηθνδνκήο απφ ην Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ., αθνχ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθαλ     νη 

ρσξνζεηήζεηο  θαη νη πεξηβαιινληηθέο κειέηεο. 

Δπίζεο πθίζηαληαη εγθξίζεηο ηεο κειέηεο απφ ηηο Παγθφζκηεο Οκνζπνλδίεο Απηνθηλήηνπ θαη     

Μνηνζπθιέηαο (F.I.A & F.I.M). 

 

 

1.2   πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 

      Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία πξφθεηηαη, άκεζα, λα μεθηλήζνπλ νη εξγαζίεο, ππεξηεξεί ζπγθξηηηθά απφ 

θάζε άιιε πεξηνρή δηφηη δηαζέηεη: 

 Ήπην θιίκα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 

 Πξνζθέξεηαη γηα θάζε κνξθήο ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, φπσο είλαη ν ρεηκεξηλφο (ρηνλνδξνκηθφ 

θέληξν Υεικνχ), εθθιεζηαζηηθφο (πεξίθεκεο κνλέο – Η.Ν. Αγ. Αλδξένπ θ.ιπ.), ζε κηθξή απφζηαζε 

απφ ηηο σξαηφηεξεο παξαιίεο ηεο Διιάδαο (Καινγξηά – Κπιιήλε _ Κ. Αραΐα θ.ιπ.) 

 Δίλαη ην θέληξν ηνπ ηξηγψλνπ ησλ ζπνπδαηφηεξσλ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο ρψξαο (Οιχκπηα – 

Δπίδαπξνο – Γειθνί). 

 Ζ δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ζην ρψξν ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθά πξφζζεηα έξγα. 

 Ληκάλη πνπ απνηειεί ηελ πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ απφ θαη πξνο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

 Πιήξεο νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ γέθπξα Ρίνπ Αληηξξίνπ 

εμππεξεηεί κεγάια αζηηθά θέληξα. 

 Παλεπηζηήκην κε  έδξα ηελ έξεπλα γηα ηελ αζθάιεηα θπθινθνξίαο, κεραληθή ηξνραίνπ 

αηπρήκαηνο θαη ην πξφηππν ειεθηξηθφ απηνθίλεην. 

 Γχν ππεξζχγρξνλα λνζνθνκεία πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα. 

 Βηνκεραληθή Πεξηνρή πνπ απέρεη κφιηο 10 ρικ. 

 Πνιηηηθφ Αεξνδξφκην ζε απφζηαζε 30 ρικ. 

 

 

1.3   Πεξηγξαθή έξγνπ.  

 

      Σν φιν έξγν έρεη κειεηεζεί ζε επίπεδν αγψλσλ Formula F1 & Superbikes. 

Ζ πίζηα έρεη κήθνο 5.243 κ. θαη είλαη κέζα ζηηο 8 κεγαιχηεξεο ζε κήθνο πίζηεο ηνπ θφζκνπ. 

Ο γεληθφηεξνο ζπλδπαζκφο ηεο πίζηαο εθκεηαιιεχεηαη ην ήπην αλάγιπθν  ηνπ νηθνπέδνπ θαη θαζηζηά 

ηελ νδήγεζε ηερληθά ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε. 
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     Σα κέηξα αζθάιεηαο εμαζθαιίδνπλ ηηο κέγηζηεο πξνδηαγξαθέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηηο F.I.A & 

F.I.M. 

 

1.4   Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο .  

 

      ηελ πξψηε (α΄) θάζε πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή 8.000 κ2 θαη ζηελ δεχηεξε (β΄) θάζε 20.000 κ2. 

      Δπίζεο ζηελ πξψηε (α΄) θάζε ζα θαηαζθεπαζηνχλ 36 pits κε πξνδηαγεγξακκέλε δπλαηφηεηα λα 

θηάζνπλ ηα 54. 

Τπάξρνπλ αίζνπζεο ζπλεληεχμεσλ  κε δπλαηφηεηα θηινμελίαο  350 δεκνζηνγξάθσλ. 

     Σν φιν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα πιαηζηψλεηαη απφ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο, φπσο θακπίλεο 

αλακεηάδνζεο, ηαηξεία, ρψξν ηερληθνχ ειέγρνπ, γξαθεία δηνίθεζεο – δηεχζπλζεο, θαηνηθίεο θπιάθσλ 

θ.ι.π. 

 

 

1.5    Πεξηβάιιωλ ρώξνο  

 

      ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν έρνπλ πξνβιεθζεί λα θαηαζθεπαζηνχλ, ειηθνδξφκην, paddock club 

22.000 κ2, ρψξνο parking κε δπλαηφηεηα ζηάζκεπζεο 10.000 απηνθηλήησλ, πίζηα θαξη πξνδηαγξαθψλ 

παγθνζκίνπ πξσηαζιήκαηνο θαη έλα δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν πνπ εμππεξεηεί ζεαηέο θαη νξγάλσζε. 

ηελ  πξψηε (α΄) θάζε πξνβιέπνληαη 20.000 ζέζεηο ζεαηψλ κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζηηο 70.000 

ζέζεηο. 

 

 

1.6   εκεξηλό θαζεζηώο  

  Μεηά απφ δεκφζην δηαγσληζκφ έρεη επηιεγεί αλάδνρνο εηαηξεία κε ηελ νπνία ζα ππνγξαθνχλ ζην 

άκεζν πξνζερέο δηάζηεκα, ε ζχκβαζε θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε θαη ηεο πιήξνπο 

δηαρείξηζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ κε εγγπεκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.          
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο
 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΘΔΖ ΚΑΗ ΔΚΣΑΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

ΜΔΛΔΣΖ – ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ 
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2.1 Έθηαζε, Θέζε, Γηνηθεηηθή ππαγωγή θαη όξηα ηνπ ρώξνπ κειέηεο. 

 

      Ο ρψξνο κειέηεο καο βξίζθεηαη ζηελ ζέζε  ΄΄ Ρέληεο΄΄ θαη θαηαιακβάλεη 

1.200,00 ζηξέκκαηα ηδησηηθήο αγξνηηθήο έθηαζεο. 

Γηνηθεηηθά ν ρψξνο ππάγεηαη ζηελ Κνηλφηεηα Υαιαλδξίηζαο ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ ηνπ 

Ννκνχ Αραΐαο Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. 

     Ο ρψξνο κειέηεο ηνπ «Απηνθηλεηνδξνκίνπ Πάηξαο» βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ νξίσλ 

δπν ξεκάησλ, ηα νπνία ζπκβάινπλ κε ηνλ Πείξν πνηακφ θαη έρνπλ θαηεχζπλζε απφ 

Βνξεηναλαηνιηθά πξνο Ννηηνδπηηθά. 

 

Δηδηθφηεξα ε έθηαζε ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ζπλνξεχεη : 

 Βφξηα : κε ην ξέκα Παγαλφ θαη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαηνίθσλ ηεο 

Υαιαλδξίηζαο ζηηο ζέζεηο Σξίηζαιη, Βεξγάινο, Μεξηφβξπζε θαη Ξεξφιαθεο, ( 

Με δαζηθή έθηαζε ζπλνξεχεη ζηηο ζέζεηο Μεξηφβξπζε θαη Ξεξφιαθεο) 

 Νφηηα : ζπλνξεχεη κε κηθξφ ξέκα θαη αγξνηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη πέξαλ απηψλ 

βξίζθεηαη ν Πείξνο πνηακφο. 

 Γπηηθά : κε θαιιηέξγεηεο θαηνίθσλ ηεο Υαιαλδξίηζαο ζηηο ζέζεηο Ρέληεο θαη 

Αθφληα. 

 Αλαηνιηθά : ζπλνξεχεη κε δαζηθή έθηαζε ζηελ ζέζε Λαθφζη θαη γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο ζηηο ζέζεηο Λάθθεο θαη Σξνζηηθηά. 

 

 

2.2 Ννκόο Αραΐαο 

 

Ζ Αραΐα είλαη λνκφο ηεο Διιάδαο πνπ βξίζθεηαη ζηελ βφξεηα Πεινπφλλεζν 

θαη αλήθεη ζηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο. πλνξεχεη ζηα αλαηνιηθά κε ην λνκφ 

Κνξηλζίαο, ζηα λφηηα κε ην λνκφ Αξθαδίαο θαη ζηα λνηηνδπηηθά κε ην λνκφ Ζιείαο. 

Πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ είλαη ε Πάηξα, ε ηξίηε κεγαιχηεξε πφιε ηεο Διιάδαο, ε 

νπνία ραξαθηεξίδεηαη θαη ζαλ ηελ βαζηθή αθηνπιντθή πχιε ηεο ρψξαο πξνο ηελ 

δπηηθή Δπξψπε. 

 

 

2.1.2 Ηζηνξία 

Ζ ηζηνξία ηεο Αραΐαο μεθηλάεη απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, ελψ πνιηηηζκφο 

ζηελ πεξηνρή εκθαλίζηεθε απφ ην ηέινο ηεο λενιηζηθήο επνρήο, φπσο καξηπξνχλ ηα 

επξήκαηα. Πξψηνη θάηνηθνη ππήξμαλ νη Πειαζγνί, νη νπνίνη είραλ ηδξχζεη πνιινχο 

νηθηζκνχο ζηελ πεξηνρή ε νπνία ηφηε νλνκαδφηαλ Αηγηαιεία, φπσο αλαθέξεη θαη ν 

Παπζαλίαο. Αξγφηεξα ήξζαλ ζηελ πεξηνρή ηα ειιεληθά θχια, θαη' αξρήλ νη Ίσλεο 

απφ ηελ Αηηηθή γχξσ ζην 1406 π.Υ., νη νπνίνη επηβιήζεθαλ δηαηξψληαο ηελ ζε 

δψδεθα πφιεηο κε πξσηεχνπζα ηελ Διίθε, κεηνλνκάδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ κέρξη 

ηφηε Αηγηαιεία ζε Ησλία. Ζ πεξηνρή ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηα ζεκαληηθφηεξα 

θέληξα ηνπ κεγάινπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ κεηά ηνλ Σξσηθφ πφιεκν, ζηνλ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B3%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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νπνίν έιαβαλ κέξνο θαη αξθεηέο πφιεηο ηεο, νη Γσξηείο ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ σο 

πέξαζκα απφ ηελ θεληξηθή Διιάδα (1100 π.Υ.), ψζηε λα εμαπισζνχλ ζηελ 

Πεινπφλλεζν. Οη Γσξηείο επηθξάηεζαλ ζε νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν εθηφο απφ 

ηελ ιεγφκελε ηφηε Ησλία, αλαγθάδνληαο ηνπο Αραηνχο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο 

πάξηεο θαη ηνπ Άξγνπο λα δεηήζνπλ άζπιν ζηελ ρψξα ησλ Ηψλσλ. Οη Αραηνί 

θαηέιαβαλ ηειηθά ηελ πεξηνρή ην 1088 π.Υ. θαη ηεο έδσζαλ ην φλνκά ηνπο πνπ 

δηαηεξείηαη κέρξη ζήκεξα, δειαδή Αραΐα. 

Οη Αραηνί κεηαζρεκάηηζαλ ηνπο νηθηζκνχο ζε πφιεηο, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο 

απνηειείην απφ επηά ή νρηψ δήκνπο, ηηο νπνίεο ζσξάθηζαλ. Ίδξπζαλ επίζεο ηελ 

Πάηξα θαη ην Λεφληεην. Ζ ίδξπζε ηεο Πάηξαο πηζαλνινγείηαη ζην 1082 ή 1041 π.Υ. 

κε ηελ ζπλέλσζε ησλ νηθηζκψλ Αξφε, Άλζεηα θαη Μεζζάηηδα, κε πξνηξνπή ηνπ 

Πξεπγέλε θαη ηνπ γηνπ ηνπ, Παηξέα. Παξφια απηά, νη Αραηνί δηαηήξεζαλ δχν 

ζεζκνχο ησλ Ηψλσλ, ηνλ δηνηθεηηθφ, δειαδή ηελ έλσζε ησλ δψδεθα πφιεσλ κε 

πξσηεχνπζα ηελ Διίθε, θαη ηνλ ζξεζθεπηηθφ πνπ ήηαλ ν ιεγφκελνο ακθηθηηνληθφο 

ζεζκφο, ν νπνίνο ζπζπείξσλε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο ζηελ Διίθε γηα θνηλή 

ζπζία ζην ηεξφ ηνπ Διηθψληνπ Πνζεηδψλα. 

Γχξσ ζην 800 π.Υ. αλαηξάπεθε απφ ηελ εμνπζία ν νίθνο ησλ Αηξεηδψλ θαη 

εγθαζηδξχζεθε ε "Γεκνθξαηία ησλ Γαηνθηεκφλσλ", πνπ ιεγφηαλ θαη Αξηζηνθξαηία. 

Σφηε ηδξχζεθε απφ ηνπο Αραηνχο ε πξψηε νκνζπνλδηαθή νξγάλσζε ηεο 

αλζξσπφηεηαο, ην "Κνηλφ ησλ Αραηψλ"΄, ε ιεγφκελε "Α' Αρατθή πκπνιηηεία", ηεο 

νπνίαο ε έδξα ήηαλ ε πξσηεχνπζα Διίθε. Αξγφηεξα ε έδξα κεηαθέξζεθε ζην Αίγην. 

Δθεί ζπγθεληξψλνληαλ νη αληηπξφζσπνη ησλ δψδεθα πφιεσλ θαη ζπζθέπηνληαλ ψζηε 

λα ξπζκίδνπλ ηα θνηλά ηνπο ζπκθέξνληα. Ο ζεζκφο ηνπ "Κνηλνχ ησλ Αραηψλ" 

απνηεινχζε ππφδεηγκα δεκνθξαηηθήο νκνζπνλδίαο ησλ πφιεσλ ηφζν γηα ηνπο 

Έιιελεο φζν θαη γηα ηνπο μέλνπο, αθνχ αθφκα θαη νη Ρσκαίνη ελδηαθέξζεθαλ ψζηε ε 

Ρσκατθή χγθιεηνο ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. έζηεηιε πξέζβεηο ζην "Κνηλφ" γηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο. 

Απφ ηνλ 7ν κέρξη ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. παξαηεξείηαη παξαθκή θαη απνκφλσζε 

ζηελ ρψξα ησλ Αραηψλ, αθνχ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ έιαβαλ κέξνο ζηνπο 

Πεξζηθνχο πνιέκνπο, νη νπνίνη είραλ ηεξάζηηα ζεκαζία ηφζν γηα ηνλ ειιεληζκφ φζν 

θαη γηα ηελ ππφινηπε Δπξψπε. Ο αμηνπεξίεξγνο απνκνλσηηζκφο πνπ ηνπο δηέθξηλε 

ηελ πεξίνδν εθείλε, θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη κεηά ηνπο Πεξζηθνχο πνιέκνπο, 

φηαλ άξρηζε ε δηακφξθσζε ησλ δχν πνιηηηθφ-ζηξαηησηηθψλ θέληξσλ ζηελ Διιάδα, 

ηεο Αζελατθήο Ζγεκνλίαο θαη ηεο Πεινπνλλεζηαθήο πκκαρίαο, νη Αραηνί θαη πάιη 

απνπζίαδαλ, αζρνινχκελνη θπξίσο κε ηελ νξγάλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο 

ηνπο, ε νπνία είρε ήδε θαλεί απφ ην 480 π.Υ. φηαλ θπθινθφξεζαλ ηα πξψηα 

αζεκέληα λνκίζκαηά ηνπο, ηα νπνία έθνςε ε πφιε Αηγέο, ελψ αξγφηεξα αθνινχζεζαλ 

ε Γχκε, ε Πειιήλε, ε Αηγείξα θαη ε Διίθε θαζψο θαη άιιεο πφιεηο ηηο ζεκεξηλήο 

Αραΐαο, νη νπνίεο ηφηε ήηαλ αξθαδηθέο φπσο ν Κιείηνξαο θαη ε Φσθίδα. Δθείλε ηελ 

πεξίνδν ε Αραΐα παξνπζηάδεη αμηφινγε αθκή ζηελ γιππηηθή, ηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

ζε άιιεο κνξθέο ηέρλεο. 

Αξγφηεξα νη Αραηνί είραλ αξρίζεη λα βγαίλνπλ απφ ηνλ απνκνλσηηζκφ θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηα ειιεληθά πξάγκαηα ζπκκεηέρνληαο ζηνλ Κνξηλζηαθφ (395-387 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%8C%CE%B7_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%83%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/5%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/7%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CF%86%CE%AF%CE%B4%CE%B1
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π.Υ.), ηνλ Θεβατθφ (371-362 π.Υ.) θαη ηνλ Ηεξφ πφιεκν (355-345 π.Υ.). Ζ θαηάθηεζε 

ηεο Αραΐαο απφ ηνπο Μαθεδφλεο, είρε ζαλ απνηέιεζκα λα ηνπνζεηεζνχλ θξνπξέο 

ζηηο αρατθέο πφιεηο νη νπνίεο είραλ δηραζηεί, ελψ δηαιχζεθε ην παλάξραην "Κνηλφ ησλ 

Αραηψλ". Δπίζεο άιιαμε ην δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα, εμνξίζηεθαλ πνιίηεο θαη 

παξαηεξήζεθε απνζάζξσζε ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα ηελ 

νηθνλνκηθή απνδηνξγάλσζε. Αθνινχζεζαλ νη θαηαζηξνθηθέο επηδξνκέο ησλ 

Γαιαηψλ, νη νπνίεο φκσο εμάληιεζαλ θαη λίθεζαλ ηνλ καθεδνληθφ ζηξαηφ ην 281 

π.Υ., θάηη ην νπνίν νη αρατθέο πφιεηο εθκεηαιιεχηεθαλ θαη επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ 

ηεο καθεδνληθήο εμνπζίαο. Σφηε κε πξσηνβνπιία ηεο Γχκεο, ηδξχεηαη λέα 

νκνζπνλδία ησλ Αραηψλ, ε "Β' Αρατθή πκπνιηηεία", ε νπνία ζηφρεπε ζηελ 

ελνπνίεζε φισλ ησλ ειιεληθψλ πφιεσλ. ε απηή πξνζρψξεζαλ κεηά απφ 

πξνζπάζεηεο ρξφλσλ 43 πφιεηο θαη ζρεδφλ νιφθιεξε ε Πεινπφλλεζνο εθηφο απφ ηελ 

πάξηε ε νπνία πξνζρψξεζε αξγφηεξα. Ορπξψζεθαλ πνιιέο βαζηθέο πφιεηο ηεο 

πεξηνρήο, εθηφο απφ ηελ Πάηξα ε νπνία νρχξσζε κφλν ηελ αθξφπνιε ηεο. 

ηαλ ζηελ πάξηε επηθξάηεζε ν κεηαξξπζκηζηήο Κιενκέλεο, ην κίζνο ησλ 

Λαθεδαηκφλησλ γηα ηνπο Αραηνχο αλαδσππξψζεθε θαη εμαηηίαο ηεο εμάπισζεο ηεο 

πκπνιηηείαο ηνπο, ην νπνίν ελζάξξπλε ηνπο Αηησινχο νη νπνίνη ήξζαλ ζε ξήμε κε 

ηνπο Αραηνχο, ελψ αθνινχζεζε κηα ζεηξά πνιέκσλ νη νπνίνη απνδπλάκσζαλ ηηο 

ειιεληθέο πφιεηο, κε απνηέιεζκα νη Ρσκαίνη λα εκπιαθνχλ ζηα ειιεληθά πξάγκαηα 

θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα κεηψζνπλ ηελ δχλακε ηεο "Β' Αρατθήο πκπνιηηείαο", ηεο 

νπνίαο ηηο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ζπλέηξηςαλ ην 147 π.Υ. ζηε θάξθεηα ηεο 

Λνθξίδαο. Σνλ επφκελν ρξφλν νιφθιεξε ε Διιάδα βξηζθφηαλ ππφ ηελ εμνπζία ησλ 

Ρσκαίσλ, ηελ νπνία κάιηζηα νλφκαζαλ Αραΐα. Καηαζηξάθεθαλ πνιιέο αρατθέο 

πφιεηο φπσο ε Γχκε, αιιά θάπνηεο, ηδηαίηεξα ε Πάηξα, σθειήζεθαλ ηδηαίηεξα. 

Καηά ηελ πξψηκε Βπδαληηλή πεξίνδν ε Αραΐα γλψξηζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ε νπνία αλαθφπεθε πνιιέο θνξέο απφ ηηο επηδξνκέο ησλ Γφηζσλ, αιιά θπξίσο ησλ 

ιάβσλ ηνλ 8ν αηψλα κ.Υ. νη νπνίνη εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ κείσζε ηνπ εγρψξηνπ 

πιεζπζκνχ θαη θαηέιαβαλ πνιινχο αρατθνχο νηθηζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο 

εθδηψρζεθαλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επαλαζηάηεζαλ ην 783 κ.Υ. Νέα εηζβνιή ιάβσλ 

ππήξμε ιίγν αξγφηεξα, ην 805 κ.Υ., ε νπνία ηειηθά απνθξνχζηεθε. Σειηθά νη ιίγνη 

ιάβνη πνπ παξέκεηλαλ ζηελ Αραΐα, πεξηνξίζηεθαλ ζηα νξεηλά, φπνπ δεκηνχξγεζαλ 

ηα ιεγφκελα Νεδεξνρψξηα. Απηνί αθνκνηψζεθαλ πιήξσο απφ ηνλ αρατθφ πιεζπζκφ. 

ηηο αξρέο ηνπ 13νπ αηψλα ε Αραΐα αθνινπζψληαο ηελ ηχρε θαη πνιιψλ 

άιισλ ειιεληθψλ πεξηνρψλ, θαηαιήθζεθε απφ ηνπο Φξάγθνπο απφ ηνπο νπνίνπο 

απειεπζεξψζεθε ην 1430, ελψ ήδε απνηεινχζε κέξνο ηνπ Γεζπνηάηνπ ηνπ Μπζηξά. 

Αθνινχζεζε φκσο ην 1460 ε θαηάθηεζή ηεο απφ ηνπο Σνχξθνπο, νη νπνίνη έδσζαλ 

πξνζσξηλά ηε ζέζε ηνπο ζηνπο Δλεηνχο ην 1687, γηα λα πάξνπλ πάιη ηελ εμνπζία ην 

1715 κέρξη ηελ απειεπζέξσζε ηεο Διιάδαο ην 1828. πνπδαίν γεγνλφο ηεο επνρήο, 

εθηφο απφ ηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε ηνπ 1821, ππήξμαλ ηα Οξισθηθά, αθνχ ζηηο 29 

Μαξηίνπ 1770, ν κεηξνπνιίηεο Παηξψλ Παξζέληνο, ζπγθέληξσζε ηνπο πξνθξίηνπο 

ζην Αίγην θαη θήξπμε ηελ επαλάζηαζε ελαληίνλ ηνπ θαηαθηεηή, ε νπνία είρε άδνμν 

ηέινο θαη δπζκελείο επηπηψζεηο γηα ηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ. ζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ 

επαλάζηαζε ηνπ 1821, ιίγα ρξφληα πξηλ ηελ έλαξμή ηεο, εθπξφζσπνο ηεο Φηιηθήο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/281_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/281_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/147_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%AC%CF%81%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CF%84%CE%B8%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%B6%CE%B5%CF%81%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9_(%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AE)
http://el.wikipedia.org/wiki/1430
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/1460
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1687
http://el.wikipedia.org/wiki/1715
http://el.wikipedia.org/wiki/1828
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BB%CF%89%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/29_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
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http://el.wikipedia.org/wiki/1770
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%AF%CE%B1


ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

20 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

Δηαηξίαο, ν Αληψληνο Πεινπίδαο, έθηαζε ζηελ Πάηξα απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

γηα λα παξαθηλήζεη επηθαλείο Αραηνχο λα γίλνπλ κέιε ηεο νξγάλσζεο. Σειηθά ην 

ιάβαξν ηεο επαλάζηαζεο ζεθψζεθε ζηα Καιάβξπηα ζηηο 25 Μαξηίνπ 1821, κεηά απφ 

πελζήκεξε πνιηνξθία ησλ Σνχξθσλ ζην θάζηξν ηεο πφιεο ελψ ζηηο 23 Μαξηίνπ 

άξρηζε ε πνιηνξθία ηνπ θάζηξνπ ηεο Πάηξαο. Ζ Αραΐα φκσο γλψξηζε ηελ καλία ησλ 

θαηαθηεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Γεξκαληθήο θαηνρήο, αθνχ θαηαζηξάθεθαλ ηα 

Καιάβξπηα ην 1943 ελψ είρε ζθαγηαζηεί ν άκαρνο πιεζπζκφο ηεο Πάηξαο ην 1940 

απφ ηνπο Ηηαινχο. 

 

 

2.3 ΠΑΣΡΑ 

 

Ζ Πάηξα (αξραία ειιεληθά: Πάηξαη) είλαη ε ηξίηε ζε κέγεζνο πφιε ηεο 

Διιάδαο,[1] πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ Αραΐαο, ηεο πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο θαη 

ην κεγαιχηεξν αζηηθφ θέληξν θαη ιηκέλαο ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Σν επξχηεξν Πνιενδνκηθφ πγθξφηεκα ηεο Πάηξαο έρεη κφληκν πιεζπζκφ 

190.843 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001), ελψ ν Γήκνο Παηξέσλ 160.446 θ. Ζ (θεληξηθή) 

πφιε ηεο Πάηξαο έρεη 158.400 θ. θαηά ηελ ηειεπηαία απνγξαθή. Ζ Πάηξα είλαη ην 

κεγαιχηεξν νηθνλνκηθφ, εκπνξηθφ θαη πνιηηηζηηθφ θέληξν ηεο Γπηηθήο Διιάδαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεζζάξσλ ρηιηεηηψλ ηεο ηζηνξίαο ηεο θαη εηδηθφηεξα ζηε 

2.1 Νομόσ Αχαΐασ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/25_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/23_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1943
http://el.wikipedia.org/wiki/1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%94%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
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Ρσκατθή πεξίνδν, ε Πάηξα απνηέιεζε θνζκνπνιίηηθν θέληξν ηεο Μεζνγείνπ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ ρξηζηηαληθή παξάδνζε είλαη ν ηφπνο ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Αγίνπ 

Αλδξέα. 

Απνθαιείηαη Πχιε ηεο Διιάδαο πξνο ηε Γχζε, θαζψο είλαη δηεζλέο εκπνξηθφ 

θέληξν, κεγάιν ιηκάλη θαη θνκβηθφ ζεκείν γηα ην εκπφξην θαη ηελ επηθνηλσλία κε ηελ 

Ηηαιία θαη ηελ Δπξσπατθή Γχζε. Ζ πφιε δηαζέηεη δχν παλεπηζηήκηα θαη έλα 

Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα θαη ζπλδεδεκέλα κε απηά εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα, 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ επηζηεκνληθφ θέληξν κε εμαηξεηηθέο επηδφζεηο ζηελ ηερληθή 

εθπαίδεπζε. Ζ ππεξζχγρξνλε γέθπξα Ρίνπ-Αληηξξίνπ ζπλδέεη ην πξνάζηην ηεο 

Πάηξαο Ρίν κε ην Αληίξξην, ελψλνληαο ηελ Πεινπφλλεζν κε ηελ ηεξεά Διιάδα. 

Δπηπιένλ, ε πφιε θαπρηέηαη γηα ην κεγαιχηεξν επξσπατθφ, κεζνγεηαθνχ ηχπνπ 

θαξλαβάιη ηεο, ην πεξίθεκν Παηξηλφ θαξλαβάιη, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ νπνίνπ είλαη ηα ηεξάζηηα ζαηηξηθά άξκαηα θαη νη ζεακαηηθνί ρνξνί 

θαη παξειάζεηο. Ζ ηνπηθή πνιηηηζηηθή ζθελή μερσξίδεη ζηηο ζεαηξηθέο θαη ηηο 

πιαζηηθέο ηέρλεο θαη ηε ζχγρξνλε αζηηθή ινγνηερλία. Ζ πφιε ηεο Πάηξαο ήηαλ ε 

Πνιηηηζηηθή Πξσηεχνπζα ηεο Δπξψπεο ηνπ 2006. 

Ζ Πάηξα βξίζθεηαη 216 ρηιηφκεηξα δπηηθά ηεο Αζήλαο ζηα βνξεηνδπηηθά 

παξάιηα ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηνπο πξφπνδεο ηνπ Παλαρατθνχ φξνπο θαη βξέρεηαη 

απφ ηνλ Παηξατθφ θφιπν, ν νπνίνο ζηελ νπζία είλαη κηα εγθφιπσζε ηνπ Ηνλίνπ 

πειάγνπο. Ζ πεξηνρή έρεη επράξηζην κεζνγεηαθφ θιίκα κε ζρεηηθά δξνζεξά, αιιά 

πγξά θαινθαίξηα θαη πνιχ ήπηνπο ρεηκψλεο. 

2.3.1 Ολνκαζία 

Ζ πην θνηλή εμήγεζε πνπ δίδεηαη γηα ην φλνκα ηεο πφιεο είλαη ε κπζνινγηθή, 

φηη πξνέξρεηαη δειαδή απφ ηνλ Παηξέα, ηνλ κπζηθφ νηθηζηή ηεο πφιεο.[2] 

2.3.2 Γεωγξαθία 

 
Έλα θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αζηηθήο γεσγξαθίαο ηεο Πάηξαο είλαη ε δηαίξεζή ηεο ζηελ Άλσ θαη Κάησ πφιε, πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ζθάιεο. Απηφ είλαη απνηέιεζκα κηαο αιιειεπίδξαζεο 

2.3 Δορυφορικι φωτογραφία τθσ Πάτρασ από τθ NASA 
2.2 Άποψθ τθσ Πάτρασ το καλοκαίρι κατά τθν δφςθ του 
θλίου από το φψοσ ειςερχόμενου πλοίου 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%81%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A1%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%81%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2006
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
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αλάκεζα ζηε θπζηθή γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ κνληέινπ αλζξψπηλεο 

θαηνίθεζεο. Ζ Κάησ πφιε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ αζηηθφ ππξήλα ηνπ 19νπ αηψλα 

θαη ην ιηκάλη, βξίζθεηαη δίπια ζηε ζάιαζζα θαη απιψλεηαη κεηαμχ ησλ εθβνιψλ ησλ 

πνηακψλ Γιαχθνπ θαη Υάξαδξνπ θαη είλαη ρηηζκέλε πάλσ ζε έλα αξρηθά 

πνηακνγελέο θαη ειψδεο έδαθνο, ελψ ε Άλσ πφιε θαιχπηεη ηελ πεξηνρή ησλ 

παιαηφηεξσλ νηθηζκψλ, γχξσ απφ ην θξνχξην, πάλσ ζηηο δπηηθφηεξεο ππψξεηεο ηνπ 

Παλαρατθνχ φξνπο (1.926 κέηξα) [3] πξηλ ηνλ Παηξατθφ Κφιπν. 

Σν κεγαιχηεξν πνηάκη ηεο πεξηνρήο είλαη ν Γιαχθνο πνπ ξέεη λφηηα ηεο 

Πάηξαο. Ο Γιαχθνο πεγάδεη απφ ην Παλαρατθφ θαη ηα λεξά ηνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ 

ην 1925 ζε κηα κηθξή νξεηλή πδαηνδεμακελή θνληά ζην ρσξηφ νχιη θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηνρεηεχνληαη κε αγσγνχο ψζηε λα παξαγάγνπλ ελέξγεηα ζηνλ πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ 

Γιαχθνπ, ην παιαηφηεξν πδξνειεθηξηθφ εξγνζηάζην ηεο Διιάδαο. [4] Σα λεξά 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ άξδεπζε ησλ πεξηβνιηψλ ηεο Δγιπθάδαο θαη γηα ηελ 

χδξεπζε ηεο πφιεο. Άιια πνηάκηα είλαη ν Υάξαδξνο, ν Μείιηρνο θαη ν νξκεηηθφο 

ρείκαξξνο Γηαθνληάξεο. 

Μεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη γηα ηε δηαθχιαμε 

ηνπ θιίκαηφο ηεο, έρεη ην έινο ηεο Αγπηάο, έλα κηθξφ θαη παξάθηην πδαηηθφ 

νηθνζχζηεκα, κφιηο 30 εθηαξίσλ πνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πγξνηφπνπ είλαη ε πξνθαλήο ζπαληφηεηα ηεο δηάζσζήο 

ηνπ ζηελ θαξδηά ελφο ππθλνθαηνηθεκέλνπ αζηηθνχ θέληξνπ, κε έλα ζρεηηθά μεξφ 

θιίκα, θαη ην ζεσξνχκελν σο πςειφ, επίπεδν ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε πάλσ απφ 90 

είδε πνπιηψλ λα έρνπλ παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, ζχκθσλα κε κηα κειέηε ηνπ γξαθείνπ Πάηξαο ηεο Διιεληθήο Οξληζνινγηθήο 

Δηαηξίαο[5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Σο λουλοφδινο ρολόι τθσ Πάτρασ ςτθν πλατεία 
τριϊν ςυμμάχων 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CF%85%CE%B9%CE%AC%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1#cite_note-4
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2.3.3 εηζκνί 

Έλα άιιν γεσθπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πεξηνρήο είλαη ε ζεηζκηθφηεηά, ε 

νπνία έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο θαη έρεη πξνθαιέζεη ζπρλέο 

θαηαζηξνθέο κέρξη πξφζθαηα θαη εηδηθφηεξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2008 κε ζεηζκφ κεγέζνπο 

6,5 ζηελ θιίκαθα Ρίρηεξ, ην 1993 κε έλα ζεηζκφ κεγέζνπο 5.0 θνληά ζηελ Πάηξα θαη 

ηνλ ζεηζκφ ηνπ Αηγίνπ ηνπ 1995. Έληνλε ζεηζκηθφηεηα επίζεο παξνπζηάδεη ην ζηελφ 

Ρίνπ-Αληηξξίνπ, ελψ ηα γεηηνληθά Ηφληα Νεζηά έρνπλ ρηππεζεί ζπρλά απφ 

ηζρπξφηεξνπο ζεηζκνχο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο αξραηφηεηαο ην πην γλσζηφ 

παξάδεηγκα ζεηζκνγελνχο θαηαζηξνθήο ζηελ πεξηνρή ήηαλ ε βχζηζε ηεο Αρατθήο 

πφιεο Διίθε.  

 

2.3.4 Ηζηνξηθό πεξίγξακκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H αξραία Πάηξα είρε ζαλ ππξήλα ηελ Αξφε. Ο Παηξεχο, Αραηφο απφ ηε 

πάξηε, επεηδή δελ ήζειε λα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαηάθηεζεο ηεο πφιεο ηνπ 

απφ ηνπο Γσξηείο, ήξζε επηθεθαιήο απνίθσλ (νηθηζηήο) ζηελ πεξηνρή ηεο Αξφεο θαη 

θαηάθεξε λα δηψμεη ηνπο 'Ησλεο θαηνίθνπο. Μεγάισζε θαη νρχξσζε ηελ πφιε, 

θαηάθεξε αθφκε λα θάλεη ηελ πνιηηηθή ζπλέλσζε επηά Πξντζηνξηθψλ αγξνηηθψλ 

ζπλνηθηζκψλ θαη ηεο έδσζε ην φλνκά ηνπ.[6] Υηηζκέλε ζε ζηξαηεγηθή ζέζε, 

παξαζαιάζζηα κε θαιπκκέλα ηα λψηα ηεο απφ ην Παλαρατθφ φξνο, θαη ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηηο αθηέο ηεο Αηησιναθαξλαλίαο πνιχ θνληά ζηα Ηφληα λεζηά θαη ζην 

δξφκν πξνο ηελ Ηηαιία, ε Πάηξα ήηαλ πξνηθηζκέλε κε φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα 

παίμεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία. Καηά ηνλ Πεινπνλλεζηαθφ πφιεκν ηε 

βξίζθνπκε άιινηε κε ην κέξνο ησλ Αζελαίσλ θαη άιινηε κε ησλ Πεινπνλλεζίσλ. Σν 

ηέινο πάλησο ηνπ πνιέκνπ ηε βξίζθεη κε ην κέξνο ησλ ληθεηψλ. 

2.5 Σο  Αρχαίο Ωδείο τθσ Πάτρασ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/2008
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%A1%CE%AF%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/1993
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/1995
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B7_(%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CF%8D%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1#cite_note-5
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1_%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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εκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο Πάηξαο ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Αρατθήο 

πκπνιηηείαο (280 π.Υ.). Πξφθεηηαη γηα ηελ αλαβίσζε ηεο νκνζπνλδίαο ησλ Αραηψλ, 

"Σν θνηλφ ησλ Αραηψλ". Οη πφιεηο Πάηξαη, Γχκε, Αίγην, Βνχξα, Φαξαί, Σξηηαία, 

Πειιήλε, Αηγείξα, Λεφληην θαη Κεξχλεηα ηδξχνπλ ηελ πκπνιηηεία. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

βαζηδφηαλ ζε ζεζκνχο ηζφηεηαο θαη δεκνθξαηίαο.  

Ζ Πάηξα ππνηάρζεθε ζηε Ρψκε ην 146 π.Υ.. Ο Αχγνπζηνο είρε δηαθξίλεη (31 

π.Υ.) ηελ πξνλνκηαθή θαη επίθαηξε ζέζε ηεο Πάηξαο θαη θξφληηζε λα εγθαηαζηαζνχλ 

εδψ ζαλ άπνηθνη παιαίκαρνη ξσκαίνη. Απφ ηφηε παξαρσξήζεθαλ κφλν ζηνπο 

Παηξηλνχο (απφ φινπο ηνπο Αραηνχο), ε ειεπζεξία θαη ε απηνδηνίθεζε πνπ 

κπνξνχζαλ λ' απνιακβάλνπλ νη ξσκαίνη ζαλ άπνηθνη. 

 

 

2.3.5 πληξηβάλη 

 
Οη ξσκαίνη απηνθξάηνξεο Σηβέξηνο, Νέξσλ θαη Αδξηαλφο αιιά θαη άιινη 

έδσζαλ θαηά θαηξνχο πξνλφκηα ζηελ Πάηξα, ε νπνία γξήγνξα κεηαβιήζεθε ζε 

ιακπξή θαη παζίγλσζηε πφιε. Καηά ηνλ 2ν αηψλα κ.Υ. ε Πάηξα βξίζθεηαη ζηε 

κεγαιχηεξε αθκή ηεο, ηφηε ηελ επηζθέπηεηαη ν 

πεξηεγεηήο Παπζαλίαο. Σελ επνρή απηή 

εθηεηλφηαλ ζηα λφηηα θαη λνηηνδπηηθά ηεο 

αθξφπνιεο θαη ήηαλ ζηνιηζκέλε κε πνιιά ηεξά 

θαη άιια νηθνδνκήκαηα. Μεξηθά απφ απηά 

πεξηγξάθεη ν πεξηεγεηήο ζηα Αρατθά ηνπ. 

Ζ παξνπζία θαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

Απνζηφινπ Αλδξέα ζηελ πφιε θαηά ηελ επνρή 

ηνπ Νέξσλα ηεο δίλεη έλα θαηλνχξγην 

ραξαθηήξα. Σε κεηαβάιιεη ζε πεδίν 

ζχγθξνπζεο πνηθίισλ ζξεζθεπηηθψλ 

απνθιίζεσλ κέρξη ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηνπ 

Υξηζηηαληζκνχ. 

Με ηε κεηαθνξά ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ 

Ρσκατθνχ θξάηνπο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 330 

κ.Υ., ε Πάηξα άξρηζε λα παξαθκάδεη. ηα 807 κ.Υ., 

ε πφιε πνιηνξθήζεθε απφ ηνπο ιάβνπο. Αξγφηεξα 

έπεζε ζηα ρέξηα ησλ Φξάγθσλ, Δλεηψλ θαη ηέινο ησλ Σνχξθσλ. 

Δίλαη απφ ηηο πξψηεο πφιεηο πνπ επαλαζηάηεζαλ ελαληίνλ ησλ Σνχξθσλ ην 

1821. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επαλαζηαηηθνχ αγψλα θαηαζηξάθεθε ζρεδφλ 

νινθιεξσηηθά. Ζ ζχγρξνλε πφιε θηίζζεθε απφ ηνλ Καπνδίζηξηα ζην ρψξν ηεο 

αξραίαο. 

Ζ Πάηξα ζήκεξα είλαη κηα ζχγρξνλε κεγαινχπνιε κε ζεκαληηθή βηνκεραληθή 

θαη εκπνξηθή θίλεζε ελψ ην ιηκάλη ηεο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηεο Διιάδαο 

θαη πχιε πξνο ηελ Γχζε. 

2.6 Σα γνωςτά Λεϊντινα ιντριβάνια τθσ 
Πάτρασ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%8E%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CE%B2%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%AD%CF%81%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%85%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1821
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%8D%CF%83%CE%B7
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εκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά ηεο θαη ζηελ Δπηζηεκνληθή θαη Πνιηηηζηηθή δσή 

ηεο ρψξαο, κε ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ ηεο, ην ΣΔΗ, ην Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην, ην 

Καξλαβάιη ηεο, ην Γηεζλέο Φεζηηβάι θ.α. 

 

2.3.6 Αμηνζέαηα 

 

Ρσκατθφ Τδξαγσγείν: Σν πξψην ζπζηεκαηηθφ πδξαγσγείν ηεο Πάηξαο 

βξίζθεηαη ζηα ξηδά ηνπ ιφθνπ ηνπ Γαζπιιίνπ θαη είλαη έξγν ξσκατθφ. 

Βφξεην Νεθξνηαθείν: Σν ξσκατθφ απηφ κλεκείν ρξνλνινγείηαη κεηαμχ ηνπ 

ηέινπο ηνπ 1νπ αη. κ.Υ θαη ηνπο ηέινπο ηνπ 2νπ αη. κ. Υ. Έρνληαο ζρήκα ζηαπξνχ, 

φπσο ν λαφο ηεο Ηζηδαο ζηελ Πνκπεία, απνηειεί ην κνλαδηθφ κλεκείν κε απηή ηε 

κνξθή πνπ βξέζεθε ζηελ Πάηξα. 

Μπθελατθνί Σάθνη Βνχληελεο: Ο αξραηνινγηθφο ρψξνο ηεο Βνχληελεο 

βξίζθεηαη 4,5 ρκ αλαηνιηθά ηεο Πάηξαο θαη πξφθεηηαη γηα κεγάιν κπθελατθφ 

λεθξνηαθείν(κε επηζθέςηκνο). 

Ακθηζέαηξν: Κνληά ζην Αξραίν Χδείν ήξζαλ ζην θσο εξείπηα ακθηζεάηξνπ 

πηζαλφλ ηνπ 1νπ κ.Υ αηψλα. Μαδί κε ην ζπλερφκελν Αξραίν Χδείν ζα απνηειέζνπλ 

έλα εληαίν ζχλνιν κεγάιεο αξραηνινγηθήο αμίαο. 

Πεγή Γήκεηξαο: To ζεκεξηλφ πεγάδη ηνπ Αγ. Αλδξέα παξαπιεχξσο ηνπ 

παιαηνχ Η. Νανχ ην νπνίν άιινηε ήηαλ πεγή ηεο ζεάο Γήκεηξαο πνπ ιεηηνπξγνχζε 

θαη ζαλ καληείν. 

Ρσκατθά Νπκθαία: Γεξκαλνχ 36-40 Μλεκεηψδεο θηίζκα ηνπ 3νπ αηψλα, 

ρψξνο αλαςπρήο κε πίδαθεο λεξνχ θαη θήπνπο. Η. Βιάρνπ 3 & Καλάξε Σκήκα 

κεγάινπ ζπγθξνηήκαηνο, πηζαλφλ ζεξκψλ. ηνπο πξψηκνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ν 

ρξφλνο ρξεζηκνπνηήζεθε πηζαλφλ σο εθθιεζία θαη αξγφηεξα σο λεθξνηαθείν. 

Ρσκατθή Γέθπξα ηνπ Μείιηρνπ (γέθπξα Παπζαλία): ηελ δηαζηαχξσζε ηεο 

Ν. Δζληθήο νδνχ κε ηελ νδφ Αξέζα βξίζθεηαη θαιά δηαηεξεκέλε ξσκατθή γέθπξα κε 

δχν ηνχβιηλεο θακάξεο πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ ζε πεξίηερλεο βάζεηο απφ πειεθεηέο 

πέηξεο. 

2.7 Η  Πάτρα όπωσ φαίνεται από την Οβρυά 2.8 Πατρινό καρναβάλι, το άρμα του βαςιλιά καρνάβαλου 
το 2005 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%99%CE%B4%CF%81%CF%8D%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8C_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C_%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%A6%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%85%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%AD%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%83%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B7%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%B5%CE%AC%CF%82_%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC_%CE%BD%CF%85%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1_%CE%9C%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%87%CE%BF%CF%85_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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Σν Κάζηξν ηεο Πάηξαο: Σν Κάζηξν ηεο Πάηξαο είλαη θηηζκέλν ζε ρακειφ 

ιφθν ηνπ Παλαρατθνχ ζε απφζηαζε 800 κ. πεξίπνπ απφ ηελ αθηή. Οηθνδνκήζεθε απφ 

ηνλ Ηνπζηηληαλφ πεξίπνπ ην 551 κ.Υ. γηα ηελ άκπλα ηεο πεξηνρήο θαη ησλ θαηνίθσλ 

ηεο. 

Αξραίν Χδείν: ηα δπηηθά ηεο Αθξφπνιεο ζηελ Άλσ πφιε βξίζθεηαη ην 

ξσκατθφ Χδείν ηεο Πάηξαο, παιαηφηεξν απφ ην Χδείν ηεο Αζήλαο (Ζξψδεην 160 

π.ρ.). 

Θέαηξν "Απφιισλ": Καηαζθεπάζηεθε ην 1872 κε ζρέδηα ηνπ Γεξκαλνχ 

αξρηηέθηνλα Δξλέζηνπ Σζίιιεξ. Δίλαη ην αξραηφηεξν απφ ηα ζσδφκελα θιεηζηά 

ζέαηξα ησλ λενηέξσλ ρξφλσλ θαη ην εληππσζηαθφηεξν αξρηηεθηνληθφ ζηνιίδη ηεο 

Πάηξαο. 

Aπνζήθεο "Μπαξξπ": πγθξφηεκα βηνκεραληθήο αξρηηεθηνληθήο ζπλδεδεκέλν 

κε ηελ επνρή αθκήο ηεο πφιεο . Υξεζηκνπνηήζεθε σο εξγνζηάζην λεκαηνπνηίαο, 

θισζηηθήο, αιεπξνπνηίαο θαη θαηεξγαζίαο ζηαθίδαο. ήκεξα ιεηηνπξγεί ζαλ θέληξν 

ηερλψλ θαη ζηεγάδεη ην info center ηεο Πάηξαο. 

Παιαηφ Γεκνηηθφ Ννζνθνκείν: Νενθιαζηθφ θηίξην ηνπ Γαλνχ αξρηηέθηνλα 

CH. E. Hansen ην νπνίν ιεηηνχξγεζε ζαλ λνζνθνκείν απφ ην 1872 έσο ην 1973. 

Λεηηνπξγεί ζήκεξα σο Πνιηηηζηηθφ Πνιχδεληξν ηεο Πάηξαο. 

Γεκνηηθά θαγεία: Ηδηαίηεξνπ αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο, ηα πέηξηλα 

θηίζκαηα ησλ Γεκνηηθψλ θαγείσλ ιεηηνπξγνχζαλ έσο ην 1998. ήκεξα έρνπλ 

νινθιεξσζεί νη εξγαζίεο απνθαηάζηαζεο γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ ρψξνπ ζε κεγάιν 

εθζεζηαθφ θέληξν ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αραΐα Clauss: Ο Πχξγνο ηεο Αραΐα Clauss είλαη ην πξψην ειιεληθφ 

νηλνπνηείν πνπ ρηίζηεθε ζηα 1861 θαη κέρξη ζήκεξα παξάγεη κεξηθά απφ ηα πην 

δηάζεκα ειιεληθά θξαζηά. ηνπο ρψξνπο ηνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα ζαπκάζεη ην 

θαηαπξάζηλν πεξηβάιινλ, ηα ηζηνξηθά θηίξηα, ηα μπιφγιππηα βαξέιηα παιαίσζεο απφ 

ην 1873 ηεο θεκηζκέλεο Μαπξνδάθλεο, θαζψο επίζεο, ζηελ Κάβα Γαληειίδνο, λα 

δνθηκάζεη κεξηθά απφ ηα εθιεθηά θξαζηά ηεο Αραΐα Clauss. 

2.9 Αchaia Clauss, Imperial cellar 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF_%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF_%22%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD%22
http://el.wikipedia.org/wiki/1872
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A4%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%81&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82_%22%CE%9C%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%81%CF%85%22_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1872
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%A3%CF%86%CE%B1%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1998
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%87%CE%AC%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1_Clauss&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1861
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/1873
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Τ.Ζ.. Γιαχθνπ (Τδξν-Ζιεθηξηθφο ηαζκφο) : Σν πξψην Τδξνειεθηξηθφ 

εξγνζηάζην ηεο Διιάδνο, ιεηηνπξγεί απφ ην 1927 σο δεκνηηθή επηρείξεζε. ήκεξα 

αλήθεη ζηε ΓΔΖ ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη Μνπζείν ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζηαζκνχ. 

Βξίζθεηαη ζηελ νκψλπκε πεξηνρή, Γιαχθνο, 8 ρκ λνηηναλαηνιηθά ηνπ θέληξνπ ηεο 

Πάηξαο. 

Σν πίηη ηνπ Κσζηή Παιακά: Γηαηεξεηέν θηίξην επί ηεο νδνχ Κνξίλζνπ 241 

ζην θέληξν ηεο πφιεο, φπνπ γελλήζεθε ν Κσζηήο Παιακάο θαη ε Ηηαιίδα πεδνγξάθνο 

Μαηζίιδε εξάν. 

Υακάκ: "Λνπηξά Υακάκ Παηξψλ: 'Έηνο 1400". Κηίζηεθε επί Δλεηνθξαηίαο 

θαη δηαηεξήζεθε αξγφηεξα απφ ηνπο Σνχξθνπο νη νπνίνη είραλ ηελ ζπλήζεηα απηή. 

Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζ' απηφ ηα ρακάκ (ηνπξθηθά ζεξκφινπηξα). 

Αξραίν Θέαηξν-ηάδην ήκεξα αλαζθάπηεηαη ζην θέληξν ηεο Πάηξαο 

αλάκεζα ζηηο νδνχο Παληαλάζζεο θαη Γεξνθσζηφπνπινπ 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ην θέληξν ηεο Πάηξαο, δίπια απφ ην Γεκαξρείν, 

βξίζθεηαη ην θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε. Ζ Βηβιηνζήθε 

δηαζέηεη ζήκεξα 120.000 ηφκνπο βηβιία, θαζψο θαη κεγάιν αξηζκφ πεξηνδηθψλ, 

ηζηνξηθά έγγξαθα, θσηνγξαθηθφ αξρείν θ.ά. Δπίζεο, ζε εηδηθφ ηκήκα ηεο 

Βηβιηνζήθεο θπιάζζνληαη πνιχηηκα έγγξαθα θαη βηβιία κε ππνγξαθέο κεγάισλ 

πξνζσπηθνηήησλ (π.ρ. Κσζηή Παιακά, Γηάλλε Ρίηζνπ, Μνπζνιίλη θ.ά.). 

Ζ Βηβιηνζήθε δηαζέηεη δαλεηζηηθφ ηκήκα ινγνηερληθψλ βηβιίσλ θαη 

δαλεηζηηθφ ηκήκα παηδηθψλ βηβιίσλ ζην ηζφγεην. 

 

2.3.7 Ληκέλαο Παηξώλ 

 
Σν ιηκάλη αλέθαζελ έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηεο πφιεο. Καηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα γλψξηζε κία πεξίνδν κεγάιεο 

άλζεζεο ζαλ θέληξν ζηαθηδεκπνξίνπ. Σα πιενλεθηήκαηα γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ 

2.10 Ο Φάροσ τθσ Πάτρασ 2.11 Άποψθ τθσ πόλθσ και του φρουρίου από το λιμάνι 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5.%CE%97.%CE%A3._%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1927
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%95%CE%97
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CF%84%CE%B8%CE%AF%CE%BB%CE%B4%CE%B7_%CE%A3%CE%B5%CF%81%CE%AC%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BC_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF_%CE%B8%CE%AD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF-%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82
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επεθχιαμαλ κηα εθηεηακέλε πεξίνδν αθκήο, πνπ ζεκάδεςε ηε δσή ηεο Πάηξαο θαη 

δηακφξθσζε ζε κεγάιν βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

ηε ζπλέρεηα, ε θάκςε θαη παξαθκή ηνπ ζηαθηδεκπνξίνπ, ζπκπαξέζπξε θαη 

ην ιηκάλη ζε κία πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο θαη αξγφηεξα παξαθκήο, πνπ έγηλε ηδηαίηεξα 

έληνλε ηα πξψηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. κσο ε αλάπηπμε ησλ πνξζκεηαθψλ 

κεηαθνξψλ, νδήγεζε ζε κία λέα πεξίνδν αθκήο πνπ άξρηζε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα κε πνιχ ζεηηθέο πξννπηηθέο. 

Σν ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιηκαληνχ ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ κεζνπνιέκνπ κέρξη 

θαη ηηο αξρέο ηνπ Β΄ παγθφζκηνπ πφιεκνπ νξίδνπλ έλα εχξσζην ιηκάλη κε έληνλε 

εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τπήξρε λαπηηθή ζχλδεζε ησλ Παηξψλ κε φιε ζρεδφλ 

ηε Γπηηθή Διιάδα θαζψο θαη κε ηελ Ηηαιία θαη Αιβαλία. 

Ο Β΄ παγθφζκηνο πφιεκνο δεκηνπξγεί κία ηνκή πνπ αθνινπζείηαη απφ κία 

θάζε απξαμίαο θαη αλαδηνξγάλσζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Απφ ην 1951 -52 

αξρίδεη πάιη λα αλαθηά ζεκαληηθή εκπνξεπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ησλ 

αιιαγκέλσλ κεηαπνιεκηθψλ ζπλζεθψλ. Απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50 

δξνκνινγνχληαη νη ζπλζήθεο πνπ θαζφξηζαλ ην ζεκεξηλφ ραξαθηήξα ηνπ ιηκαληνχ. 

Μέζα ζηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ηφζν ε Πάηξα φζν θαη ην ιηκάλη ηεο άιιαμαλ 

δξαζηηθά. Ηδηαίηεξεο αιιαγέο ζηνλ ραξαθηήξα ηνπ ιηκαληνχ έγηλαλ θαη ηα ηειεπηαία 

ηξία ρξφληα νη νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ πξφζθαηε θξίζε ησλ Βαιθαλίσλ, φπνπ 

νη πξνηηκήζεηο ηνπξηζηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ ξνψλ άιιαμαλ δξαζηηθά. 

Οη ξηδηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, πνπ νθείινληαη ζε ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ζε 

γεληθφηεξεο παλειιήληεο εμειηθηηθέο ηάζεηο, έθαλαλ ην ιηκάλη πξάγκαηη "αγλψξηζην". 

Χο ρξνλνινγία νξφζεκν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ην 1960 γηαηί είλαη ε ρξνληά εθείλε 

πνπ δξνκνινγείηαη ην πξψην νρεκαηαγσγφ πινίν (ferry-boat) ζηε γξακκή Διιάδαο - 

Ηηαιίαο.. Ήηαλ ην νρεκαηαγσγφ "Δγλαληία" θαη ην παξζεληθφ ηνπ ηαμίδη ραηξεηίζηεθε 

κε κνπζηθή θαη ππξνηερλήκαηα. Ζ γξακκή απηή μεθίλεζε κε κία ζπλεξγαζία ηεο 

ειιεληθήο ΔΛΜΔ (Διιεληθαί Μεζνγεηαθέ Γξακκαί Α.Δ.) θαη ηεο ηηαιηθήο Adriatica 

di Navigazione S.p.A., ε νπνία ην επφκελν ρξφλν δξνκνιφγεζε θαη ην 

λενλαππεγεκέλν "Αππία". 

Ζ ζέζε ηεο Πάηξαο σο πιεζηέζηεξνπ ζεκαληηθνχ επεηξσηηθνχ ιηκέλνο πξνο 

ηε Γπηηθή Δπξψπε, σο αζηηθνχ θέληξνπ ππεξηνπηθήο θιίκαθαο θαη ζπγθνηλσληαθνχ 

θφκβνπ, επλφεζε ηε ρξεζηκνπνίεζή ηεο απφ ηνπο ηνπξίζηεο, είηε σο ζεκείν εηζφδνπ - 

εμφδνπ, είηε σο ζεκείν δηέιεπζεο. Γεγνλφο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηελ πνιενδνκηθή 

ηεο δηακφξθσζε, κηαο θαη ην ιηκάλη, ε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή θαη ν ζηαζκφο, 

θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθφ, αλ φρη νιφθιεξν κέξνο, απφ ηελ παξαιία ηεο πφιεο, θαη 

πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ χπαξμε ησλ βηνκεραληψλ ζηα λνηηνδπηηθά παξάιηα (Αθηή 

Γπκαίσλ) θαζηζηνχλ ηελ Πάηξα κηα "παξαζαιάζζηα πφιε ρσξίο ζάιαζζα". 

ήκεξα, ην ιηκάλη απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε ηεξκαηηθή εγθαηάζηαζε 

ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ ηεο Γπηηθήο Διιάδαο θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν 

πνξζκεηαθήο ζχλδεζεο ηεο ρψξαο κε ηελ Ηηαιία, ελψ ν ξφινο ηνπ ζην δίθηπν ησλ 

εζσηεξηθψλ αθηνπιντθψλ ζπλδέζεσλ κε ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ έρεη απνδπλακσζεί, 

κεηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ιηκαληνχ ηεο Κπιιήλεο σο θχξηνπ ζεκείνπ ζπλδέζεσο ηεο 

Εαθχλζνπ θαη ηεο Κεθαινληάο. 
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Οη εμειίμεηο ηεο δηεζλνχο κεηαθνξηθήο αγνξάο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη ησλ Βαιθαλίσλ, αλαδεηθλχνπλ θαη αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ 

ιηκαληνχ ηεο Πάηξαο ζην δηεζλέο δίθηπν ησλ κεηαθνξψλ. Ζ θξίζε ησλ Βαιθαλίσλ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εθηξνπή πνιχ ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

ηεο ρψξαο ζηε ζαιάζζηα νδφ εμππεξέηεζεο. Δλψ ην πνζνζηφ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

ηεο ρψξαο πνπ εμππεξεηείηαη νδηθά παξακέλεη ζηαζεξφ ζηελ ηάμε ηνπ 7-8% εηεζίσο, 

ε θαηαλνκή ησλ θφξησλ κεηαμχ ζαιάζζηνπ δξφκνπ ηεο Αδξηαηηθήο θαη ησλ ρεξζαίσλ 

δηαδξνκψλ, έρεη κεηαζηξαθεί, απφ 80-20% πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, 

ζε 50-50% γηα ην 1993. Απφ ηνλ θφξην απηφ, ην 1993 ε Πάηξα εμππεξεηεί πεξίπνπ ην 

80%, ελψ ε Ζγνπκελίηζα ην ππφινηπν 20%. 

 

 

2.4 Γήκνο Φαξξώλ 

 

Ο Γήκνο Φαξξψλ είλαη έλαο απφ ηνπο δήκνπο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο. Απνηειείηαη 

απφ 16 ρσξηά θαη 50 

νηθηζκνχο θαη έδξα ηνπ 

είλαη ε Υαιαλδξίηζα. 

Γεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ 

δήκνπ είλαη ηα ρσξηά 

Υαιαλδξίηζα, Βαζηιηθφ, 

Διιεληθφ, Ίζσκα, 

Καιάληζηξα, Κάιαλνο, 

Καινχζη, Καηαξξάθηεο, 

Κξηζαξάθηα, Λαθθψκαηα, 

Μίξαιη, Νέν Κνκπεγάδη, 

Πιαηαλφβξπζε, ηαξνρψξη, 

Φαξξαί, Υξπζνπεγή. 

 

 

 

2.4.1 Ηζηνξία 

ηελ αξραηφηεηα ζηελ πεξηνρή ππήξρε ε αξραία πφιε Φαξαί [1] [2]κέινο ηεο 

Αρατθήο ζπκπνιηηείαο. Ο ζχγρξνλνο δήκνο Φαξξψλ πξσηντδξχζεθε ην 1835 κε έδξα 

ην ρσξηφ Υαιαλδξίηζα ην νπνίν ηφηε νλνκαδφηαλ Φαξξέο. Γηαιχζεθε ην 1912 ζε 

μερσξηζηέο θνηλφηεηεο κέρξη ην 1998, πνπ ηδξχζεθε πάιη κε ην ρέδην Καπνδίζηξηα. 

2.12 Κάτοψθ ζκταςθσ Αυτοκινθτοδρομίου Πατρϊν από GOOGLE EARTH 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8A%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B1%CE%BA%CE%BA%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AF%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%BF_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AC%CE%B4%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%B2%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%B1%CE%AF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%B7%CE%B3%CE%AE_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%AF_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#cite_note-0
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
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2.4.2Αζιεηηζκόο 

ηνλ αζιεηηθφ ηνκέα ζηνλ δήκν ιεηηνπξγνχλ ηα ζσκαηεία Α.Π.. Γφμα 

Υαιαλδξίηζαο πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν ζσκαηείν ηνπ δήκνπ , Α.Ο. Βαζηιηθνχ , 

Α.Ο. Πείξνο Ηζψκαηνο, Α.Ο. ηαξνρψξη,θαη Α.Ο. Φαξατθφο, φια πνδνζθαηξηθά 

ζσκαηεία. Τπάξρνπλ επίζεο 5 γήπεδα πνδνζθαίξνπ μεξά, φια ζηελ έδξα θάζε 

ζπιιφγνπ. ηνλ νηθηζκφο Πξέβεδνο ππάξρεη ην Αζιεηηθφ Κέληξν Πξεβέδνπ κε ηξία 

γήπεδα: δχν κε ρφξην θαη έλα πιαζηηθφ. ηελ Υαιαλδξίηζα θαη ζηελ ζέζε Ρέληεο 

ιεηηνπξγεί ην Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο. 

2.4.3 Αμηνζέαηα 

ηελ Υαιαλδξίηζα ππάξρεη ην κνπζείν ιατθήο ηέρλεο πνπ ζηεγάδεηαη ζε έλαλ 

παιηφ λεξφκπιν. ην ίδην ρσξηφ ππάξρνπλ εξείπηα θάζηξνπ, πνπ ρξνλνινγείηαη απφ 

ηελ επνρή πνπ ην ρσξηφ ήηαλ έδξα Βαξφλνπ, φπσο θαη Μπθελατθφ λεθξνηαθείν. 

Τπάξρεη θαη ε Iεξά Μνλή Υξπζνπνδαξίηηζζαο, γλσζηή ζαλ Μνλή Νεδεξψλ. 

2.4.4 Γήκαξρνη 

Υξήζηνο Νεδεξίηεο 1899 - 1903 [3] 

Σδίλνο 1895-1899[4], 1903- 1912[5][6] 

Αζαλάζηνο Καξπήο 1998-2006 

Γεκήηξεο σηεξφπνπινο 2006-ήκεξα 

2.5 Υαιαλδξίηζα Αραΐαο  

Ζ Υαιαλδξίηζα είλαη θσκφπνιε ζηελ Αραΐα, ε νπνία απέρεη 23 ρηιηφκεηξα 

απφ ηελ Πάηξα. Απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Υαιαλδξίηζα, Μαζηνξέηθα, 

ηακέηθα θαη Κπδσληέο. ήκεξα είλαη ε έδξα ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ. ηελ Υαιαλδξίηζα 

ππάξρεη γπκλάζην, ιχθεην, αζηπλνκηθφ ηκήκα, θαη θέληξν πγείαο. Απφ ην 1835 έσο 

θαη ην 1912, ήηαλ πάιη δεκνηηθφ δηακέξηζκα ηνπ ηφηε Γήκνπ Φαξξψλ. Ζ 

Υαιαλδξίηζα βξίζθεηαη ζε ζεηζκνγελήο πεξηνρή αθνχ ζηελ άθξε ηεο θσκφπνιεο 

πεξλά ζεηζκηθφ ξήγκα ην νπνίν αλαθαιχθζεθε ην 1993 . Σν ξήγκα ζεσξνχληαλ 

αλελεξγφ κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007 φηαλ έδσζε δχν δίδπκνπο Ολνκαζία 

χκθσλα κε ηνλ Πνπθεβίι, ε νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο 

"Υαιαζκέλε Σξηηαία" 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91.%CE%A0.%CE%A3._%CE%94%CF%8C%CE%BE%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91.%CE%A0.%CE%A3._%CE%94%CF%8C%CE%BE%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%AD%CE%B2%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BC%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=I%CE%B5%CF%81%CE%AC_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#cite_note-2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#cite_note-3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#cite_note-4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD#cite_note-4
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%B1_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B4%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A6%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/1993
http://el.wikipedia.org/wiki/2007
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2.4.5 Ηζηνξία 

Ζ Υαιαλδξίηζα θαηνηθείηαη 

απφ ηελ παιαηνιηζηθή επνρή. 

ηελ ζέζε ηαπξφο , κέζα ζηελ 

Υαιαλδξίηζα, ην 1985 θαηά ηηο 

εθζθαθέο γηα ηελ αλέξγεζε 

θέληξνπ πγείαο βξέζεθαλ 

ιείςαλα πξντζηνξηθνχ νηθηζκνχ 

.Οη νηθίεο βξίζθνληαη 

πεξηκεηξηθά ηνπ ιφθνπ θαη ζην 

θέληξν πηζηεχεηε φηη ππήξρε 

θάπνην δεκφζην θηίξην ή λαφο. 

Δπίζεο ζε πνιχ κηθξή 

απφζηαζε βξέζεθε κπθελατθφ 

λεθξνηαθείν πνπ πηζηεχεηαη φηη 

ήηαλ ην λεθξνηαθείν ηνπ νηθηζκνχ. 

Ζ νλνκαζία ηνπ νηθηζκνχ καο είλαη 

άγλσζηε θαζψο δελ βξέζεθαλ 

επηγξαθέο αιιά θεξακηθά θαη ιίζηλα εξγαιεία πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 11ν π.ρ. 

αηψλα . Οη νηθίεο έρνπλ ζεκέιηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ θαη δεχηεξν 

πάησκα , θαη ζε ηέζζεξηο απφ απηέο θάησ απφ ην δάπεδν ηνπο βξέζεθαλ παηδηθέο 

ηαθέο. 

2.4.6 Νεόηεξε ηζηνξία 

Καηά ηελ ελεηνθξαηία ήηαλ αξρηθά ηκήκα ηεο Βαξνλίαο ηεο Πάηξαο απφ φπνπ 

θαη απνζπάζηεθε θαη ηδξχζεθε ε Βαξνλία ηεο Υαιαλδξίηζαο, ε νπνία δηνηθήζεθε 

απφ ηελ νηθνγέλεηα Σξεκνπίγ θαη κεηά απφ ηελ νηθνγέλεηα Εαραξία. Πξψηνο βαξψλνο 

ήηαλ ν Χδεβέξηνο ληε Σξεκνπτγ. Καηά ηελ Σνπξθνθξαηία είρε ηελ ίδηα ηχρε κε ηελ 

ππφινηπε Αραΐα θαη κεηά ηα Οξινθηθά ζχκθσλα κε ηνλ Γάιιν πεξηεγεηή Γθνπθηέ 

είρε εξεκψζεη. ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 1822 2.000 Σνχξθνη ηελ ιεειάηεζαλ θαη ηελ 

ππξπφιεζαλ. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1943 ν Ηηαιηθφο ζηξαηφο θαηνρήο ππξπφιεζε ηελ 

Υαιαλδξίηζα ζαλ αληίπνηλα κεηά απφ κάρε πνπ είραλ κε αληάξηεο. Καηά ηνλ 

Διιεληθφ εκθχιην ε Υαιαλδξίηζα ήηαλ ζηα ρέξηα ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ κέρξη 

ηηο 5 Ηνπιίνπ 1948 φηαλ δέρηεθε ηελ νξγαλσκέλε επίζεζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

ζηξαηνχ. Ζ θσκφπνιε κεηά απφ κάρε θαηαιήθζεθε απφ ηνπο αληάξηεο γηα λα 

αλαθαηαιεθζεί απφ ηηο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θαη κεηά απφ έμη εκέξεο λα μαλά 

πεξάζεη ζηελ θαηνρή ησλ αληαξηψλ κέρξη ην ηέινο ηνπ εκθπιίνπ. 

2.4.7 Κάζηξν 

ηελ Υαιαλδξίηζα , ζε άγλσζηε εκεξνκελία, φηαλ νη θξάγθνη θαηέιαβαλ ηελ 

Αραΐα ην 1205 θαηαζθεχαζαλ κηθξφ θξνχξην, πχξγν, εξείπηα ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη 

αθφκα ζήκεξα. Σν θξνχξην αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπ θαηάινγνπο ησλ θάζηξσλ ηεο 

Αραΐαο πνπ ζπληαζζφηαλ θαηά θαηξνχο απφ ηνπο Δλεηνχο θαη Σνχξθνπο θαηαθηεηέο , 

ηέηνηνη θαηάινγνη πνπ αλαθέξνπλ ην θάζηξν είλαη ηνπ 1364, 1471 θ.α.. Σν θάζηξν 

ρξεζηκνπνηνχληαλ αξρηθά ζαλ θαηνηθία ηνπ εθάζηνηε θξάγθνπ βαξψλνπ αθνχ ε 

2.13 Μερικι άποψθ του Μυκθναϊκοφ οικιςμοφ τθσ 
Χαλανδρίτςασ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A9%CE%B4%CE%B5%CE%B2%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%8A%CE%B3&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/26_%CE%A6%CE%B5%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1822
http://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/1205
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1364
http://el.wikipedia.org/wiki/1471
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Υαιαλδξίηζα ήηαλ αλεμάξηεηε βαξνλία. Σν 1315 θαηαιήθζεθε απφ ηνλ Φίιηππν ηνλ 

Αξαγσληθφ , θαη ην 1429 πνιηνξθήζεθε απφ ηνλ Θσκά Παιαηνιφγν. 

2.4.8 Αμηνζέαηα 

ηελ Υαιαλδξίηζα ππάξρεη ν Μπθελατθφο Οηθηζκφο κέζα ζηελ θσκφπνιε θαη 

ην Μπθελατθφ Νεθξνηαθείν ζηελ ηνπνζεζία Άγηνο Βαζίιεηνο., επίζεο ν Φξάγθηθνο 

Πχξγνο, ην Μνπζείν Λατθήο Σέρλεο θαη ηνπηθήο Ηζηνξίαο (αλαπαιαησκέλα θηίξηα 

Νεξφκπινπ θαη Νεξνηξηβήο). 

2.4.9 Αζιεηηζκόο 

Σν κνλαδηθφ ζσκαηείν ηεο θσκφπνιεο είλαη ε Γφμα πνπ έρεη κφλν 

πνδνζθαηξηθφ ηκήκα θαη αγσλίδεηαη ζην θνηλνηηθφ γήπεδν Υαιαλδξίηζαο πνπ είλαη 

μεξφ. ηε ζέζε Ρέληεο βξίζθεηαη ην ππφ θαηαζθεπή Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο. 

ζεηζκνχο 5,4 θαη 5,5 ξίρηεξ. 

2.4.10. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο.  

      Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο 

..Τ.Δ. ηνπ 1991, αλέξρεηαη ζε 6.483 θαηνίθνπο θαη ε κέζε πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα είλαη 27,38 θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, ε νπνία ζεσξείηαη 

ρακειή αλ ππνινγηζηεί φηη ε κέζε εζληθή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα είλαη 77,75 

θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 

      Ζ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ ζχκθσλα κε ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο δίλεη έλα 

πνζνζηφ 42 % ζηνλ ινθψδε πιεζπζκφ, ελψ ην ππφινηπν θαηαλέκεηαη αλνκνηφκνξθα 

ζηνλ εκηνξεηλφ-νξεηλφ πιεζπζκφ. Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη ε Υαιαλδξίηζα είρε 

πιεζπζκφ 1.165 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνλ 1991, δειαδή πνζνζηφ 

17,87 %. Έληνλε είλαη ε ηάζε ζπγθέληξσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ινθψδεηο 

θνηλφηεηεο θαη ζηελ έδξα, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλαινγεί ζηηο 

νξεηλέο θαη εκηνξεηλέο, ρσξίο φκσο λα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ εξκελεχεηαη απφ ηε κεγάιε ειαζηηθφηεηα λέσλ 

θαηνίθσλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ινθψδεηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο. 

 

   ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε πιεζπζκηαθή εμέιημε απφ ην 1961 έσο ην 

1991 θαη ε θαηαλνκή ησλ θαηνίθσλ αλά Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ. 

2.4.11 Γεπηεξνγελήο ηνκέαο παξαγωγήο ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

Α. Κηελνηξνθία  

 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αγξνηνθηελνηξνθηθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Φαξξψλ είλαη νη εμήο :  

 12 ειαηνηξηβεία. 

 7  ηπξνθνκεία. 

http://el.wikipedia.org/wiki/1315
http://el.wikipedia.org/wiki/1429
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91.%CE%A0.%CE%A3._%CE%94%CF%8C%CE%BE%CE%B1_%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
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 2  βηνηερλίεο γηανπξηηνχ. 

ζνλ αθνξά ην δσηθφ θεθάιαην, ζηελ πεξηνρή εθηξέθνληαη 25.253 πξφβαηα , 15.751 

αίγεο θαη 254 βννεηδή.  

 

Β. Γεσξγία  

 

Σα θπξηφηεξα γεσξγηθά πξντφληα ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ είλαη ην ειαηφιαδν θαη ηα 

ζηηεξά. 

 

2.4.12 Κνηλωληθή Τπνδνκή  

 

Α. Τγεία  

 

Οιφθιεξε ε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ φζνλ αθνξά ζηηο αλάγθεο πεξίζαιςεο, 

εμππεξεηείηαη απφ έλα Κέληξν Τγείαο θαη έμη (6) αγξνηηθά ηαηξεία. 

 

Β. Δθπαίδεπζε  

 

ηνλ Γήκν ησλ Φαξξψλ ιεηηνπξγνχλ νη παξαθάησ εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο : 

 Πέληε λεπηαγσγεία κε 67 καζεηέο θαη 5 δηδάζθνληεο. 

 Γψδεθα δεκνηηθά ζρνιεία κε 336 καζεηέο θαη 66 δηδάζθνληεο. 

 Γπν γπκλάζηα κε 250 καζεηέο θαη 20 δηδάζθνληεο  

 Γπν ιχθεηα κε 180 καζεηέο θαη 7 δηδάζθνληεο. 

 

2.4.13 Σνπξηζκόο   

      Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Φαξξψλ δελ παξνπζηάδεη πξνο ην παξφλ ζεκαληηθή 

ηνπξηζηηθή θίλεζε παξφηη ζπγθεληξψλεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ηνπξηζηηθήο 

αμηνπνίεζεο. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο άκεζεο γεηηλίαζεο, 

κε ζεκαληηθνχο ρψξνπο θαη πφινπο ηνπξηζηηθήο έιμεο, νη νπνίνη ζαθψο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο. 

      Σν γεγνλφο δε φηη ηνλ δηαζρίδεη ε λνκαξρηαθή νδφο πνπ ζπλδέεη ηελ Πάηξα κε ηα 

Καιάβξπηα είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο. Οη ειιείςεηο φκσο ηεο 

ηερληθήο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο θαη ε έιιεηςε επαξθνχο θαηαιπκαηηθήο ππνδνκήο 

θαη εμππεξεηήζεσλ, επηδξνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη θίλεζε 

ζηελ πεξηνρή, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο. 

     ζνλ αθνξά ην μελνδνρεηαθφ δπλακηθφ ηεο πεξηνρήο ν δήκνο Φαξξψλ 

ζπγθεληξψλεη 3 μελνδνρεία – μελψλεο, ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 80 θιηλψλ θαη 22 

ινηπά ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα 66 θιηλψλ. 
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Αξραηνινγηθνί ρψξνη δελ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. 

     Χζηφζν, ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, ππάξρνπλ αξθεηνί αξραηνινγηθνί ρψξνη πνπ 

κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ.  

Οη πνην θνληηλνί απ απηνχο, βξίζθνληαη πιεζίνλ ηεο Κνηλφηεηαο Υαιαλδξίηζαο θαη 

είλαη : 

1. Θέζε  ΄΄ Γνπβηά ΄΄ : επξήκαηα λεθξνηαθείνπ Μπθελατθήο επνρήο. 

2. Θέζε δαζχιιην ΄΄ : επξήκαηα αξραίαο πνιηηείαο Μπθελατθήο επνρήο. 

3. Δθθιεζία Αγ. Αζαλάζηνο : είλαη βπδαληηλήο επνρήο θαη ελ ιεηηνπξγία. 

4. Θέζε ΄΄Παιηφππξγνο΄΄ : θηίζκαηα απφ ηελ επνρή ηεο Φξαγθνθξαηίαο, ήηαλ ε 

έδξα κηαο απφ ηηο επηά βαξνλίεο ηεο πεξηνρήο.  

 

2.4.14 Τθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή κειέηεο. 

     Ο ρψξνο κειέηεο, πεξηβάιιεηαη απφ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, εθηφο απφ ην 

βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη θπξίσο απφ δαζηθή έθηαζε, κε 

βιάζηεζε αείθπιισλ – πιαηχθπιισλ θαη δηάζπαξηεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ζε 

κνξθή κσζατθνχ. Ζ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ γίλεηαη θαη κε ην ππνηππψδεο 

αξδεπηηθφ δίθηπν πνπ ππάξρεη , δειαδή κε ρσκάηηλα απιάθηα. 

     ε αθηίλα 2.500 κέηξσλ βνξείσο, ππάξρεη ε Κνηλφηεηα Υαιαλδξίηζα, Ννηίσο θαη 

ζε αθηίλα 1.500 κέηξσλ πεξίπνπ, ππάξρνπλ νη νηθηζκνί Βαικαληνχξα, Υακνθέιεο, 

Μπαθαιαξέτθα , Λαιηψηε, νη νπνίνη έρνπλ ζπλνιηθά 50 νηθίεο πεξίπνπ θαη 

βξίζθνληαη πέξαλ ηνπ Πείξνπ πνηακνχ. Δπξίζθνληαη δε εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Κνηλφηεηαο Διιεληθνχ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε αθηίλα 3 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ρψξν 

επέκβαζεο θαη είλαη νξαηφο απφ απηφλ. 

 

2.4.15. Τθηζηάκελε δηαρείξηζε δαζηθώλ εθηάζεωλ. 

     Γελ ππάξρεη θάπνηα εγθεθξηκέλε δηαρεηξηζηηθή έθζεζε ζηελ νπνία λα ππάγεηαη ε 

ππ΄ φςε αγξνηηθή έθηαζε. 

Ζ κέρξη ηψξα ρξήζε ηεο γίλεηαη απφ ηνπο βνζθνχο ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη βνζθνχλ 

ηα πξφβαηά ηνπο. 

 

2.4.16 Οδνί πξνζπέιαζεο ζηνλ ρώξν κειέηεο.  

     Ο βαζηθφο άμνλαο πξνζπέιαζεο ζηελ έθηαζε είλαη ν επαξρηαθφο δξφκνο 

Υαιαλδξίηζαο – Διιεληθνχ, ν νπνίνο ηε δηαζρίδεη θαηά πιάηνο θαη είλαη 

αζθαιηνζηξσκέλνο. Ζ πξνζπέιαζε ππάξρεη θαη απφ ηηο δπν θαηεπζχλζεηο ηνπ ελ 

ιφγσ δξφκνπ, απφ ηελ Υαιαλδξίηζα θαη απφ ηελ Βαξκαληνχξα. 

     Ο δξφκνο απηφο ζπλδέεηαη ζην χςνο ηεο Κνηλφηεηαο Υαιαλδξίηζαο κε ηνπο 

επαξρηαθνχο δξφκνπο Παηξψλ – Καιαβξχησλ θαη Υαιαλδξίηζαο – Φαξξψλ. Ο 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

35 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

επαξρηαθφο δξφκνο Υαιαλδξίηζαο – Φαξξψλ ζην πέκπην ρηιηφκεηξν πεξίπνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ εζληθή νδφ Παηξψλ – Σξηπφιεσο ζην 20
ν
 ρηιηφκεηξφ ηεο. 

     ε αθηίλα 12 ρηιηνκέηξσλ δπηηθά ππάξρεη ε Βηνκεραληθή πεξηνρή Παηξψλ ( ΒΗΠΔ) 

, ε νπνία απέρεη νδηθά 20 ρηιηφκεηξα. 

 

2.4.17 Τθηζηάκελα έξγα. 

     Δληφο ηνπ ρψξνπ κειέηεο, δελ ππάξρεη θαλέλα ζεκαληηθφ έξγν. Σν κφλν πνπ 

ππάξρεη είλαη δπν ζηελνί ρσκαηφδξνκνη πνπ ηνλ δηαζρίδνπλ θαη εμππεξεηνχλ ηνπο 

γεσξγνχο θαη ηνπο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο. Τπάξρνπλ σζηφζν ζεκαληηθά έξγα 

ππνδνκήο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Αξρίδνληαο, ζα αλαθέξνπκε ην αλεπηπγκέλν νδηθφ 

δίθηπν ηνπ Δζληθνχ δξφκνπ Αζελψλ – Παηξψλ , κήθνο  216 ρηιηνκέηξσλ,  ηνλ Δζληθφ 

δξφκν Παηξψλ – Πχξγνπ , κήθνπο 100 ρηιηνκέηξσλ θαη ηνλ Δζληθφ δξφκν Παηξψλ – 

Σξηπφιεσο , κήθνπο 180 ρηιηνκέηξσλ. 

     Ο Δζληθφο δξφκνο Παηξψλ – Σξηπφιεσο απέρεη νδηθά απφ ην ρψξν κειέηεο επηά 

(7) κφιηο ρηιηφκεηξα, ελψ νη άιινη δπν δξφκνη είθνζη (20) ρηιηφκεηξα πεξίπνπ. Σν 

παξαπάλσ Δζληθφ δίθηπν, ζπκπιεξψλεηαη απφ ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν κε 

ζεκαληηθφηεξε νδφ απηή ησλ Παηξψλ – Καιαβξχησλ, ε νπνία δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 

δπν (2) πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ ηνλ ρψξν ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ Πάηξαο.  

     Δίλαη ζεκαληηθφ ην φηη ν ρψξνο κειέηεο δηαζρίδεηαη απφ ηνλ αζθαιηνζηξσκέλν 

δξφκν Υαιαλδξίηζαο – Διιεληθνχ γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά πνιχ εχθνια 

πξνζεγγίζηκν απφ φινπο ηνπο αλσηέξνπο δξφκνπο. 

     ε απφζηαζε 25 ρηιηνκέηξσλ βξίζθεηαη ε πφιε ηεο Πάηξαο. Μηα πφιε 

ζπγθξνηεκέλε κε φια ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκήο πνπ κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα 

εμππεξεηήζνπλ θαη ηηο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

Τπάξρεη ζηελ Πάηξα ιηκάλη κε δηεζλείο γξακκέο αθηνπιντθέο πξνο Ηηαιία θ.η.ι. Απφ 

ην ιηκάλη απηφ δηαθηλνχληαη θαη εκπνξεχκαηα θαη επηβάηεο. 

     Τπάξρνπλ αξθεηέο ηνπξηζηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα ζηελ πφιε θαη γχξσ απφ 

απηήλ. Δπίζεο ππάξρνπλ αξθεηέο Ννζνθνκεηαθέο κνλάδεο φπσο ην Π.Π.Ν.Ρ. , ην 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Άγηνο Αλδξέαο, ην 409 , ην Ννζνθνκείν Θψξαθνο θαζψο θαη ην 

Κέληξν Τγείαο Υαιαλδξίηζαο πνπ είλαη ην πιεζηέζηεξν ζην ρψξν κειέηεο. 

     ε απφζηαζε 35 ρηιηνκέηξσλ απφ ηελ Πάηξα , ππάξρεη ην Αεξνδξφκην ηνπ 

Αξάμνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί πιένλ κε πηήζεηο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ κε 

Σζάξηεξ.  

 

2.5  Γεληθά ηνηρεία ηεο Πεξηνρήο 

2.5.1. Πεξηθέξεηα ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο είλαη κία απφ ηηο δεθαηξείο πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδαο. Απνηειείηαη δηνηθεηηθά απφ ηνπο λνκνχο Αραΐαο θαη Ζιείαο, πνπ 

βξίζθνληαη γεσγξαθηθά ζηελ Πεινπφλλεζν θαη απφ ηνλ λνκφ Αηησιναθαξλαλίαο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B9%CF%84%CF%89%CE%BB%CE%BF%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
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πνπ βξίζθεηαη γεσγξαθηθά ζηελ ηεξεά Διιάδα. Έδξα ηεο πεξηθέξεηαο είλαη ε πφιε 

ηεο Πάηξαο. 

2.5.2. Γεωκνξθνινγηθά δεδνκέλα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο 

Διιάδαο 

Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδνο θαηαιακβάλεη ην ΒΓ ηκήκα ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη ην Γπηηθφ άθξν ηεο ηεξεάο Διιάδνο. Πεξηιακβάλεη ηνπο Ννκνχο 

Αηησιναθαξλαλίαο, Αραΐαο θαη Ζιείαο. Ζ ζπλνιηθή ηεο έθηαζε είλαη 11.350 km2 θαη 

θαιχπηεη ην 8,6% ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο ρψξαο. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα 

εδάθε ηεο είλαη νξεηλά (45,3%) θαη εκηνξεηλά (25,6%) ελψ κφιηο ην 29,1% είλαη 

πεδηλέο εθηάζεηο. Έρεη εθηεηακέλα παξάιηα θαη ζηνπο ηξεηο Ννκνχο, πνπ βξέρνληαη 

απφ ηε ζάιαζζα ηνπ Ηνλίνπ Πειάγνπο θαη ησλ θφιπσλ: Ακβξαθηθνχ, Παηξατθνχ θαη 

Κνξηλζηαθνχ.  

Ζ γεσκνξθνινγία ηεο Πεξηθέξεηαο παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή πνηθηιία, αθνχ ζε 

απηήλ πεξηιακβάλνληαη φξε κε ηδηαίηεξα κεγάιν πςφκεηξν (Αξνάληα 2.335 m, 

Δξχκαλζνο 2.222 m, Παλαρατθφ 1.926 m), κεγάιεο θπζηθέο ιίκλεο (Σξηρσλίδα 95,8 

km2, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε ηεο ρψξαο, Ακβξαθία 14,4 km2, Λπζηκαρεία 13 km2, 

Κατάθα θιπ) θαη πνηακνί (Αρειψνο 220 km, πνπ είλαη ν δεχηεξνο ζε κήθνο πνηακφο 

ηεο Διιάδνο, Πελεηφο, Αιθεηφο, Δχελνο, ειηλνχληαο, Βνπξατθφο, Πείξνο θαη 

Γιαχθνο).  

Δηδηθφηεξα, ν Ννκφο Αηησιναθαξλαλίαο, πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο ζε έθηαζε 

Ννκφο ηεο ρψξαο (5.448 km2), παξνπζηάδεη έλα ζπλδπαζκφ νξεηλψλ φγθσλ κε 

πνιιέο θπζηθέο θαη ηερλεηέο ιίκλεο. Οη πνηακνί Αρειψνο θαη Δχελνο καδί κε ηηο 

νκψλπκεο πεδηάδεο ζπκπιεξψλνπλ ηελ εδαθνινγηθή κνξθνινγία ηνπ λνκνχ θαη 

απνηεινχλ ηελ βαζηθή πεγή ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 

Ο Ννκφο Αραΐαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 3.274 km2, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο 

εδαθνινγηθέο αληηζέζεηο. Σα εδάθε ηνπ είλαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο (60% 

πεξίπνπ) νξεηλά θαη δηαζρίδνληαη απφ κηθξνχο ζρεηηθά πνηακνχο (Βνπξατθφ, Γιαχθν, 

ειηλνχληα, Πείξν) θαη κηθξφηεξνπο ρείκαξξνπο, πνπ εθβάιινπλ ζηνλ Παηξατθφ θαη 

Κνξηλζηαθφ θφιπν. Δπίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ Ννκνχ αιιά θαη ηεο 

Πεξηθέξεηαο απνηειεί ε πφιε ησλ Παηξψλ.  

Σέινο, ν Ννκφο Ζιείαο κε ζπλνιηθή έθηαζε 2.621 km2, έρεη έδαθνο πεδηλφ 

θαηά 60% θαη δηαζρίδεηαη απφ ηνπο πνηακνχο Αιθεηφ, Πελεηφ, Δξχκαλζν θαη ηνπο 

παξαπνηάκνπο ηνπο. Ο Ννκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε παξάιησλ 

πδξνβηφηνπσλ (Κνηχρη, Κατάθα) εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο θαη νηθνινγηθνχ 

πινχηνπ. Ζ πεδηάδα ηεο Ζιείαο είλαη ε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε ζηελ Πεινπφλλεζν. 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%AC_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο
 

ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
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3.1. Γεληθά ζηνηρεία θιηκαηνινγίαο ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

  

     Σα θιηκαηηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ 

απηήο. Οη θχξηνη ζπληειεζηέο πνπ δηακνξθψλνπλ ην θιίκα είλαη ηα αηκνζθαηξηθά 

θαηαθξεκλίζκαηα ( βξνρή, ραιάδη, ρηφλη, νκίριε ή δξφζνο ), ε ζεξκνθξαζία, ε 

πγξαζία, ε ειηαθή αθηηλνβνιία, ε ειηνθάλεηα θαη νη άλεκνη. 

     Σν θιίκα ηεο δπηηθήο Πεινπνλλήζνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ πεξηνρψλ θνληά ζηελ 

ζάιαζζα φπσο ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο κειέηεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ήπηνπο ρεηκψλεο, 

άθζνλεο βξνρνπηψζεηο, ζρεηηθά κηθξή λέθσζε θαη κεγάιε ειηνθάλεηα. 

     Ζ θαηαλνκή ηεο εηήζηαο βξνρφπησζεο δηαηεξεί ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

κεζνγεηαθνχ ηχπνπ, δειαδή ε πεξίνδνο ησλ πεξηνξηζκέλσλ βξνρνπηψζεσλ (μεξή 

πεξίνδνο) ζπκπίπηεη κε ηελ Θεξκή πεξίνδν. 

 

3.2. Κιηκαηηθά ζηνηρεηά 

 

3.2.1. Αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα 

 

     ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο κειέηεο ιεηηνπξγνχλ νη βξνρνκεηξηθνί ζηαζκνί πνπ 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :  

 

 

        ηαζκφο        Τςφκεηξν m        Πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο    Φνξέαο  

          Πάηξα              1                   1931 -     ΔΜΤ  

  Γιαχθνλ ( ΤΖ)            370                    1968 -     ΓΔΖ  

   Πάηξα ( θπη/θφο)             30                   1978 -    ΤΠΓΔ 

   Πάηξα  Παλ/κην              64             1973 – 1982       Π.Π. 

 

Πίλαθαο 3.1.  Βξνρνκεηξηθνί ζηαζκνί ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. 

 

Οη κέζεο κεληαίεο θαηαγξαθέο βξνρνπηψζεσλ ζηνλ ζηαζκφ ηεο Πάηξαο, θαίλνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. Σν κέζν εηήζην χςνο βξνρήο, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Πίλαθα  ( ? ) αλέξρεηαη ζε  670 mm πεξίπνπ ζηνλ ζηαζκφ ηεο Πάηξαο. 

 

             ΜΖΝΑ    ΜΔΟ ΤΦΟ ΒΡΟΥΖ ( mm) 

             Ηαλνπάξηνο  79,9  

           Φεβξνπάξηνο  89,0 

               Μάξηηνο  63,1 

              Απξίιηνο  50,8 

                Μάηνο  31,4 

               Ηνχληνο 8,9 
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              Ηνχιηνο  7,1 

           Αχγνπζηνο  6,2 

           επηέκβξηνο  23,8 

          Οθηψβξηνο  77,9 

          Ννέκβξηνο  123,0 

         Γεθέκβξηνο  109,5 

            ΔΣΟ  670,30 

 

Πίλαθαο 3.2. Μέζα κεληαία χςε βξνρήο ( mm ) ζην ζηαζκφ ηεο Πάηξαο κεηά απφ 

ζπκπιήξσζε θαη νκνηνγελνπνίεζε ( πεξίνδν 1969 – 1991 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ν
 Δμάκελν  ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ 

Μέζε Μεληαία  

Βξνρφπησζε 
89.1 81.7 63.3 47.8 28.9 7.5 

πλνιηθέο Μέξεο  

Βξνρήο 
12.0 10.6 9.9 8.4 5.3 2.2 

2
ν
 Δμάκελν ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Μέζε Μεληαία  

Βξνρφπησζε 
4.6 5.2 28.3 72.2 118.0 116.1 

πλνιηθέο Μέξεο  

Βξνρήο 
1.0 1.0 3.6 7.8 11.0 13.2 

 

Πίλαθαο 3.3. Μέζε κεληαία βξνρφπησζε θαη ζπλνιηθέο κέξεο βξνρήο αλά κήλα απφ ηνλ 

ζηαζκφ ηεο Πάηξαο. 

 

3.2.2. Θεξκνθξαζία  
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     Ζ γλψζε ηεο θαηαλνκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε κειέηε ηεο 

πδξνινγίαο κηαο πεξηνρήο, δεδνκέλνπ φηη επηδξά ζηελ εμαηκηζνδηαπλνή. Ζ εκεξήζηα 

κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα αθνινπζεί κε θάπνηα πζηέξεζε ηελ αληίζηνηρε  

κεηαβνιή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 

     Ο ςπρξφηεξνο κήλαο είλαη ν Ηαλνπάξηνο θαη ν ζεξκφηεξνο κήλαο είλαη ν 

Αχγνπζηνο. Με απφιπηε κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπο  41,3 
ν
C  θαη απφιπηε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπο -4,5 
ν
C απφ ηνλ ζηαζκφ ηεο Πάηξαο γηα ηελ πεξίνδν δεδνκέλσλ 

1955 – 1997. 

     Σν εηήζην Θεξκνθξαζηαθφ εχξνο είλαη 23,9 
ν
C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.4. Διάρηζηε, Μέζε θαη Μέγηζηε κεληαίεο ζεξκνθξαζίεο  ζε  
ν
C γηα ηελ πεξίνδν 

1955 – 1997 απφ ηνλ ζηαζκφ ηεο Πάηξαο. 

 

1
ν
 Δμάκελν  ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ 

Διάρηζηε Μεληαία  

Θεξκνθξαζία 
6.1 6.4 7.7 10.2 13.9 17.4 

Μέζε Μεληαία  

Θεξκνθξαζία 
10.0 10.6 12.5 15.6 20.1 24.1 

Μέγηζηε Μεληαία  

Θεξκνθξαζία 
14.5 15.0 16.8 19.7 24.2 28.0 

2
ν
 Δμάκελν ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 

Διάρηζηε Μεληαία  

Θεξκνθξαζία 
19.4 19.6 17.2 13.8 10.3 7.6 

Μέζε Μεληαία  

Θεξκνθξαζία 
26.4 26.7 23.5 19.0 14.5 11.4 

Μέγηζηε Μεληαία  

Θεξκνθξαζία 
30.1 30.9 28.2 24.1 19.5 16.1 
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3.2.3. Ζιηαθή αθηηλνβνιία  

 

     Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ελέξγεηαο γηα ην ζχζηεκα 

αηκφζθαηξα – ιηζφζθαηξα, θαζνξίδνληαο έηζη ην θιίκα κηα πεξηνρήο. Απφ ηηο 

κεηξήζεηο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ( εξγαζηήξην Φπζηθήο ηεο 

Αηκφζθαηξαο ) πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ηηκέο ηεο κέζεο εκεξήζηαο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο αλά κήλα ( cal, cm2 , day -1 ) γηα ηελ πεξίνδν 1973 – 1980. 

 

ΜΖΝΔ ΜΔΖ ΖΜΔΡΖΗΑ 

ΟΛΗΚΖ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 

Ηαλνπάξηνο  184 

Φεβξνπάξηνο 264 

Μάξηηνο 373 

Απξίιηνο 473 

Μάηνο 603 

Ηνχληνο 677 

Ηνχιηνο 681 

Αχγνπζηνο 604 

επηέκβξηνο 481 

Οθηψβξηνο 320 

Ννέκβξηνο 203 

Γεθέκβξηνο 162 

 

Πίλαθαο 3.5. Μέζε εκεξήζηα αλά κήλα νιηθή αθηηλνβνιία  ( cal, cm2 , day -1 ). 

 

3.2.4. Ζιηνθάλεηα  

  

     Σα ζηνηρεία ηεο ειηνθάλεηαο πξνέξρνληαη απφ ηηο κεηξήζεηο ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Φπζηθήο ηεο Αηκφζθαηξαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1978 – 

1982. Απφ ηηο κεηξήζεηο απηέο, πξνθχπηεη φηη, ην κέγηζην ηεο ειηνθάλεηαο 

παξαηεξείηαη ηνλ κήλα Ηνχιην θαη ην ειάρηζην ηνλ κήλα Γεθέκβξην. Ζ νιηθή εηήζηα 

ειηνθάλεηα ζηνλ ζηαζκφ Παηξψλ αλέξρεηαη ζε 2.788 ψξεο. 

 

ΜΖΝΑ 1978 1979 1980 1981 1982 Μέζεο Ώξεο Ζκέξεο 

Ζιηνθάλεηαο  

Ηαλνπάξηνο 112,6 119,3 95,1 150,0 176,3 130,6 13,7 

Φεβξνπάξηνο 116,1 105,0 202,9 153,2 153,2 146,1 14,0 

Μάξηηνο 129,5 198,0 231,8 254,2 199,0 202,5 17,0 

Απξίιηνο 179,9 201,1 260,9 267,4 232,9 228,5 17,6 

Μάηνο 265,0 297,3 289,1 296,6 310,3 291,7 19,5 

Ηνχληνο 321,3 335,9 344,7 353,0 369,3 344,9 25,0 

Ηνχιηνο 341,9 352,1 397,4 375,8 363,6 366,2 26,5 
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Αχγνπζηνο 337,8 318,8 348,3 323,3 339,3 333,5 24,7 

επηέκβξηνο 221,1 267,0 316,1 285,2 300,3 278,0 22,4 

Οθηψβξηνο 195,6 188,3 175,7 237,2 189,4 197,2 17,9 

Ννέκβξηνο  175,6 188,3 161,1 91,5 176,4 158,5 15,5 

Γεθέκβξηνο 80,8 129,3 145,0 91,5 107,8 1108 11,7 

 

Πίλαθαο 3.6. Ζιηνθάλεηα ( ψξεο ) ζηαζκνχ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

 

 

 

3.2.5.  Άλεκνη   

 

 

     Ζ κεγαιχηεξε ηηκή ηαρχηεηαο αλέκνπ πνπ θαηαγξάθηεθε ζην ηαζκφ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ήηαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1973 ίζε κε 100 km/h ( = 10  beau 

fort ). Οη επηθξαηνχζεο δηεπζχλζεηο ησλ αλέκσλ είλαη θπξίσο ΝΓ/θέο . Ζ κέζε 

ηαρχηεηα ησλ αλέκσλ εκθαλίδεη κέγηζηεο ηηκέο ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 

Ννέκβξην έσο ηνλ Απξίιην θαη ειάρηζηεο ηνλ Αχγνπζην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ν
 Δμάκελν  ΗΑΝ ΦΔΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΗ ΗΟΤΝ 

Μέζε Μεληαία  

Γηεχζπλζε Αλέκσλ 
ΒΑ ΒΑ ΒΑ ΝΓ ΝΓ ΝΓ 

Μέζε Μεληαία  

Έληαζε Αλέκσλ 
4.8 5.0 5.1 5.1 4.4 4.5 

2
ν
 Δμάκελν ΗΟΤΛ ΑΤΓ ΔΠ ΟΚΣ ΝΟΔ ΓΔΚ 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

43 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

Μέζε Μεληαία  

Γηεχζπλζε Αλέκσλ 
ΝΓ ΝΓ ΝΓ ΒΑ ΒΑ ΒΑ 

Μέζε Μεληαία  

Έληαζε Αλέκσλ 
4.4 4.3 4.3 4.1 4.4 4.6 

 

Πίλαθαο 3.7. Μέζε κεληαία δηεχζπλζε θαη έληαζε αλέκσλ απφ ην ζηαζκφ ηεο Πάηξαο, 

πεξίνδνο δεδνκέλσλ 1955 – 1997. 

 

 

3.2.6. Κιηκαηηθόο ηύπνο  

 

     Ζ πεξηνρή αλήθεη ζηηο κέηξηα εχθξαηεο έσο ππνηξνπηθέο δψλεο θαη εηδηθά ζηελ 

δψλε ηνπ Μεζνγεηαθνχ θιίκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ επεξεάδνληαη απφ 

απηφλ ηνλ ηχπν θιίκαηνο είλαη φηη δέρνληαη ηνλ θχξην φγθν ησλ βξνρνπηψζεσλ ζην 

ηέινο ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Υεηκψλα. 

     Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο κειέηεο αλήθεη ζηνλ ηχπν Csb, ζχκθσλα κε ηελ θιηκαηηθή 

θαηάηαμε ηνπ Koppen, πνπ δειψλεη εχθξαην κε μεξφ ζέξνο θαη κέζε ζεξκνθξαζία 

αέξα ηνλ ζεξκφηεξν κήλα κηθξφηεξε απφ 22
ν
 C αιιά ηνπιάρηζηνλ γηα ηέζζεξηο 

κήλεο, ε κέζε ζεξκνθξαζία αέξα είλαη κεγαιχηεξε απφ 10
ν
 C.  

 

 

3.2.7 Γηάθνξεο ελδεηθηηθέο ηηκέο Κιηκαηηθώλ πλζεθώλ 

 

Μεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο Υαιαλδξίηζαο, Ν. Αραΐαο. Τςφκεηξν: 345κ. 

Ηδηνθηεζία ΚΣAΓΑ  Α.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ 

  

Φηινμελία: Γήκνο Φαξξψλ.  

http://www.ktada.gr/
http://www.meteo.gr/
http://www.farron.gov.gr/
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] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθεο 3.8 Γηάθνξα ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο 
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ANNUAL CLIMATOLOGICAL SUMMARY 

 

NAME: Chalandritsa  CITY:    STATE:    

ELEV:     0 m  LAT:   LONG:  

 

               TEMPERATURE (°C), HEAT BASE 18.3, COOL BASE 18.3 

                          DEP.  HEAT  COOL                                           

        MEAN  MEAN        FROM  DEG   DEG                        MAX  MAX  MIN  MIN  

 YR MO  MAX   MIN   MEAN  NORM  DAYS  DAYS  HI  DATE  LOW  DATE  >=32 <=0  <=0  

<=-18  

------------------------------------------------------------------------------------ 

 10  1  11.9   6.5   9.3   0.0   281     0  19.3   9   1.9   24    0    0    0    0 

 10  2  13.9   7.2  10.3   0.0   226     1  23.9  19  -0.7    3    0    0    1    0 

 10  3  15.5   8.3  11.6   0.0   209     2  21.2  31   5.2    6    0    0    0    0 

 10  4  20.6  11.8  15.8   0.0    93    16  27.2  16   8.3    7    0    0    0    0 

 10  5  24.8  14.6  19.2   0.0    44    72  31.5  31  11.1   21    0    0    0    0 

 10  6  27.9  18.3  22.8   0.0    11   144  37.4  16  13.1    2    7    0    0    0 

 10  7  31.6  21.5  26.2   0.0     0   244  36.3  23  17.7   28   16    0    0    0 

 10  8  33.4  23.1  27.7   0.0     0   292  37.8  14  19.3    8   22    0    0    0 

 10  9  26.8  18.2  21.9   0.0     3   110  30.7   9  15.1   30    0    0    0    0 

 10 10  20.9  14.1  17.1   0.0    60    22  26.1  13   8.8   30    0    0    0    0 

 10 11  20.2  13.5  16.6   0.0    66    16  25.3  28  10.4   24    0    0    0    0 

 10 12 

------------------------------------------------------------------------------------  

        22.6  14.3  18.1   0.0   996   919  37.8 AUG  -0.7  FEB   45    0    1    0 

 

                                PRECIPITATION (mm) 

 

               DEP.   MAX        DAYS OF RAIN  

               FROM   OBS.          OVER 

 YR MO  TOTAL  NORM   DAY  DATE  .2   2   20 

--------------------------------------------- 

 10  1 117.4    0.0  19.4    2   18   13    0 

 10  2 103.4    0.0  19.4    6   18   11    0 

 10  3  72.8    0.0  15.4   11   13   10    0 

 10  4   2.2    0.0   1.2   19    4    0    0 

 10  5  40.6    0.0  16.6   21    5    4    0 

 10  6  38.6    0.0  18.0   21    5    4    0 

 10  7   0.2    0.0   0.2   19    1    0    0 

 10  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0 

 10  9  77.2    0.0  29.8   26    7    4    2 

 10 10  82.8    0.0  20.6   18   21    7    1 

 10 11  38.2    0.0  15.8   27   14    4    0 

 10 12 

--------------------------------------------- 

       573.5   0.0  29.8  SEP  106   57    3 
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                                WIND SPEED (km/hr) 

                          DOM 

 YR MO   AVG.  HI   DATE  DIR 

--------------------------------- 

 10  1  12.5  91.7   16     E 

 10  2   8.9  78.9   10   WNW 

 10  3  10.5 125.5    8     E 

 10  4  10.9  66.0   10   WNW 

 10  5   8.0  57.9   15   WNW 

 10  6   7.8  46.7   28   WNW 

 10  7   8.1  57.9   19   WNW 

 10  8   8.9  56.3   21   WNW 

 10  9   7.9  49.9   23   WNW 

 10 10   7.8  67.6   25     E 

 10 11   7.1  77.2     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο
 

ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΡΤΠΑΝΖ 
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4.1.  πλνπηηθή πεξηγξαθή ηωλ πθηζηάκελωλ πεγώλ ξύπαλζεο    

θαη εθηίκεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

     πσο πεξηγξάςακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε πεξηνρή κειέηεο ηνπ 

Απηνθηλεηνδξνκίνπ είλαη γεσξγφ – θηελνηξνθηθή. Γελ ππάξρνπλ πεγέο ξχπαλζεο. Οη 

δε δξαζηεξηφηεηεο εμαζθνχληαη κε ήπην θαη φρη εληαηηθφ ηξφπν. 

 

 

4.2. πλνπηηθή πεξηγξαθή αλάγιπθνπ, κνξθνινγίαο, ζύζηαζε 

εδάθνπο θαη θιίζεηο εδάθνπο. 

 

 

4.2.1. Αλάγιπθν – Μνξθνινγία εδάθνπο. 

 

     Ζ κειεηνχκελε έθηαζε έρεη ήπην αλάγιπθν κε κηθξέο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο αλ 

θαη ππάξρνπλ εληφο απηήο κηθξά ξέκαηα θαη έλαο ιφθνο ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν 

ηεο. Σν πςφκεηξφ ηεο θπκαίλεηαη απφ 210 έσο 325 κέηξα απφ ηελ ζάιαζζα. 

     Ζ επξχηεξε πεξηνρή φκσο έρεη έληνλν αλάγιπθν κε ζηνηρεία πνπ θπξηαξρνχλ ζην 

ηνπίν. 

     Πξνο ην Βνξξά θπξηαξρεί ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Παλαρατθνχ φξνπο θαη θπξίσο ε 

θνξπθή ηνπ ΄΄Μειηζάλα΄΄ . 

     Πξνο ην Νφην θπξηαξρεί  ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Δξχκαλζνπ φξνπο. Οη φγθνη 

νξζψλνληαη  θαη ζηα αλαηνιηθά, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχλ έλα πεξηθιεηφκελν 

ηνπίν θαη νη  θνξπθνγξακκέο ηνπο λα απνηεινχλ νξηαθά ζεκεία νξαηφηεηαο γηα ηνλ 

παξαηεξεηή, εληφο ηεο έθηαζεο κειέηεο. 

     ηα Ννηηνδπηηθά μερσξίδεη ε θνξπθή ηνπ φξνπο Κνκπσζνχλε, ην νπνίν κνηάδεη 

μεθνκκέλν απφ ηηο ινηπέο θνξπθνγξακκέο θαη δίλεη έλα ηφλν πνηθηιφηεηαο ζε 

ζχγθξηζε  κε απηέο, αιιά θαη ηελ πεδηάδα πνπ ην πεξηβάιιεη. 

     Πξνο ηα Γπηηθά εθηείλεηαη ε επίπεδε πεδηάδα ηεο ιεθάλεο ηνπ Πείξνπ θαη 

Παξαπείζνπ πνηακνχ. 

     Πξνο ηελ θαηεχζπλζε ε νξαηφηεηα είλαη νπζηαζηηθά απφιπηε, θαζ φηη ην 

αλάγιπθν είλαη ήπην θαη κεηά απφ 15 ρηιηφκεηξα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ινθψδεηο 

ζρεκαηηζκνί. 

     Έλα απφ ηα πην αμηφινγα θπζηθά ζηνηρεία πνπ απμάλνπλ ηελ αηζζεηηθή αμία ηεο 

πεξηνρήο, είλαη ν Πείξνο πνηακφο. 

     Ζ θνηιάδα εθηείλεηαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ ρψξν ηεο επέκβαζεο θαη ε 

πινχζηα βιάζηεζε πνπ ππάξρεη ζηηο φρζεο ηνπ, δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ βνπλψλ, 

δηαθφπηεη ηελ ζπλέρεηα θαη ηελ κνλνηνλία ησλ νξεηλψλ φγθσλ αθελφο θαη πξνζζέηεη 

ην πδάηηλν ζηνηρείν ζην ηνπίν αθεηέξνπ. 
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4.2.2. Γεωινγηθέο ζπλζήθεο , ζύζηαζε εδάθνπο θαη  θιίζεηο. 

 

     Οη γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ απαληψληαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο είλαη, 

μεθηλψληαο απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζηνπο λεψηεξνπο : 

 

ΕΧΝΖ ΓΑΒΡΟΒΟΤ – ΣΡΗΠΟΛΔΧ  

 

 Πξηακπφλην – Οιηγφθαηλν  

Φιχζρεο : κάξγεο, ςακκίηεο, άξγηινη κε ηεθξφ σο ηεθξνθίηξηλν ρξψκα, ζπλεθηηθά 

θξνθαινπαγή πνπ άιινηε βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή θαη άιινηε κέζα ζηελ κάδα ηνπ 

θιχζρε. 

 

 Λνπηήζην – Πξηακπφλην  

 Αζβεζηφιηζνη : ηεθξνί κέρξη ππφιεπθνη, ιεπηνζηξσκαηψδεηο σο παρπζηξσκαηψδεηο 

ζπρλά σνιηζηθνί . 

 

ΣΡΗΣΟΓΔΝΔ  

 

 Πιεηφθαηλν  

Θαιάζζηεο, πθάικπξεο θαη ιηκλαίεο απνζέζεηο :  ελαιιαζζφκελα ζηξψκαηα απφ 

κάξγεο, αξγίινπο, αδξνκεξείο άκκνπο , ιεπηφθνθθνπο ςακκίηεο, θξνθαινπαγή 

ραιαξήο θαη ζπρλά ηζρπξήο ζπλνρήο.  

ηηο πεξηνρέο ηεο Υαιαλδξίηζαο, Καηαξξάθηε θαη Λεφληηνλ ηελ θνξπθή ησλ 

απνζέζεσλ ηνλ πιεηφθαηλνπ θαηέρνπλ ζπλεθηηθά θξνθαινπαγή. 

 

ΣΔΣΑΡΣΟΓΔΝΔ  

 

 Οιφθαηλν  

Απνζέζεηο θνηιάδσλ θαη ρεηκαξξψδεηο απνζέζεηο : άξγηινη, άκκνη , ραιίθηα, 

θξνθάιεο, αλαβαζκίδεο κέρξη 4 κέηξα ςειφηεξα απφ ηηο ζεκεξηλέο θνίηεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ θξνθαινιαηχπεο πνηθίινπ κεγέζνπο θαη αξγηινακκψδε πιηθά. 

 

 Απνζαζξψκαηα ησλ γχξσ ζρεκαηηζκψλ.  

 

 Πξφζθαηα θνξήκαηα πιεπξψλ , θηλνχκελα θαη θψλνη θνξσκάησλ. 

 

 Κνξψκαηα πιεπξηθά παιαηά , ζπγθνιιεκέλα θαη θψλνη θνξσκάησλ. 

 

 

     Σα πεηξψκαηα ηεο έθηαζεο πξνέξρνληαη απφ κεηαηεθηνληθά θαη βξαδπηεθηνληθά 

ηδήκαηα. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα θξνθαινπαγή θαη άκκνπο. 
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     Απφ ηηο ιηκλαίεο απνζέζεηο πξνέξρνληαη άκκνη, θξνθαινπαγή, άξγηινη, ζηξψκαηα 

ηχξθεο ή ιηγλίηε, ελίνηε θαη θνθθηλνρψκαηα. 

Οη ζαιάζζηεο απνζέζεηο δεκηνπξγνχλ άκκνπο, θξνθαινπαγή, αξγίινπο θαη κάξγεο. 

Σν έδαθνο ηεο έθηαζεο πξνέξρεηαη απφ αζβεζηνχρεο λενγελείο απνζέζεηο . 

     Σν βάζνο θπκαίλεηαη απφ 0,5 έσο 1,5 κέηξα θαη ζχκθσλα κε ην pH ηνπ είλαη 

αιθαιηθφ. Ήηνη ην  pH κεγαιχηεξν ηνπ 7. 

 

     χκθσλα κε ην παιαηφ Ακεξηθάληθν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο ησλ εδαθψλ αλήθεη 

ζηα Αδσληθά εδάθε θαη είλαη ηχπνπ regosols. 

χκθσλα δε κε ην λέν ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο  ΄΄ 7
ε 

 πξνζέγγηζεο ΄΄ , αλήθεη ζηελ ηάμε  

Inceptisols, ε νπνία πεξηιακβάλεη  λεαξά εδάθε ΄΄. 

 

     Οη θιίζεηο πνπ επηθξαηνχλ είλαη ήπηεο. Καηά κεγάιν βαζκφ νη θιίζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ είλαη απφ 0 – 10 % . Απηέο  απμάλνληαη έσο 35 % θαηά κήθνο ησλ 

ξπαθηψλ, πνπ δηαζρίδνπλ ηελ έθηαζε, θαζψο θαη ζηνλ κηθξφ ιφθν πνπ ππάξρεη ζην 

βνξεηφηεξν άθξν απηήο. 

 

 

4.3. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο πδξνγεωινγίαο ηεο πεξηνρήο  

 

     Ζ πεξηνρή αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ξεκάησλ – ξπαθηψλ. Σν κεγαιχηεξν απφ απηά 

είλαη ην  ΄΄ Παγαλφ Ρέκα ΄΄  πνπ απνηειεί θαη ην βφξεην θπζηθφ φξην ηεο έθηαζεο. Σν 

ξέκα απηφ έρεη κηθξή πνζφηεηα λεξνχ , κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. 

     Ζ έθηαζε δηαζρίδεηαη θαη απφ άιια κηθξά ξέκαηα άλεπ ζεκαζίαο πδξνινγηθήο, 

αθνχ ζπάληα ζπγθεληξψλνπλ λεξφ. Φαίλεηαη φηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη αηρκέο 

απνξξνήο πνπ ζπκβαίλνπλ πνιχ ζπάληα , δειαδή θάζε 50 ή 100 ρξφληα. 

     εκαληηθφ πδξνινγηθφ ζηνηρείν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη ν Πείξνο πνηακφο, ν 

νπνίνο δηέξρεηαη ζε απφζηαζε 200 – 500 κέηξσλ απφ ηα λφηηα φξηα ηεο έθηαζεο θαη ν 

νπνίνο ξέεη θαζ΄  φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

     ηελ επξχηεξε πεξηνρή ππάξρεη ππνηππψδεο αξδεπηηθφ δίθηπν γηα ηνπο αγξνχο. 

Απηφ πξνο ην παξφλ απνηειείηαη απφ κηθξά ρσκάηηλα απιάθηα, γηα ηα νπνία ππάξρεη 

ε πξννπηηθή λα βειηησζνχλ θαη λα κεηαηξαπνχλ ζε έλα θαλνληθφ αξδεπηηθφ δίθηπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
 

Ζ ΥΛΧΡΗΓΑ ΚΑΗ Ζ ΠΑΝΗΓΑ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΜΔΛΔΣΖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

53 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

5.1. Ζ ριωξίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο  

 

     Ζ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο κειέηεο , αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, 

ζπγθξνηείηαη απφ αείθπιια, ζθιεξφθπιια ζακλψδε είδε, ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

θπηνθνηλσλίεο ησλ Μαθθί ( macchia , maquis ). Απφ ηνλ πξννξηζκφ ησλ θπηψλ θαη 

ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ησλ δεηγκαηνιεςηψλ καο , πξνέθπςε σο δψλε 

βιάζηεζεο ε quercetalia ilicis, δειαδή Δπκεζνγεηαθή δψλε βιάζηεζεο . Απφ ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη ηηο θαηακεηξήζεηο καο πξνέθπςε φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά είδε ηεο 

θιάζεο  quercetea ilicis θαη ηεο ηάμεο  quercetalia ilicis, απαληνχλ θαηά θζίλνπζα 

δηάηαμε ηη είδε : Quercus coccifera – πνπξλάξη, Pistacia lentiscus – ρίλνο - 

Μαζηηρφδεληξν , Smilax aspera - κίιαμ ε ηξαρεία   , Phillyrea media – Φηιιχθη  θ.α.        

     ηελ ζχλζεζε ηεο ρισξίδαο , ζπκκεηέρνπλ θαη άιια ζακλψδε , εκηζακλψδε αιιά 

θαη πνψδε θπηά . 

 

     Οη ζακλψδεηο – εκηζακλψδεηο απηέο  δηαπιάζεηο έρνπλ δηαηαξαρζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ παιαηφηεξα θαη ζε πνιιά ηκήκαηα ηεο έθηαζεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί 

αξθεηά δηάθελα. Οη αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο , φπσο ππξθαγηέο κεγάιεο ζπρλφηεηαο 

– βφζθεζε – ππεξβφζθεζε – θιαδνλνκή θ.η.ι. , έρνπλ κεηαβάιιεη ηελ αξρηθή 

θαηάζηαζε θαη εηθφλα ηεο βιάζηεζεο, ζρεκαηίδνληαο έλα κσζατθφ απφ Φεπδνκαθθί , 

θξχγαλα, ρνξηνιίβαδα θαη αγξνχο . 

 

     Ζ καθθία κεηά ηελ θσηηά αλαγελληέηαη θπζηθά κε πξεκλνβιάζηεζε θαη 

ξηδνβιάζηεζε θαη αλήθεη ζηα νηθνζπζηήκαηα πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

ππξθαγηέο. Ζ αλαγέλλεζε φκσο ζηελ πεξηνρή καο δπζρεξαίλεηαη εμαηηίαο ηεο έληνλεο 

βφζθεζεο , ησλ ζπρλψλ ππξθαγηψλ, ηεο δηάβξσζεο θαη απφπιπζεο ηνπ εδάθνπο, 

αιιά θαη ηεο ππνβάζκηζεο ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε βιάζηεζε. Δκθαλή είλαη ηα 

ππνιείκκαηα ππξθαγηάο πνπ  έγηλε ην 2007. 

 

     ηηο  θπηνθνηλσλίεο ησλ Φεπδνκαθθί θαη ησλ Φξχγαλσλ, νη νπνίεο απαληνχλ ζηελ 

έθηαζε ηεο κειέηεο, θπξηαξρνχλ ηα παξαθάησ είδε : 

 Quercus coccifera – Πνπξλάξη  

 Pistacia lentiscus – ρίλνο ή Μαζηηρφδεληξν  

 Calycotome villosa – Αζπάιαζνο ή Καιπθνηφκε ε εξηφηξηρνο  

 Genista acanthoclada – Αθάλα   

 Sarcopoterium spinosum – Αζηνηβίδα  

 Phillyrea media – Φηιιχθη  

 Myrtus communis – Μπξηηά ε θνηλή  

 Olea europaea var. Sylvestris – Αγξηειηά  

 Sparthium junceum – πάξην ζρνηλνεηδέο  

 

 Καηά ιφγρεο θαη ζε δπν ζέζεηο, ζηηο παξπθέο αγξψλ εκθαλίδεηαη ην paliurus spina – 

Christi , Παιηνχξη ή  Αγθάζη ηνπ Υξηζηνχ . 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, ππάξρνπλ άιια είδε κνλνεηή θαη πνιπεηή , ηα νπνία 

απαληνχλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη θαηαγξάθηεθαλ. 

 

 

ΑΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΗΝΟ ΟΝΟΜΑ  ΚΑΣΑΣΑΞΖ 

νηθ.   Asteraceae 

1 Centaurea solitialis  Κεληαχξην  ΜΥ 

2 Anthemis arvensis  Αλζεκίδα  ΜΥ 

3 Arctium lappa  Κνιιεηζίδα ή Λάππαρν  Π 

4 Lactusa viminea  Αγξηνκάξνπιν ΜΥ 

5 Onopordum illyricum  Γατδνπξάγθαζν  Γ 

6 Senecio viscosus  Μαξηηάθνο ή ελέθην  ΜΑ 

7 Tragopogon crocifolius  Σξαγνπψγνληαο  Π  

8 Xeranthemum annuum  

Ξεξάλζεκν ην εηήζην ή  

Ακάξαληα  Δ 

9 Sonchus asper  Σξαρχο δσρφο  ΜΥ  

νηθ.   Brassicaceae  

10 Alyssum minutum  Άιεζζνο  ΠΔ 

11 Arabis auriculata    ΠΔ 

12 Capsella brusa-pastoris  Καςέια ή Αγξηνθαξδακνχδα ΜΥ  

13 Clyreola jointhlaspi      

14 Thlaspi perfioliatum  Θιάζπη  ΜΥ  

15 Sisymbrium officinale  Πηθξφρνξην  ΜΥ  

νηθ.   Caryophyllaceae  

16 Arenaria serpylliforia  Αξελάξηα  Δ  

17 Silene italica Φνπζθνχδη ή ηιελέο    

18 Silene graeca  Φνπζθνχδη ή ηιελέο    

νηθ.   Cistaceae  

19 Cistus villosus  Λάδαλν ή Αιάδαλνο  Δ 

νηθ.   Compositae  

20 Bellis perennis  Αζπξνινχινπδν  Δ  

21 Carthamus lanatus  Κάξδακνο ηξηρσηφο  ΔΘ 

22 Carlina corymbosa  Γατδνπξάγθαζν  Π 

23 Carlina acaulis  Καξιίλα  Π 

24 Filago pyramidata      

25 Centaurea calci  Κεληαχξην ή Πεδηινπαγίδα   ΜΥ 

26 Ditrichia viscosa  Γηηξίρηα ε ηιψδεο ή Κφλπδα Π 

27 Leontodon tuberosus  Πηθξνβξνχβεο  ΜΥ 

28 Hypochoeris cretensis      

29 Scolymus hispanicus  

Αζθφιπκπξνο ή θφιπκνο ν  

ηζπαληθφο  ΓΘ  

νηθ.   Convolvulaceae  

30 Convolvulus arvensis  Πεξηθνθιάδα ή Υσλάθη  Π 
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νηθ.   Geraniaceae  

31 Geranium mole  Άγξην γεξάλη  ΜΥ  

νηθ.  Fabaceae  

32 Vicia  lathyroides  Αγξηφβηθνο  ΜΥ 

33 Trifolium glomeratum  Αγξηνηξίθπιιν  ΜΑ / Π 

34 Trifolium campestre  Αγξηνηξίθπιιν  ΜΑ / Π 

35 Lanthyrus aphaca  Αγξηνιαζνχξη  ΜΑ 

36 Psoralea bituminosa  Βξσκνχζα  Π 

37 Medicago lupulina  Μεδηθή  Π 

νηθ.  Gramineae  

38 Melica  ciliata    Π 

39 Cynosurus echinatus  Κπλφζνπξνο  ΔΥ 

40 Desmazeria rigida  θιεξνπφα  ΔΥ 

41 Vulpia miralis  Βνχιπηα  ΔΥ 

42 Briza media  Μπξίδα ή θνπιαξίθη  ΔΥ 

43 Briza maxima  θνπιαξίθη κεγάιν  ΔΥ 

νηθ.   Labiatae  

44 Ballota accetabulosa  

Λπρλαξάθη ή Βαιισηή ε  

νμχβαθψδεο Π 

45 Coridothymus capitanus  Θπκάξη  Π 

νηθ.   Lamiaceae  

46 Micromeria juliana  Μηθξνκέξηα ηδνπιηάλα  Π 

47 Teucrium polium  Σεχθξην  Π 

48 Prunella laciniata  Πξνπλέιια ε ιεπθή  Π 

49 Lamium amplexicaule  Γσδεθάλζη  ΜΥ 

νηθ.   Liliaceae  

50 Asphodelus aestivus  Αζθφδεινο  Π 

51 Asparagus  Αγξηνζπαξάγγη  Π 

52 Allium vineale  Αγξηνθξεκκχδη  Π  

53 Muscari neglectum  Μνπζθάξη ην παξακειεκέλν  ΠΥ 

54 Urginea maritime  Αγξηνθξεκκπδηά  Π 

νηθ.   Orchidaceae  

55 Salvia virgata  άιβηα  Π 

νηθ.   Papaveraceae  

56 Papaver rhoepas  Παπαξνχλα θνηλή ΜΥ 

νηθ.   Plantagianaceae   

57 Plantago lanceolata  Πεληάλεπξν ην ινγρνεηδέο  ΜΥ  

νηθ.   Poaceae   

58 Oryzopsis miliacea 

Οξχδνςε ή Γξήιαξε ή  

παζφρνξην  Π 

59 Stipa bromoides  ηίπα  Μ / Π  

60 Dactylis glomerata  Γαρηπιίδα  Π 

61 Avena barbata  Μηθξή αγξηνβξψκε  ΜΥ 

62 Bromus hordaceus  Βξψκνο ππθλφο  ΜΥ 
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63 Phalaris minor  Μηθξή θάιαξη  ΜΥ 

64 Bromus sterilis  Βξψκε  ΜΥ  

νηθ.   Polygonaceae   

65 Rumex actosella ssp. Acetoselloides Ξηλνιάπαζν ΜΥ 

νηθ.   Primulaceae   

66 Anagalis arvensis  Μπιε αλαγαιιίδα  ΜA 

νηθ.   Rosaceae   

67 Pyrus amygdaliformis  Γθνξηζηά    

νηθ.   Verbenaceae   

68 Vitex agnus - castus  Λπγαξηά    

νηθ.  --------  

69 Marrubium peregrinum      

70 Dasypyrum villosum  Σξηρνθξίζαξν  Π 

71 Eryngium campestre  Αγθαζηά ή Μνζράγθαζν Π 

72 Flomis fruticosa  Αζθάθα ή θιψκηο ε ζακλψδεο   

73 Tamus communis  Αβξσληέο ή θαξάγγηα    

74 Gaudinia fragilis      

75 Tunica velatiroa      

76 Ragadiolus stellatus      

77 Erophyla verna      

78 Alcea bjennis      

 

Πίλαθαο 5.1. Μνλνεηή θαη πνιπεηή είδε, αλάινγα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θαηάηαμή ηνπο . 

Τπνζεκείσζε Καηάηαμεο εηδψλ : 

 

ΜΑ  Μνλνεηέο Αλνημηάηηθν  

ΜΥ Μνλνεηέο Υεηκσληάηηθν  

Γ Γηεηέο  

Π  Πνιπεηέο 

ΠΡ Παξαζηηηθφ 

Δ  Δηήζην  

ΠΥ Πνιπεηέο Υεηκεξηλφ  

ΔΥ  Δηήζην Υεηκεξηλφ  

ΔΘ Δηήζην Θεξηλφ  

 

 

 

πκπεξαζκαηηθά : 

 Ο ηχπνο βιάζηεζεο ησλ ςεπδνκαθθί θαη θξπγάλσλ, απαληά ζε κεγάιε 

έθηαζε θαη δελ απνηειεί θάηη ην κνλαδηθφ. 

 Ζ βφζθεζε απνηειεί ηελ θχξηα ρξήζε ηεο έθηαζεο  

 Απφιεςε μπιψδνπο θεθαιαίνπ δελ είρακε θαη δελ πξφθεηηαη λα έρνπκε. 
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     Ζ θνπή απηνχ ηνπ ηχπνπ βιάζηεζεο θαη ζην πνζνζηφ πνπ πξνβιέπεηαη δελ ζα 

επηθέξεη αηζζεηή κεηαβνιή θαζ΄  φηη ν ίδηνο ν ηχπνο βιάζηεζεο θαη ζε θαιχηεξε 

θαηάζηαζε απαληά ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Δπί πιένλ κε ηελ θαηαζθεπαζηηθή κειέηε 

έρνπλ πξνηαζεί ρψξνη δηακφξθσζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε βιάζηεζεο θαη κάιηζηα κε 

είδε πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηελ θαηαζθεπή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζεο ηαμηλφκεζεο, 

δεκηνπξγψληαο απφ άπνςε αηζζεηηθήο ηελ θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα ηνπίνπ. 

 

 

5.2. Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο  

 

 

     ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ ππάξρνπλ επηκέξνπο βηφηνπνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ζπαλίσλ θαη απεηινχκελσλ εηδψλ. Ζ ζχλζεζε θαη ε δνκή ηεο βιάζηεζεο δελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα δερζεί κεγάια άγξηα ζειαζηηθά δψα. 

     ηελ πεξηνρή βξέζεθαλ πεηαγκέλα θπζίγγηα ,έλδεημε φηη εθεί θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή αζθείηαη ην θπλήγη. 

 

     Με ηηο επαλεηιεκκέλεο επηζθέςεηο καο θαη παξαηεξήζεηο θαηαγξάςακε ηα 

παξαθάησ είδε πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα :  

 

 

 

 

ΔΡΠΔΣΟΠΑΝΗΓΑ  

ΑΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΟΝΟΜΑ  ΚΟΗΝΟ ΟΝΟΜΑ  

1 Laserta viridis  Πξαζηλφζαπξα 

2 Testudo Hermanii  Υειψλα  

3 Elaphe guatuorlineata  Λαθίηεο  

4 Laserta thilineata  Σξαλφζαπξα  

ΘΖΛΑΣΗΚΑ  

5 Vulpes vulpes  Αιεπνχ  

6 Mustella nivalis  Νπθίηζα  

7 Meles meles  Αζβφο  

8 Lepus europaeus  Λαγφο  

9 Erinaceus europaeus  θαληδφρνηξνο  

ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ  

10 Turdus merula  Κφηζπθαο 

11 Turdus viscivorus  Σζίρια  

12 Passer domesticus  πνπξγίηε 

13 Erithacus rubecula Κνθθηλνιαίκεο  

14 Garrulus glandarius  Κίζζα 

15 Carduellis chloris Φιψξνο  
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16 Pica pica  Καξαθάμα  

17 Athene noctua  Κνπθνπβάγηα  

18 Alauda arvensis  ηαξήζξα  

19 Troglodytes troglodytes Σξππηνθξάρξεο  

20 Otus scops  Γθηψλεο  

 

 

Πίλαθαο 5.2. Ζ παλίδα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 

 

 

     ηελ πεξηνρή κειέηεο δελ θαηαγξάθεθαλ θαη δελ αλαθέξνληαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία ζπάληα, απεηινχκελα θαη άιια είδε ηα νπνία ρξεηάδνληαη εηδηθή 

πξνζηαζία. Έηζη δελ ζα έρνπκε θαη επηπηψζεηο ζηνπο πιεζπζκνχο θαη ζηα είδε, θαζ΄ 

φηη απηά κεηαθηλνχληαη θαη ζα θσιηάδνπλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 
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6.1. Πεξηγξαθή έξγνπ, θάζε θαηαζθεπήο  

 

6.1.1. Γεληθά ζηνηρεία ηδηνθηεζίαο  

 

     Ζ  «Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο » Α.Δ. έρεη ζήκεξα θαηά πιήξε θπξηφηεηα ( 

ηίηινπο ηδηνθηεζίαο, ρξήζεηο γεο ) έθηαζε 1.000 ζηξεκκάησλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε 

ζέζε « Ρέληεο » ηεο Κνηλφηεηαο Υαιαλδξίηζαο ( λπλ Γήκνπ Φαξξψλ ) ηεο επαξρίαο 

Παηξψλ ηνπ Ννκνχ Αραΐαο . 

Ζ έθηαζε αγνξάζηεθε απφ ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ηεο αλήθεη θαηά 

απφιπηε θπξηφηεηα λνκή θαη ρξήζε. 

 

6.1.2. Υωξνπνζέηεζε ηνπ νηθνπέδνπ ηεο πεξηνρήο κειέηεο  

 

     Ζ έθηαζε, ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ην Γηεζλέο Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο 

βξίζθεηαη λφηηα θαη ζε απφζηαζε 3 km απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Υαιαλδξίηζαο. Ζ 

αλαθεξφκελε έθηαζε απέρεη 225 km απφ ηελ Αζήλα θαη βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ 

25 km απφ ηελ Πάηξα, 30 km απφ ην Αεξνδξφκην ηνπ Αξάμνπ, 40 km απφ ηα 

Καιάβξπηα, φπνπ ιεηηνπξγεί πιήξεο θαη νξγαλσκέλν ρηνλνδξνκηθφ θέληξν, θαη κφιηο 

10 km απφ ηελ Βηνκεραληθή πεξηνρή Πάηξαο. 

 

     Ζ κειέηε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έρεη γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλφλεο 

αζθαιείαο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ – Federation International d‟ l‟ 

Automobile ( F.I.A. ) θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Μνηνζηθιεηψλ ( F.I.M. ) θαη 

πηζηνπνηήζεθε ηελ 17 Ηαλνπαξίνπ 2000 ζηελ Γελεχε ηεο Διβεηίαο. 

     Δλεθξίζεζαλ ηα θηίξηα θαη ε πίζηα, ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 

δηεμαγσγήο δηεζλψλ αγψλσλ  ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Απηνθηλήηνπ – Federation 

International d‟ l‟ Automobile ( F.I.A. ) θαη ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο 

Μνηνζηθιεηψλ ( F.I.M. ). 

εκεησηένλ φηη πξψηε θνξά ιακβάλεηαη πηζηνπνίεζε ηέηνηνπ είδνπο γηα πίζηα ζηελ 

Διιάδα. 

 

     Ζ έθηαζε κειέηεο καο είλαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο θαη νηθηζκνχ. Ζ πεξηνρή δελ 

αλήθεη ζε θάπνηα δεζκεπηηθή ΕΟΔ θαη ε ρξήζε ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ επηηξέπεηαη 

ζε απηήλ (πξνέγθξηζε ρσξνζέηεζεο απφ ΠΔ.ΥΧ. αξ. πξση. 2563). 

     Ζ θαηαζθεπή ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ ηεο Πάηξαο ζηελ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρή ηεο 

Υαιαλδξίηζαο, δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  9 ηνπ απφ  6/17-10-78 Π.Γ. ( 

ΦΔΚ 53 Γ΄ ) πεξί αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ , φπσο απηφ ηζρχεη, κε βάζε ην άξζξν 

174 ηνπ Κψδηθα Βαζηθήο Πνιενδνκηθήο Ννκνζ. ηνπ απφ 27-7-99 Π.Γ. ( ΦΔΚ 580 

Α΄). 

 

6.1.3. Πξνζπειάζεηο  

     Ζ πξνζπέιαζε ζην ρψξν γίλεηαη κε ηξεηο δηαθξηηνχο ηξφπνπο : 
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1. Απφ ηελ Δζληθή νδφ Παηξψλ – Καιαβξχησλ κέζσ Υαιαλδξίηζαο. 

2. Απφ ηελ Δζληθή νδφ Παηξψλ – Σξηπφιεσο κέζσ ησλ νηθηζκψλ Διιεληθνχ 

θαη Βαξκαηνχξαο. 

3. Απφ ηελ Δζληθή νδφ Παηξψλ – Πχξγνπ κέζσ ΒΗ.ΠΔ. Παηξψλ ( κε θφκβν 

θαη δηάλνημε ζηελ δηαζηαχξσζε κε ηελ Δζληθή νδφ Παηξψλ – Σξηπφιεσο). 

 

 

6.1.4. Κξηηήξηα επηινγήο ηεο ζέζεο ηνπ νηθνπέδνπ   

 

Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο απηήο, πεξηιεπηηθά ππήξμαλ : 

 

 Σν ήπην, γεληθά, θιίκα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. 

 Ζ δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο εληαίαο έθηαζεο 1.000 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, 

εθηφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη κε ηέηνηα γεσθπζηθή δηακφξθσζε πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ ερνξχπαλζε. 

 Ζ δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ζην ρψξν, ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθά 

πξφζζεηα έξγα ( Δζληθέο νδνί : Παηξψλ – Πχξγνπ, Παηξψλ – Σξηπφιεσο 

θαη επαξρηαθή νδφο Παηξψλ – Καιαβξχησλ, ε νπνία αλαβαζκίδεηαη ήδε 

κε λέα ράξαμε θαη ην έξγν βξίζθεηαη ζε εμέιημε). 

 Ζ ΒΗ.ΠΔ. ( κφιηο 10 ρηιηνκέηξσλ) παξέρεη απμεκέλα επελδπηηθά θίλεηξα 

γηα εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζρεηηδφκελσλ άκεζα κε ην Απηνθίλεην θαη 

ηελ Μνηνζηθιέηα. 

  Ζ χπαξμε ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε ( 30 ρηιηνκέηξσλ) ηνπ 

Αεξνδξνκίνπ ηνπ Αξάμνπ, ην νπνίν αλαβαζκίζηεθε ζε πνιηηηθφ ιφγσ ησλ 

Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ 2004. 

 Καη ην ζεκαληηθφηεξν ε ζρεηηθή κηθξή απφζηαζε κφιηο 25 ρηιηνκέηξσλ 

απφ ηελ Πάηξα, ε νπνία παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο εμππεξεηήζεηο φπσο : 

a) Δίλαη Γηνηθεηηθφ Κέληξν ηεο Γπηηθήο Διιάδνο θαη κπνξεί λα 

ζεθψζεη επηηπρψο ηε βηψζηκε ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

b) Δίλαη ην θέληξν ηνπ ηξηγψλνπ αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ( Οιπκπία – 

Δπίδαπξνο – Γειθνί ) είλαη δε αλάκεζα ζε ηνπξηζηηθά ζέξεηξα θαη 

αμηνζέαηα ( Υηνλνδξνκηθφ Κέληξν Υεικνχ – Ηεξέο Μνλέο Αγίαο 

Λαχξαο θαη Μεγάινπ πειαίνπ πήιαηα Ληκλψλ – παξαιίεο 

Καινγξηάο θαη Κπιιήλεο θιπ.)  

c) Σν ήδε πθηζηάκελν, αιιά θαη ην θαηαζθεπαδφκελν λέν ιηκάλη, πνπ 

ζήκεξα είλαη πχιε εηζφδνπ θαη εμφδνπ πξνο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

d) Σν πιήξεο νδηθφ θαη ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

γέθπξα ηνπ Ρίνπ – Αληηξξίνπ εμππεξεηεί επαξθψο  ηφζν ηνπο 

φκνξνπο Ννκνχο , αιιά θαη ηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο ( 

π.ρ. Αζήλα – Θεζζαινλίθε, Ησάλληλα – Άξηα, Κφξηλζν – Λάξηζα – 

Σξίπνιε – Καιακάηα – Πχξγν θ.η.ι.)  
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e) Σν Παλεπηζηήκην ηνπ νπνίνπ ε έξεπλα ζηξέθεηαη ζε ηνκείο 

ζρεηηδφκελνπο κε ην απηνθίλεην ( π.ρ. αζθάιεηα θπθινθνξίαο, 

κεραληθή ηξνραίνπ αηπρήκαηνο, αιιά θαη ην πξφηππν 

ειεθηξνληθνχ απηνθηλήηνπ) 

f) Σα δπν κεγάια λνζνθνκεία ηεο πφιεο , ην Παλεπηζηεκηαθφ 

Ννζνθνκείν Παηξψλ, ην Πεξηθεξεηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν 

Παηξψλ αιιά θαη ην Κέληξν Τγείαο ηεο Υαιαλδξίηζαο. 

g) Με ηελ χπαξμε αμηφινγεο, μελνδνρεηαθήο ππνδνκήο ( 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κνλάδσλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο) 

h) Σν Καδίλν ηνπ Ρίνπ  

i) Σελ ζρεηηθή εκπεηξία θαη ηελ έληνλε παξνπζία ηεο πφιεο ζε 

νξγάλσζε θαη ζπκκεηνρή ζε αγψλεο Απηνθηλήηνπ θαη 

Μνηνζηθιέηαο, ράξε ζηηο Λέζρεο Μεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ ηεο 

Πάηξαο  ( ΦΗΛΠΑ θ.α.), πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ζηειέρε κεγάιεο 

εκπεηξίαο. 

j) Κέληξν Σειεπηθνηλσληψλ ( Φεθηαθά Κέληξα Καιψδηα νπηηθψλ 

ηλψλ – Τπνβξχρηεο Γηεζλείο Εεχμεηο  θ.ιπ. ) 

 

 

6.1.5. Πεξηγξαθή νηθνπέδνπ  

 

     Σν νηθφπεδν αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Αλαηνιή πξνο ηελ Γχζε θαιχπηνληαο 

ζπλνιηθά κηα πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 70 κέηξσλ. ην εζσηεξηθφ πνπ 

δηακνξθψλνληαη ηξεηο ραξάδξεο θαη παξαηεξείηαη έμαξζε πςσκάησλ. 

  

 

6.2. Πεξηγξαθή έξγωλ  

 

Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη : 

 

6.2.1. Πεξηβάιιωλ ρώξνο  

 

 Απηνθηλεηνδξφκην 5.243 ρηιηνκέηξσλ ( πίζηα ). 

 Έλα βνεζεηηθφ δξφκν παξάιιειν κε ηελ πίζηα απφ ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πιεπξά, πιάηνπο 4 κέηξσλ  κε ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 

 Κεξθίδεο γηα 22.000 άηνκα ( δεκηνπξγνχληαη θιεηζηέο VIP θεξθίδεο 

θιεηζηέο θαη αλνηρηέο ). 

 Διεχζεξεο ζέζεηο παξαθνινχζεζεο γηα 30.000 άηνκα. 

 Εψλεο αζθαιείαο δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πίζηαο. 

 Θέζεηο ζηάζκεπζεο γηα 7.500 απηνθίλεηα. 

 Υψξνπο εμππεξέηεζεο ηνπ θνηλνχ. 

 Πίζηα Cart 
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 Αλνηρηφ ζέαηξν  

 Υψξνπο πξαζίλνπ  

 Διηθνδξφκην ( γηα πεξηπηψζεηο αλάγθεο ) 

 

 

6.2.2. Πεξηγξαθή ηεο πίζηαο – Σερληθά αγωληζηηθά ζηνηρεία 

  

     Ζ πίζηα, πνπ είλαη δεμηφζηξνθε, ζα έρεη κήθνο 5.243 κέηξα. Σν πιάηνο ηεο 

πξνβιέπεηαη ζηα 12,00 κέηξα κε θχξηα επζεία ζηα 850 κέηξα θαη κέγηζηε 

πξνβιεπφκελε ηαρχηεηα αηρκήο ζε απηφ ην ηκήκα  333 km/h . 

     Έρνπλ κειεηεζεί 10 ζπλνιηθά επζχγξακκα  ηκήκαηα δηαθνξεηηθνχ κήθνπο, κε ηελ 

παξνπζία  9  δεμηψλ, 4 αξηζηεξψλ ζηξνθψλ, θαζψο θαη κηαο αξηζηεξήο παξαβνιηθήο 

ζηξνθήο κεηαμχ δπν επζχγξακκσλ ηκεκάησλ. 

     Ζ πςνκεηξηθή δηεπζέηεζε είλαη εμαηξεηηθά πνηθίιε θαη θαζηζηά ηελ νδήγεζε 

ηερληθά ελδηαθέξνπζα θαη επράξηζηε. 

     Χο πξνο ηα κέηξα αζθαιείαο έρεη ππάξμεη πξφλνηα ππέξβαζεο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ πνπ βξίζθνληαη ζήκεξα ζε ηζρχ θαη επηβάιινληαη απφ ηε FIA 

, εμαζθαιίδνπλ δε ηηο κέγηζηεο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο ηεο πίζηαο θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

6.2.3. Κηηξηαθόο εμνπιηζκόο  

  

     Ζ κειέηε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ έρεη γίλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε νη 

θηηξηαθνί φγθνη θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο λα είλαη νξγαληθά 

ζπλαξηεκέλνη κε ηελ ράξαμε, ηελ δνκή θαη ηηο αλάγθεο ηεο πίζηαο, θάηη πνπ 

απνηέιεζε θαη ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηνπ φινπ έξγνπ. 

 

Γεληθά : 

 

 BOXES ρψξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ θαη θχιαμεο πιηθψλ, pits ρψξνη 

επηζθεπψλ θαη πξνεηνηκαζίαο νρεκάησλ. Γεκηνπξγνχληαη 54 ηεκάρηα  BOXES 

δηαζηάζεσλ 13Υ4 κέηξσλ. ε απηά νη ζπκκεηέρνληεο εγθαζηζηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ 

ηνπο, πνπ ζα ηνπο εμππεξεηήζεη ζηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. Πάλσ απφ ηα 

BOXES αλαπηχζζνληαη ρψξνη κε θεξθίδεο VIP ζεαηψλ, Αίζνπζα ηχπνπ, 

Καηαζηήκαηα, Δζηηαηφξην, Υψξνη Τγηεηλήο. 

 Κηίξην Γηνίθεζεο θαη Γηεχζπλζεο ηνπ αγψλα. ε απηφ εγθαζίζηαηαη ε Γηεχζπλζε 

ησλ αγψλσλ, ε Γξακκαηεία ησλ αγψλσλ F1, Αίζνπζεο επηζεσξεηψλ, Γξακκαηεία 

κηθξφηεξσλ αγψλσλ, Αίζνπζα Υξνλνκεηξψλ, Αίζνπζα briefing, Αίζνπζα CED, 

Αίζνπζεο ειέγρνπ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, Αίζνπζα επηζήκσλ, Αίζνπζα 

ζπλεληεχμεσλ TV, Υψξνπο  γηα ηερληθνχο, Γξαθείν Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο. 

 ρνιή αζθαινχο νδήγεζεο 

 Paddock club  
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 Κηίξην Γηνίθεζεο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ  

 Δθδνηήξηα Δηζηηεξίσλ  

 Υψξνπο WC  

 Καληίλεο 

 Pits Cart 

 Καηνηθία Φπιάθσλ  

 Καηαζηήκαηα  

 Ηαηξεία  

 Parque ferme  

 

 

6.2.3.1.  ΚΤΡΗΟ ΚΣΗΡΗΟ (Κ1 – Κ2 )  

              Γηεύζπλζε αγώλα – Pits – Αίζνπζα ηύπνπ θαη Φηινμελίαο.  

 

     Πξφθεηηαη γηα ην θχξην θηίξην ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη νη 

βαζηθέο ηνπ ιεηηνπξγίεο. Βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ θαη 

αλαπηχζζεηαη ζηελ θαηεχζπλζε αλαηνιήο δχζεο. 

     Σν θηίξην είλαη ηξηψξνθν θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξία δηαθνξεηηθά ηκήκαηα : 

 Σν θνίιν δηψξνθν ηκήκα φπνπ βξίζθεηαη ε Γηεχζπλζε ηνπ Αγψλα ζην δπηηθφ 

άθξν. 

 Σν ηζφγεην ηκήκα ηνπ θπξίσο θηηξίνπ φπνπ πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ Pits. 

 Ο 1
νο

 θαη ν 2
νο

 φξνθνο ( ηκήκα ηνπ νπνίνπ είλαη βαηφ δψκα ), ηνπ θπξίσο θηηξίνπ, 

φπνπ έρνπλ ρσξνζεηεζεί νη αίζνπζεο ηχπνπ, νη αίζνπζεο θηινμελίαο, ην 

εζηηαηφξην, ηα θαηαζηήκαηα θαη νη δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο ζην βαηφ δψκα. 

 

     Σν θηίξην πεξηβάιιεηαη απφ αζθαιηνζηξσκέλεο επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο έρνπλ 

νξγαλσζεί νη ρψξνη ησλ Paddock ζηελ λφηηα πιεπξά θαη βφξεηα ε δηαδξνκή εηζφδνπ 

ζηα Pits θαη ππνζηήξημεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ απηνθηλήησλ θαη κεραλψλ. 

     Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ θπξίσο ζα είλαη κηθηή απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

κεηαιιηθφ ζθειεηφ. 

     Ζ βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ησλ Pits θαη ην ζχλνιν ηνπ ηκήκαηνο ηεο 

Γηεχζπλζεο ηνπ Αγψλα θαιχπηνληαη απφ παινζηάζηα έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

απξφζθνπηε ζέαζε ζηελ πίζηα. Γηα ην ηκήκα ησλ αηζνπζψλ θηινμελίαο έρεη 

πξνβιεθζεί ε απαξαίηεηε θιίζε ησλ παινπηλάθσλ ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη 

απνηειεζκαηηθά ε ελδερφκελε αληαλάθιαζε ηνπ ειίνπ θαηά ηηο κεζεκβξηλέο θπξίσο 

ψξεο. 

     Ζ λφηηα πιεπξά, πνπ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηα  Paddock, είλαη αλνηρηή ζε φιν ηεο 

ην κήθνο. 

     Απφ ηνλ αλνηρηφ δηάδξνκν πνπ δηακνξθψλεηαη γίλεηαη ε πξνζπέιαζε ζηηο 

αίζνπζεο θηινμελίαο θαη ηνπο ρψξνπο ηνπ ηχπνπ, ελψ ζηνλ ίδην δηάδξνκν θαηαιήγνπλ  

ηα θιηκαθνζηάζηα πξνζπέιαζεο απφ ην ηζφγεην ζηνπο νξφθνπο. 
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     Σν δψκα ηνπ θηηξίνπ ησλ  Pits είλαη βαηφ θαη ζε απηφ έρνπλ νξγαλσζεί ρψξνη 

θηινμελίαο. Οη ρψξνη θηινμελίαο ζηεγάδνληαη κε παλί θαη ειαθξέο θαηαζθεπέο 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ. 

     ηελ ίδηα ζηάζκε έρνπλ πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή εζηηαηνξίνπ θαη ε ηνπνζέηεζε 

θαηαζηεκάησλ εμππεξέηεζεο ηνπ θηινμελνχκελνπ θνηλνχ. 

 

     Αλαιπηηθφηεξα νη ρξήζεηο θαη νη ιεηηνπξγίεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ έρνπλ σο 

εμήο :  

 

1. ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΧΝΑ 

 

     Σν Σκήκα βξίζθεηαη ζην δπηηθφ άθξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Pits. Δίλαη 

ηξηψξνθν  κε πξφβιεςε εγθαηάζηαζεο ζηελ Σξίηε ζηάζκε εηδηθνχ ρψξνπ επηζήκσλ 

80 ζέζεσλ. Ζ κνξθή ηνπ είλαη θνίιε , έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επνπηεία ηνπ 

απηνθηλεηνδξνκίνπ απφ ηελ δεχηεξε ζηάζκε ηνπ, φπνπ πξνβιέπεηαη θαη ε ζέζε ηεο 

δηεχζπλζεο ησλ αγψλσλ. 

 

2. ΗΟΓΔΗΟ  

 

     ην ηζφγεην πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηεο γξακκαηεηαθήο ππνδνκήο ησλ 

θνξέσλ νξγάλσζεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ, πνπ ζα θηινμελνχληαη ζην 

ζπγθξφηεκα ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ. Δθεί ζα πξαγκαηνπνηείηαη ε ζεψξεζε θαη ε 

δηάζεζε ησλ εηζηηεξίσλ θαη πξνζθιήζεσλ πξνο ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο αγψλσλ 

θαη εθδειψζεσλ. ην ηζφγεην έρεη ρσξνζεηεζεί επίζεο ε αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ησλ 

εθπξνζψπσλ θαη ησλ παξαγφλησλ ησλ νκνζπνλδηψλ. 

     ηελ ίδηα ζηάζκε πξνβιέπεηαη ε ζέζε ησλ ρψξσλ ειέγρνπ ησλ ειεθηξνληθψλ 

ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο – θιεηζηφ ζχζηεκα TV , ζπζηήκαηα 

ελδνζπλελλφεζεο θιπ.  

     πκπιεξσκαηηθά, ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Αγψλα πξνβιέπεηαη ν 

εηδηθφο ρψξνο ησλ επηζεσξεηψλ πίζηαο, ην γξαθείν ηνπ Αμησκαηηθνχ ηεο Αζηπλνκίαο 

θαη ν εηδηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ θαη ησλ κέζσλ ππξφζβεζεο. 

     Ζ επηθνηλσλία κε ηνλ πξψην θαη ηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ θηηξίνπ γίλεηαη απφ ην 

θεληξηθφ θιηκαθνζηάζην θαη αλειθπζηήξα. Δλψ, νη ηζφγεηεο πξνζπειάζεηο 

εμαζθαιίδνληαη απ΄  φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θάζε 

ρξήζεο:  

 Δίζνδνο γηα ην θνηλφ απφ ηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ 

 Δηδηθή είζνδνο εξγαδνκέλσλ ζηελ γξακκαηεία ζηελ λφηηα πιεπξά 

 Δηδηθή είζνδνο θαη επηθνηλσλία κε ηελ πίζηα ζηελ βφξεηα πιεπξά, απ΄ 

φπνπ πξνβιέπεηαη ε πξνζπέιαζε ησλ ληθεηψλ ησλ αγψλσλ ζην βάζξν 

απνλνκήο ζηελ πξψηε ζηάζκε ηνπ θηηξίνπ θαη ηέινο 

 Έρεη κειεηεζεί ε εηδηθή εζσηεξηθή επηθνηλσλία ησλ ρψξσλ δηεχζπλζεο 

ηνπ αγψλα κε ην γξαθείν ηνπ αμησκαηηθνχ ηεο αζηπλνκίαο ζηελ 

αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ηζνγείνπ. 
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       3. Α΄ Όξνθνο   

 

     ηνλ φξνθν ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε 

ησλ γξαθείσλ θαη ηνπ ρψξνπ ζπλεδξηάζεσλ ησλ εθπξνζψπσλ θαη επηζεσξεηψλ ησλ 

νκνζπνλδηψλ, ν ρψξνο ηεξκαηηθψλ νζνλψλ ειέγρνπ ηεο πίζηαο, φπνπ πξνβιέπεηαη ε 

ζέζε ηνπ αιπηάξρε θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ρψξνο ρξνλνκεηξψλ, έλαο δίδπκνο 

ρψξνο, κε απηφλ ηνπ ηζνγείνπ, ειέγρνπ ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο 

ηεο πίζηαο, ην εληεπθηήξην ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαζψο θαη ηκήκα ηεο αίζνπζαο 

ηχπνπ, κηθξφο ρψξνο ζπλεληεχμεσλ TV θαη ην βάζξν απνλνκήο. ηελ ίδηα ζηάζκε 

πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπκπιεξσκαηηθψλ ρψξσλ γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, 

φπνπ ζα θηινμελνχληαη νη ππεξεζίεο θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ δεπηεξεχνληα αγψλα. Ο 

ρψξνο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα ζηνλ πξψην φξνθν επηθνηλσλεί κε ηνπο ρψξνπο ησλ 

δεκνζηνγξάθσλ θαζψο θαη κε ηνλ εδηθφ ρψξν ζπλεληεχμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

αίζνπζα ηχπνπ. 

     Οη επηθνηλσλίεο κε ηηο άιιεο ζηάζκεο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θιηκαθνζηαζίνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ αλειθπζηήξα ηνπ ηκήκαηνο ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ 

Αγψλα, αιιά θαη ηνπ πξψηνπ ζηελ ζεηξά εμσηεξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ θαη 

αλειθπζηήξα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Pits. 

 

      4.  Β΄ Όξνθνο   

 

     ηνλ δεχηεξν φξνθν ηεο Γηεχζπλζεο ηνπ Αγψλα πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ησλ 

ζέζεσλ ησλ επηζήκσλ, θαζψο θαη ηνλ ρψξσλ ηνπ εηδηθνχ εληεπθηεξίνπ θαη ηνπ ρψξνπ 

αλακνλήο. Ο ρψξνο βξίζθεηαη ζε χςνο πεξίπνπ 8 κέηξσλ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ 

εδάθνπο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο επνπηείαο απ΄  φιε ηελ πεξίκεηξν ηνπ 

θηηξίνπ.  

 

6.2.3.2. Σκήκα Pits  

             ( Ηζόγεην θηηξίνπ Κ2) 

 

     Σν ηκήκα ησλ Pits θαηαιακβάλεη ην ηζφγεην ηνπ θπξίσο θηηξίνπ ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο έρεη ζπλαξηεζεί κε ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ ησλ 

54 κνλάδσλ, πνπ ζπληζηά έλα δηεζλέο standard. 

     Σν πιάηνο ηεο θάζε κνλάδαο είλαη 4 κέηξα θαη ην βάζνο θαηαιακβάλεη ην ζχλνιν 

ηνπ πιάηνπο ηνπ θηηξίνπ ησλ Pits πνπ είλαη 13 κέηξα. Κάζε επηκέξνπο κνλάδα έρεη 

κειεηεζεί έηζη ψζηε λα δηαζέηεη παξνρέο λεξνχ, αηκνχ , ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

ηειεθσληθέο γξακκέο, ηφζν ζπκβαηηθέο φζν θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ 

κεηάδνζε ςεθηαθψλ ζηνηρείσλ. Αλά ηξεηο επηκέξνπο κνλάδεο έρεη εμαζθαιηζηεί ε 

ρξήζε douche θαη W.C., ελψ πξνβιέπνληαη εηδηθνί ππνδνρείο πγξψλ ιπκάησλ ζηε 

βάζε θάζε θιηκαθνζηαζίνπ . 

     Ζ δηάζηξσζε ησλ κεκνλσκέλσλ κνλάδσλ ησλ Pits έρεη κειεηεζεί έηζη ψζηε λα 

επηηξέπεηαη ε ελνπνίεζε επηκέξνπο ηκεκάησλ ζε επηθάλεηεο πνπ θπκαίλνληαη απφ 
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ηέζζεξα έσο ζαξαληαπέληε κέηξα. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πξνζπειάζεσλ ζηνπο 

ρψξνπο ησλ Pits έρεη ππάξμεη εηδηθή πξφβιεςε αλάξηεζεο ησλ θάζεησλ εμαξηεκάησλ 

ππνζηήξημεο ησλ ζπξψλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ειεχζεξν κέησπν πξνο ηελ Pits-

line πιάηνπο έσο θαη δψδεθα κέηξσλ. 

     Ζ δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά ρξήζηκε εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

φπνπ ην ζπγθξφηεκα ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ ηεο Πάηξαο ρξεζηκνπνηεζεί σο πίζηα 

δνκηθψλ νκάδσλ ηνπ πξσηαζιήκαηνο F1. 

    Ζ πξνζπέιαζε ζην ηζφγεην ησλ Pits γίλεηαη νδηθά απφ ηε βφξεηα πιεπξά κέζσ ησλ 

εηδηθψλ δηαδξνκψλ εμφδνπ απφ ηελ πίζηα, ελψ λφηηα ε πξνζπέιαζε εμαζθαιίδεηαη κε 

δπν ηξφπνπο, απφ ηελ δπηηθή πιεπξά κέζσ ηεο ππφγεηαο δηάβαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

paddock club θαη αλαηνιηθά απφ ηελ ππφγεηα δηάβαζε ηεο πεξηνρήο ηεο θπξίαο 

εηζφδνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζχζηεκα θπθινθνξίαο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηηο επηθνηλσλίεο ησλ paddock ηφζν ζηηο ζπλζήθεο 

εθδειψζεσλ, φζν θαη ζηηο ζπλζήθεο δνκηθψλ θαη θαζεκεξηλήο ρξήζεο. 

 

6.2.3.3. 1
νο

  θαη 2
νο

  ΟΡΟΦΟ ΚΤΡΗΧΝ ΚΣΗΡΗΟΤ ( Κ2)  

  

 1. Α’ Όξνθνο – Αίζνπζα ηύπνπ   

        

      Ζ αίζνπζα ηχπνπ βξίζθεηαη ζε ζηάζκε ππεξθείκελε ησλ Pits θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνλ α΄ φξνθν ηνπ βαζηθνχ θηηξίνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, ν νπνίνο είλαη 

ζπλεπίπεδνο κε ηνλ α΄ φξνθν ηνπ ηκήκαηνο ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα θαη ζε ζαθή 

ζπλέρεηα κε ηνπο ρψξνπο ηνπ.  

      Ζ πξνζπέιαζε ζηελ αίζνπζα ηχπνπ γίλεηαη θαη αξρήλ κέζσ θιηκαθνζηαζίνπ, ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο θαη απεπζχλεηαη εηδηθά ζε απηήλ, αιιά θαη 

κέζσ ηνπ αλαηνιηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ ηνπ θηηξίνπ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα πνπ 

βξίζθεηαη ζηελ δψλε κεηάβαζεο ησλ δπν θηηξηαθψλ ηκεκάησλ. 

      Δπίζεο, δπλαηή είλαη ε πξνζπέιαζε θαη κέζσ ηνπ βαζηθνχ αλνηρηνχ δηαδξφκνπ 

πνπ δηακνξθψλεηαη ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θχξηνπ θηηξίνπ, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη 

θαη ε πξνζπέιαζε ζηηο αίζνπζεο θηινμελίαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαζθαιίδεηαη 

απηνλνκία πξφζβαζεο αιιά θαη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο πξνζπέιαζεο θαη εθηφλσζεο 

ζην ρψξν, πξνζδίδνληαο ζ‟ απηφλ ηελ επηζπκεηή δηάθξηζε ησλ θηλήζεσλ ζχκθσλα κε 

ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο πιεξψληαο ζπγρξφλσο ηνπο Καλνληζκνχο αζθαιείαο πνπ 

απαηηνχληαη. 

      Ζ βφξεηα πιεπξά ηεο αίζνπζαο θαιχπηεηαη απφ παινζηάζηα, ησλ νπνίσλ νη 

παινπίλαθεο είλαη ππφ θιίζε ψζηε λα επηηξέπεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ε 

ζέαζε ζηελ πίζηα, αληηκεησπίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηελ πηζαλή αληαλάθιαζε ηνπ 

ήιηνπ. 

      ηελ αίζνπζα ηχπνπ πξνβιέπεηαη θαη ρψξνο ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ ζαξάληα 

αηφκσλ, ν νπνίνο εληάζζεηαη ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο αίζνπζαο, πνπ κπνξεί λα 

θηινμελήζεη 350 δεκνζηνγξάθνπο, εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο κε ηελ 

ππνζηήξημε ηερλνινγηθψλ κέζσλ ηφζν ζπκβαηηθψλ φζν θαη εηδηθψλ πξνδηαγξαθψλ, 
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φπσο ηειενξάζεηο, ηειεθσληθέο γξακκέο, κεραλήκαηα ηειενκνηνηππίαο θαη φηη άιιν 

απαηηείηαη γηα ηνλ θάζε ρξήζηε. 

      Πξνβιέπνληαη επίζεο έμη απνκνλσκέλνη ηειεθσληθνί ζάιακνη, μερσξηζηφο ρψξνο 

ζπζθεπψλ ηειενκνηνηππίαο, ρψξνο ππνδνρήο κε ηελ θαηάιιειε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ ελεκέξσζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, ρψξνο 

αηνκηθψλ ζπξίδσλ, θπιηθείν θαη ρψξνο θαζηζηηθνχ. 

 

2. Αίζνπζεο Φηινμελίαο  

 

      Οη αίζνπζεο θηινμελίαο βξίζθνληαη θαη απηέο, φπσο θαη ε αίζνπζα ηχπνπ ζηνλ α΄ 

φξνθν ηνπ θχξηνπ θηηξίνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

      Αλαπηχζζνληαη γξακκηθά ζηελ θαηεχζπλζε Αλαηνιήο – Γχζεο, 

θαηαιακβάλνληαο ηελ κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηεο ζηάζκεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

      Απφ ηνλ αλνηθηφ δηάδξνκν ζηελ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη 

ζ‟ φιν ην κήθνο ησλ αηζνπζψλ θηινμελίαο γίλεηαη ε πξνζπέιαζε ζ‟ απηέο κε 

θαηάιιειεο ηνπηθέο δηακνξθψζεηο. ηνλ δηάδξνκν απηφ, θαηαιήγνπλ θαη ηα 

πιαηχζθαια ηνπ α΄ νξφθνπ ησλ θιηκαθνζηαζίσλ πξνζπέιαζεο απφ ην ηζφγεην ζηνπο 

νξφθνπο ηνπ θηηξίνπ. 

      ιεο νη αίζνπζεο θηινμελίαο έρνπλ ζέα ζηελ πίζηα, αθνχ ρσξνζεηνχληαη ζηελ 

βφξεηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία θαιχπηεηαη εμ‟ νινθιήξνπ απφ παινζηάζηα κε 

θεθιηκέλνπο παινπίλαθεο, εμαζθαιίδνληαο ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζπλζήθεο γηα 

ζέαζε δίρσο αληαλαθιάζεηο απφ ηνλ ήιην. 

      Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ρψξνπο πνπ νξγαλψλνληαη σο απηφλνκεο 

κνλάδεο κε δπλαηφηεηα επειημίαο ζηηο δηαζηάζεηο θαη ηε κνξθή ησλ επηθαλεηψλ ηνπο, 

ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θνηλνχ. Έηζη ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα θηινμελήζνπλ απφ 27 έσο 54 άηνκα. Γηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο κε ειαθξά κεηαιιηθά παλέιια, πνπ επηηξέπνπλ ηελ επκεηαβιεηφηεηα 

ηνπ ρψξνπ, θαζψο θαη ηελ επεθηαηηθή ηνπ πξνζαξκνζηηθφηεηα πιεξψληαο 

πξνδηαγξαθέο ερνκφλσζεο. 

      Ζ θάζε αίζνπζα απνηειείηαη απφ δπν ηκήκαηα. Σν πξψην δηακνξθψλεηαη κε 

θεξθίδεο θαη βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηεο ζέαο πξνο ηελ πίζηα. Δλψ ην δεχηεξν ηκήκα, 

ην νπνίν δηαζέηεη θαη θπιηθείν, βξίζθεηαη λφηηα ηνπ ηκήκαηνο ησλ θεξθίδσλ θαη 

απνηειεί ρψξν ζηάζεο. 

      ε φιεο ηηο αίζνπζεο θηινμελίαο ζα ππάξρνπλ νζφλεο ηειενξάζεσλ γηα ηελ 

νινθιεξσκέλε παξαθνινχζεζε ησλ αγψλσλ, πέξαλ ηεο άκεζεο νπηηθήο επαθήο κε 

ηελ πίζηα 

      Πξνβιέπεηαη επίζεο ηθαλφο αξηζκφο ρψξσλ πγηεηλήο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ην θνηλφ 

πνπ ζα θηινμελείηαη, νη νπνίνη θαηαλέκνληαη ζηνλ βαζηθφ αλνηρηφ δηάδξνκν θίλεζεο, 

απφ ηνλ νπνίν γίλνληαη θαη νη πξνζπειάζεηο ζηηο αίζνπζεο. 

      Πξνβιέπεηαη λα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ δέθα αίζνπζεο ησλ 27 αηφκσλ θαη 

ελλέα ησλ 54 αηφκσλ, θαηά ζπλέπεηα ζα κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζπλνιηθά 760 

άηνκα. 
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3. Β΄ Όξνθνο – Βαηό Γώκα   

    (Δζηηαηόξην – Καηαζηήκαηα – Θέζεηο θνηλνύ) 

   

      Ζ ππφινηπε επηθάλεηα ηνπ δεχηεξνπ νξφθνπ θαηαιακβάλεηαη απφ αλαηνιηθά πξνο 

ηα δπηηθά απφ εζηηαηφξην ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 560 m
2
, γηα ην νπνίν πξνβιέπνληαη 

ζέζεηο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ, ρψξνο catering, θαζψο θαη θαηαζηήκαηα 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 100 m
2 

. Σηο ρσξνζεηήζεηο ηνπ δεπηέξνπ νξφθνπ νινθιεξψλεη 

ε θχξηα ρξήζε ηεο ζηάζκεο πνπ είλαη νη δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο ζεαηψλ. 

      Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο βξίζθνληαη πην ςειά, ζε δηαθνξά ζηάζκεο 80 cm, απφ 

ηνλ αληίζηνηρν δεχηεξν φξνθν ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα θαη ζε ζπλέρεηα κε απηφλ 

ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο. 

      Ζ πξφζβαζε επηηπγράλεηαη πέξαλ ηνπ εμσηεξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ ζην αλαηνιηθφ 

ηκήκα ηεο δηεχζπλζεο, απφ ην ζχλνιν ησλ θιηκαθνζηαζίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ, ηα νπνία θαη ζπλδένπλ ην ηζφγεην κε ηνπο νξφθνπο ηνπ. 

      Δηδηθά, ην εζηηαηφξην έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο πξνζπέιαζεο κέζσ ελφο 

απφ ηα παξαπάλσ θιηκαθνζηάζηα, δηαηεξψληαο φκσο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πξνζπέιαζεο απφ ηελ δηεχζπλζε θαη απφ ην ππφινηπν βαηφ δψκα, επηηξέπνληαο έηζη, 

ηελ ελαιιαθηηθή δπλαηφηεηα ηεο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

      Οη δηαθεθξηκέλεο ζέζεηο ησλ ζεαηψλ, πνπ απνηεινχλ θαη ηελ θχξηα ρξήζε ηεο 

ζηάζκεο, δηακνξθψλνληαη κε θεξθίδεο, έηζη ψζηε ην θνηλφ πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηεί λα 

έρεη θαιχηεξε επνπηηθή ζέα ζηελ πίζηα. 

      Πξνβιέπνληαη 760 ζέζεηο δηαθεθξηκέλσλ ζεαηψλ. 

 

4. Κακπίλεο Αλακεηάδνζεο ( Κηίξην Κ15) – Κεξθίδεο  

 

       Πξφθεηηαη γηα θηίξην πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ θαηεχζπλζε αλαηνιήο – δχζεο, ζε 

ζηάζκε ππεξθείκελε ησλ θεξθίδσλ, βφξεηα ηνπ βαζηθνχ θηηξίνπ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

ησλ Pits θαη αθξηβψο απέλαληί ηνπ, ελψ δηαρσξίδεηαη απφ απηφ κέζσ ηεο πίζηαο ηνπ 

απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

      Ζ πξνζπέιαζε ζην θηίξην ησλ θακπίλσλ αλακεηάδνζεο γίλεηαη απφ κηα ζεηξά 

θιηκαθνζηαζίσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ. Σα θιηκαθνζηάζηα απηά 

θαηαιήγνπλ ζ‟ έλαλ εληαίν-θνηλφ δηάδξνκν, κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε πξνζπέιαζε 

ζηηο θακπίλεο. ηελ θαηάιεμε θάζε θιηκαθνζηαζίνπ ππάξρεη WC, πνπ εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ησλ θακπηλψλ πνπ αλαινγνχλ ζε απηφ. 

      Ζ λφηηα πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαιχπηεηαη απφ παινζηάζηα, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε 

απξφζθνπηε ζέαζε ζηελ πίζηα. ηα παινζηάζηα έρεη πξνβιεθζεί ε απαξαίηεηε θιίζε 

ησλ παινπηλάθσλ ψζηε λ‟ αληηκεησπηζηεί ε ελδερφκελε αληαλάθιαζε ηνπ ειίνπ. 

      Σν θηίξην νξγαλψλεηαη κε βάζε ηελ επαλάιεςε ελφο κνληέινπ θακπίλαο – 

κνλάδαο θαη ε θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

      Πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 50 κνλάδεο. 

 

5. Ηαηξεία ( Κηίξην Κ13 {Κ13Α /Κ13Β }) 
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      Σν θηίξην ησλ ηαηξείσλ βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ θαη δπηηθά 

ηνπ θηηξίνπ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα θαη ησλ Pits, πάλσ ζηελ ίδηα λνεηή γξακκηθή 

ζπλέρεηα θαηά ζπλέπεηα δηαηεξεί θαη απηφ άκεζε ζρέζε κε ηελ πίζηα ηνπ 

απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

      Πξφθεηηαη γηα ηελ ζπκβαηηθή θαηαζθεπή κε θέξνληα ζηνηρεία απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 

      Αλαπηχζζεηαη ζε κηα ζηάζκε ( ηζφγεηα ) θαη απνηειείηαη απφ δπν θηηξηαθνχο 

φγθνπο [ Κ13Α/ Κ13Β ], ελδηακέζσο ησλ νπνίσλ πεξλά δξφκνο πνπ επηηξέπεη ηελ 

θπθινθνξία θαη ζηάζε αζζελνθφξσλ. 

      Οη είζνδνη ησλ δπν θηηξίσλ, βξίζθνληαη ζε δηάδξνκν θίλεζεο, πνπ νδεγεί ζηελ 

πξνέθηαζε ηνπ ειηθνδξνκίνπ, πνπ είλαη άκεζα ζπλαξηεκέλν κε ηα ηαηξεία θαη πξνο 

εμππεξέηεζε απηψλ. 

      ηα ηαηξεία πξνβιέπνληαη ρψξνη πξψησλ βνεζεηψλ, εμεηαζηήξηα, λνζειεπηήξην 

εκέξαο, ρψξνο αλακνλήο, γξαθείν πξνζσπηθνχ, ρψξνη πγηεηλήο θαη φιεο νη 

παξειθφκελεο ρξήζεηο ζ‟ απηνχο.  

 

6. Park Ferme ( Κηίξην Κ14 )  

 

      Σν Park Ferme είλαη ρψξνο θαηάιιεινο γηα ηνλ ηερληθφ έιεγρν ησλ απηνθηλήησλ, 

είλαη κεηαμχ ηνπ θηηξίνπ ησλ ηαηξείσλ θαη ηνπ θηηξίνπ ηεο δηεχζπλζεο ηνπ αγψλα. 

Αλαπηχζζεηαη ζε δχν ρψξνπο. Έλαλ θιεηζηφ θη έλαλ ππαίζξην. Σν θηίξην πνπ ζηεγάδεη 

ηνλ θιεηζηφ ρψξν βξίζθεηαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ θηηξίνπ ησλ ηαηξείσλ πξνο η‟ 

αλαηνιηθά. Ζ θέξνπζα θαηαζθεπή ηνπ είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη θέξεη 

κεηαιιηθή ζηέγαζε. Ο δε ππαίζξηνο ρψξνο είλαη αζθαιηνζηξσκέλε επηθάλεηα ζηε 

ζπλέρεηα ηνπ ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ πξνο η‟ αλαηνιηθά θαη έρεη άκεζε πξνζπέιαζε απφ 

ηελ πίζηα. 

 

7. Γηνίθεζε ( Κηίξην Κ5 )  

 

      Σν θηίξην ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηαλαηνιηθφ 

άθξν ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζπλαξηάηαη κε ηελ βαζηθή είζνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

      Αλαπηχζζεηαη ζην ηξίην επίπεδν ελφο ζπγθξνηήκαηνο ππαηζξίσλ δηακνξθψζεσλ. 

Οξγαλψλεηαη ζε δπν ζηάζκεο, ε δεχηεξε ζηάζκε ( φξνθνο ) νιηζζαίλεη ζε ζρέζε κε 

ηελ πξψηε ζηάζκε ( ηζφγεην ), επηηπγράλνληαο έηζη ηελ θαιχηεξε έληαμε ηνπ θηηξίνπ 

ζηελ ππάξρνπζα πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο. 

      Ζ θχξηα πξνζπέιαζε ζην θηίξην γίλεηαη απφ ηνλ φξνθν θαη ε επηθνηλσλία ησλ δπν 

επηπέδσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ, ελψ ζπγρξφλσο 

ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο απφ ην επίπεδν ηεο ΄΄πίζηαο΄΄ ζην ηζφγεην. 

      Πξφθεηηαη γηα ζπκβαηηθή θαηαζθεπή κε θέξνληα ζθειεηφ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη ζηνηρεία απφ νπηνπιηλζνδνκή. 

      ηνλ φξνθν ηεο Γηνίθεζεο πξνβιέπεηαη ρψξνο ππνδνρήο, ρψξνο γηα ην Γ.. ηνπ 

Απηνθηλεηνδξνκίνπ, αίζνπζα ζπζθέςεσλ, ρψξνο δηαρείξηζεο, ηειεθσληθφ θέληξν, 

θαζψο επίζεο θαη θπιηθείν. 
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      ην ηζφγεην πξνβιέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ηεο γξακκαηείαο, ηνπ ινγηζηεξίνπ, ηνπ 

γξαθείνπ δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο θαζψο θαη ν ρψξνο ηεο 

Γηεχζπλζεο. 

 

8. Καηνηθίεο Φπιάθωλ ( Κηίξην Κ11 { Κ11Α / Κ11Β } ) 

 

      Οη θαηνηθίεο ησλ θπιάθσλ βξίζθνληαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ νηθνπέδνπ, 

ζηελ βαζηθή είζνδν ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. Δίλαη δχν δίδπκα θηίξηα, πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζε δχν ζηάζκεο. 

      Σα δχν απηά θηίξηα ζεκαηνδνηνχλ θαη νξηνζεηνχλ ηελ είζνδν, θαζψο απνηεινχλ 

ζηνηρείν ηεο, θαη ε βαζηθή πξφζβαζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ 

γίλεηαη αλάκεζα απ‟ απηά. 

      Ζ θαηαζθεπή ηνπο είλαη ζπκβαηηθή κε θέξνληα ζθειεηφ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη ζηνηρεία απφ νπηνπιηλζνδνκή. 

      Οη ιεηηνπξγηθνί ρψξνη ηεο θάζε θαηνηθίαο βξίζθνληαη ζηελ δεχηεξε ζηάζκε 

(φξνθν) ησλ θηηξίσλ, ελψ ζην ηζφγεην ππάξρνπλ ρψξνη πιεξνθνξηψλ, απνζήεο, ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο θαη κεραλνινγηθνί ρψξνη. 

      Ζ πξνζπέιαζε ζηνλ φξνθν γίλεηαη κέζσ εμσηεξηθνχ θιηκαθνζηαζίνπ, έλα γηα 

θάζε θηίξην.  

 

9. Κεξθίδεο  

 

      Έρνπκε ηξείο νκάδεο θεξθίδσλ. Σηο Βφξεηεο, ηηο Νφηηεο θαη ηηο Γπηηθέο, εθ‟ ησλ 

νπνίσλ νη Βφξεηεο – πνπ ρσξνζεηνχληαη θάησ απφ ην θηίξην ησλ Κακπίλσλ 

Αλακεηάδνζεο – είλαη εθ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Οη δε άιιεο, θεξθίδεο είλαη 

ιπφκελεο. 

 

 

6.2.3.4. πκπιεξωκαηηθή ππνδνκή θαη δπλαηόηεηεο.  

 

      Ο ρψξνο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ θαη εηδηθά ην ηκήκα ηεο αθεηεξίαο φπνπ ζα 

βξίζθνληαη νη θεξθίδεο, ηα εζηηαηφξηα θαη ηα θαηαζηήκαηα, πξνζθέξεηαη γηα θάζε 

είδνπο εθδειψζεηο, φπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο θ.η.ι. Γεληθά νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Γηεζλνχο Απηνθηλεηνδξνκίνπ Πάηξαο πέξαλ απφ ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ, πνπ είλαη αγψλεο AUTO – MOTO πξνζθέξνληαη θαη γηα 

αζιεηηθέο εθδειψζεηο ( εκηκαξαζψληνο, αγψλεο αλψκαινπ δξφκνπ, πνδειαηηθνχο 

αγψλεο θ.η.ι. ) 

      Δπίζεο, επεηδή ζα θπηεπηνχλ δέληξα γηα ηελ ερναπνξξφθεζε, ζα ππάξμνπλ ρψξνη 

πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο πνπ ζα αλαιπζνχλ ζην εηδηθφ θεθάιαην.  

      εκαληηθφηεξε ζα είλαη ε πξνζθνξά ηεο πίζηαο αζθαινχο νδήγεζεο ζηνλ ρψξν 

ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, απφ αλεμάξηεην θνξέα ( κε ζπκκεηνρή ηεο 

Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο Α.Δ.) θαη κε αλεμάξηεην πξνυπνινγηζκφ. Πξνβιέπεηαη λα 

θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε λέσλ νδεγψλ θαη απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο 
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νδεγηθήο ηθαλφηεηαο φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο κέζα απφ ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο 

ζην ρψξν ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα. 

      Σέινο, πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε λα θαηαζθεπαζηεί θαη αλνηρηφ ζέαηξν κε 

παλνξακηθή ζέα 700 ζέζεσλ πνπ λα κπνξεί, κέζα απφ απηφ, λα αλαπηπρζεί 

πνιηηηζηηθά ε επξχηεξε πεξηνρή. 

      ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ νηθνπέδνπ, ζε ρψξν 12.000 m
2
, πξνβιέπεηαη ε 

ρσξνζέηεζε πίζηαο Cart θπκαηλφκελνπ κήθνπο – αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

αγσληζηηθψλ εθδειψζεσλ – απφ 500 m έσο 1000 m. Απηή ζα πεξηβάιιεηαη απφ 

πεξίπνπ 5.000 ζέζεηο ζεαηψλ. 

Ζ πξνζπέιαζε ζην ρψξν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ ππφγεηα δηάβαζε, πνπ βξίζθεηαη 

ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ νηθνπέδνπ. 

 

 

6.3. Δξγαζίεο δηακόξθωζεο ρώξνπ κειέηεο  

 

      Οη εξγαζίεο πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζην ρψξν κειέηεο είλαη νη εμήο : 

 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

 

Γηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο 

 

 Καηαζθεπή πηζηψλ 

 

      Ο δηάδξνκνο ηεο Πίζηαο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ πιηθά 3Α ζε δχν ζηξψζεηο ησλ 15 

εθαηνζηψλ εθάζηε, κε ζπκπχθλσζε 98 %, πάλσ ζε ππφβαζε ακκνράιηθνπ. Δπ‟ 

απηνχ ζα θαηαζθεπαζζνχλ δχν αζθαιηηθνί ηάπεηεο ησλ 0,05 εθαηνζηψλ – 0,03 

εθαηνζηψλ αληίζηνηρα. Σν πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ ζα είλαη 12 – 14 κέηξα. 

 

 Κηηξηαθά  

 

      Ζ επηθάλεηα ησλ θηηξίσλ ζηήξημεο ζα είλαη  5.700 m
2
 κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο 

ζηα (15.300 m
2  

Α – Β θάζε ) θαη ην έξγν ζα ζπκπιεξψλεηαη κε Δθζεζηαθνχο 

ρψξνπο, κνπζείν απηνθηλήησλ, Δκπνξηθφ θέληξν, Αίζνπζεο ηχπνπ, Γεμηψζεσλ, 

Φηινμελίαο ησλ ζπληειεζηψλ θαη παξαγφλησλ ησλ αγσληζηηθψλ νκάδσλ, θιεηζηά 

θπθιψκαηα T.V. θαζψο επίζεο θαη αλνηρηφ ζέαηξν 7.000 ζέζεσλ, πίζηα Cart, 

αλνηρηνί θαη θιεηζηνί ρψξνη θαηάιιεινη γηα εθζέζεηο, ζρνιή αζθαινχο νδήγεζεο 

θ.η.ι., έηζη ψζηε ε ζπλνιηθή επηθάλεηα θηηζκάησλ ζα μεπεξλά ηα 6.000 m
2 

 (1
ε
 θάζε) 

θαη ηα 20.000 m
2 

( 2
ε
 θάζε ) ( F1 – G.P. )  

 

 Δζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 

 Γίθηπα πεξηβάιινληνο ρψξνπ  
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 Γεληθέο θαηαζθεπέο  

 

6.3.1. Αδξαλή πιηθά  

 

      Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα απαηηεζνχλ 60.000 m
3 

αδξαλψλ άκκνο, ράιηθεο, 

πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο ιαηνκηθέο πεξηνρέο ζην Μνίξαιη, 

Άξαμν, Αθξάηα.  

  

 

6.4. Φάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ρώξνπ κειέηεο  

 

 

6.4.1. Λεηηνπξγία ηνπ έξγνπ  

 

      Ζ αγσληζηηθή πίζηα θαη ην ζπγθξφηεκα έρνπλ κειεηεζεί γηα ηελ ιεηηνπξγία : 

 Αγψλσλ απηνθηλήησλ F1  

 Αγψλσλ κνηνζπθιέηαο παγθνζκίνπ πξσηαζιήκαηνο super bike 

 

 

6.4.1.1. πληειεζηέο ηνπ έξγνπ  

 

      Απφ ηνλ κήλα Ηνχιην ( 21/7/1999 ) κεηαμχ ηεο Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο Α.Δ. 

θαη ηεο Ηppocampos Racing Track L.T. D. ππάξρεη « πκθσλία Αλάπηπμεο Γηεζλνχο 

Απηνθηλεηνδξνκίνπ Πάηξαο ». 

 

      ηελ ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ηξείο δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο θάζεηο σο εμήο : 

 

α‟ θάζε : Μειέηε – Πηζηνπνίεζε ηνπ έξγνπ 

 

β‟ θάζε : Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ κε ίδηα θεθάιαηα θαη επηδνηήζεηο απφ ηελ    

               Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο Α.Δ. κε επίβιεςε ηνπ έξγνπ απφ ηελ    

               Ηppocampos Racing Track L.T. D. 

 

γ‟ θάζε : Γεθαεηήο δηαρείξηζε ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ απφ ηελ Ηppocampos Racing  

               Track L.T. D. ζε δπν ζηάδηα :  

i. Πηζηνπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αγσληζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

ii. Πιήξεο αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Απηνθηλεηνδξνκίνπ 

Πάηξαο. 

 

 

6.4.1.2. θνπόο ηνπ έξγνπ κειέηεο  
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      Σν ζπγθξφηεκα ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζα αλαπηπρζεί ζε δχν θάζεηο : 

 

1
ε
 θάζε : Αλάπηπμε – Πηζηνπνίεζε 

 

2
ε
 θάζε : ηαζεξνπνίεζε – Δπέθηαζε  

 

Ζ πίζηα ησλ αγψλσλ, πνπ είλαη δεμηφζηξνθε, ζα έρεη κήθνο 3.943 κέηξα κε 

δπλαηφηεηα επέθηαζεο ζηα 5.243 κέηξα. 

 

 

 

      Με βάζε ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο, εθηηκάηαη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν, ζα 

κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζπλνιηθά 14 αγψλεο απηνθηλήηνπ θαη κνηνζπθιέηαο, θαζψο 

θαη 4 δηεζλείο αγψλεο. 

      Σα νρήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ιακβάλνπλ κέξνο αλά αγψλα, αλέξρνληαη ζηα 60 , 

ρσξηζκέλα ζε 2 ή 3 θαηεγνξίεο. 

      Οη ζεαηέο πνπ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ, αλέξρνληαη ζηηο 22.000 θαζήκελνη 

θαη 30.000 ζην θπζηθφ ρψξν πάλσ ζηνπο ιφθνπο. 

      Σν κφληκν πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιείηαη ζε πξψηε θάζε, πξνβιέπεηαη φηη ζα 

είλαη 20 άηνκα. 

      Σα νρήκαηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ, αθνχ πξψηα ζα 

έρνπλ ππνζηεί ηηο αλάινγεο θαη πξνβιεπφκελεο δνθηκέο, ζπληεξήζεηο θαη ειέγρνπο, 

ζα εηζέξρνληαη ζηνλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ parking. Απφ θεη ζα 

εηζέξρνληαη ζε άιιν ρψξν πνπ ζα γίλεηαη ν ηειηθφο έιεγρνο ζηα ιάδηα, ειαζηηθά θ.α. 

θαη ζα γίλεηαη αιιαγή απηψλ, φηαλ απαηηείηαη. ηε ζπλέρεηα ηα νρήκαηα ζα 

εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Πίζηαο έηνηκα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. Μεηά 

ηελ δηεμαγσγή, ζα επηζηξέθνπλ ζην αξρηθφ ηνπο  parking. 

       

      ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο Πίζηαο, έρνπλ πξνβιεθζεί κηθξνί ρψξνη  parking, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ Ννζνθνκεηαθά νρήκαηα γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. Οη 

ρξνλνκέηξεο θαη ν αιπηάξρεο ζα βξίζθνληαη ζηνλ πχξγν Γηεχζπλζεο, θνληά ζηελ 

δψλε ηεξκαηηζκνχ. 

      Ζ παξαθνινχζεζε ησλ αγψλσλ ζα γίλεηαη απφ φιεο ηηο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη 

γηα ην θνηλφ θαη απφ ηηο νπνίεο είλαη νξαηή ε Πίζηα. 

6.4.1.3. Γεληθή Γηεπζέηεζε  

 

      Γηα ηελ ιεηηνπξγηθή πιεξφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έρεη ρξεηαζζεί ν θαζνξηζκφο 

πεξηνρψλ εθηφο θαη εληφο ηεο πίζηαο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζνχλ δχν 

δηαθξηηέο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πξνζπέιαζεο 

θαη ηηο επθαηξίεο θπθινθνξίαο. 
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α‟ ελφηεηα : Ζ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο, πνπ πξννξίδεηαη λ‟ απνδνζεί ζηελ 

ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ θνηλνχ. 

 

β‟ ελφηεηα : Ζ εζσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο, ζηελ νπνία ε πξνζπέιαζε ζα 

επηηξέπεηαη ζηνπο εληεηαικέλνπο παξάγνληεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ, 

θαζψο θαη ζην εηδηθφ θνηλφ, πνπ ζα θηινμελείηαη απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο θνξείο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. 

 

      ηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο, ν ρψξνο νξγαλψλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

γεσθπζηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζε ζρέζε κε ηηο ζέζεηο ησλ ζεαηψλ ηεο 

πίζηαο. ηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο έρεη επίζεο ρσξνζεηεζεί θαη ε θαηαζθεπή 

αλνηρηνχ ζεάηξνπ 7.000 ζέζεσλ. 

 

      Ζ θχξηα θπθινθνξία ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηεο πίζηαο έρεη αθεηεξία ηεο ζηελ 

θχξηα είζνδν, πνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηνπ νηθνπέδνπ, φπνπ έρεη 

ρσξνζεηεζεί θαη ε θχξηα ππνδνκή εμππεξεηήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ ηνπ θνηλνχ π.ρ. 

εθδνηήξηα εηζηηεξίσλ θ.η.ι.  

      ηε ζπλέρεηα ζην ρψξν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, πξνβιέπνληαη ζέζεηο εγθαηάζηαζεο 

ππαίζξησλ εμππεξεηήζεσλ ζηελ πεξίκεηξν ηεο πίζηαο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο εηζφδνπο ζην ρψξν ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, 

      ηελ εζσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο, ν ρψξνο νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο – θηηξηαθνχο φγθνπο θαη ππαίζξηεο 

δηακνξθψζεηο – ζε ζρέζε βέβαηα κε ηηο γεσθπζηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ νηθνπέδνπ. 

Δληφο ηεο πίζηαο, ινηπφλ, ζπλαληάκε ην βαζηθφ θηίξην ιεηηνπξγίαο ηνπ 

απηνθηλεηνδξνκίνπ, φπνπ ζηεγάδνληαη ηα Pits, ε δηεχζπλζε ηνπ αγψλα, ε αίζνπζα 

ηχπνπ, νη αίζνπζεο θηινμελίαο θαη φιεο νη παξειθφκελεο ρξήζεηο. Δπίζεο ζπλαληάκε 

ηα ηαηξεία, ην Park Ferme, ην ειηθνδξφκην, ηελ πίζηα Cart, ηε ζρνιή αζθαινχο 

νδήγεζεο, ην Paddock Club θ.η.ι. Γεληθφηεξα ε πεξηνρή ζηελ νπνία αλαθεξφκαζηε 

πεξηιακβάλεη ρξήζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ, ζηηο νπνίεο επηηξέπεηαη ε 

πξνζπέιαζε κφλν ζε εηδηθφ θνηλφ θαη ζε εληεηαικέλνπο παξάγνληεο ησλ αγψλσλ θαη 

ησλ εθδειψζεσλ. 

 

6.4.1.4. Κπθινθνξηαθή Οξγάλωζε ηνπ πγθξνηήκαηνο  

 

Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα :  

 Σν θχξην  

 Αζθαιείαο  

 Σν δεπηεξεχνλ  

 

      Σν θχξην νδηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ηελ πίζηα αγψλσλ ηαρχηεηαο, 5.243 κέηξα 

κήθνπο. 
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      Σν δίθηπν αζθαιείαο παξαθνινπζεί ην θχξην νδηθφ δίθηπν. Πξφθεηηαη γηα δξφκν 

πιάηνπο 5 κέηξσλ, πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία θπθινθνξία αζζελνθφξσλ, γεξαλψλ, 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θαζψο θαη άιισλ νρεκάησλ αζθαιείαο. 

      Σν δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία ζηνλ επξχηεξν 

πεξηβάιινληα ρψξν, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηκεηξηθψλ πεξηνρψλ φζν θαη 

κέζσ εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ( ππφγεηεο δηαβάζεηο ), ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ 

εληφο θαη ηνπ εθηφο ρψξνπ ηεο πίζηαο.  

 

 

6.4.2. Απαηηήζεηο ζε Δλέξγεηα, Νεξό, Σειεπηθνηλωλίεο.  

 

1. Οη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα ζην Απηνθηλεηνδξφκην πξνθχπηεη απφ : 

 

 Ζιεθηξνθσηηζκφ θηηξίσλ θαη ινηπψλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ. 

 Λεηηνπξγίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγψλα ζηα BOXES. 

 Λεηηνπξγίεο ζπζθεπψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Αγψλα. 

 Φνξηία θιηκαηηζκνχ – αεξηζκνχ. 

 Μαγεηξεία. 

 

      Πξνυπνινγίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα αλέξρνληαη ζηα 2.000 KVA κε 

απαίηεζε γηα εθεδξεία πεξί ηα 1.200 KVA, ην νπνίν είλαη ην θξίζηκν θνξηίν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ αγψλα. 

      ηα φξηα ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο πεξλάεη ελαέξην δίθηπν Μέζεο ηάζεο 20 KV ηεο 

ΓΔΖ απφ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο. ηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ Γηεχζπλζεο ηνπ αγψλα πξνβιέπεηαη ρψξνο γηα ηνπο Τπνζηαζκνχο ηεο 

Δγθαηάζηαζεο πνπ ζα αλήθνπλ ζην Απηνθηλεηνδξφκην. 

 

2. Οη απαηηήζεηο ζε θαύζηκα ζην Απηνθηλεηνδξφκην πξνθχπηεη απφ :   

 Υξεζηκνπνίεζε γηα ηελ ζέξκαλζε ρψξσλ ελαιιαθηηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ρξήζε αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

 Σξνθνδνζία απηνθηλήησλ  

 

3. Οη απαηηήζεηο ζε λεξό ζην Απηνθηλεηνδξφκην πξνθχπηεη απφ ηε Υξήζε 

λεξνχ γηα ηελ χδξεπζε, ππξφζβεζε, πφηηζκα θπηεπκέλσλ ρψξσλ θαη 

ινηπέο αλάγθεο θηηξίσλ. 

 

      Αο ιάβνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα :  

 Πιεζπζκφο 52.000 άηνκα. 

 Μέζε θαηαλάισζε λεξνχ αλά άηνκν = 5 ιίηξα / άηνκν / εκέξα. 

 Πεληάσξε ζπλερήο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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      πλεπάγεηαη ζαλ πλνιηθή Ζκεξήζηα Καηαλάισζε 260 θπβηθψλ κέηξσλ, κε 

Μέζε θαηαλάισζε αλά ψξα πεξί ηα 500 θπβηθά κέηξα αλά ψξα, θαη Εήηεζε Αηρκήο 

πεξί ηα 100 θπβηθά ηελ ψξα. 

 

    Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα ηθαλνπνηεζνχλ κε :  

 Γχν γεσηξήζεηο βαζηψλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ, κε εθηηκψκελε παξνρή 

αλά γεψηξεζε 30-40 θπβηθά κέηξα ηελ ψξα. 

 Γεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ κε ραξαθηεξηζηηθά :  

i. Υσξεηηθφηεηα 500 θπβηθψλ κέηξσλ. 

ii. Τπφγεηα. 

iii. Μεηαθνξά λεξνχ κε θαηάζιηςε. 

iv. Απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

v. Γχν ζαιάκσλ. 

vi. Γηάηαμε κε εθεδξηθή πνζφηεηα λεξνχ γηα αληηκεηψπηζε 

ππξθαγηάο. 

vii. Ζ επαξθήο ηνπ λεξνχ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα πφηηζκα ζηνπο ρψξνπο θχηεπζεο. 

 

4. Οη απαηηήζεηο ζε ηειεθωληθέο γξακκέο ζην Απηνθηλεηνδξφκην 

αλέξρνληαη ζε εθαηφ γξακκέο θαη ζα θαιπθζνχλ απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ 

ΟΣΔ.  

 

6.4.3. Λύκαηα  

 

      Απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, ζα παξάγνληαη κφλν αζηηθά ιχκαηα, 

δεδνκέλνπ φηη θακία βηνκεραληθή θαη άιιε δξαζηεξηφηεηα δελ ζα γίλεηαη. Καηά 

ζπλέπεηα ηα ιχκαηα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, 

ζα πξνέξρνληαη απφ ηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο, ρψξνπο πγηεηλήο θαζψο θαη απφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

 

6.4.3.1. Γεδνκέλα - παξνρέο  

 

 Αξηζκφο επηζθεπηψλ αλά εκέξα θαηά ηελ αηρκή : 50.000. 

 Ζκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνχ : 5.00 lit. 

 Πνζνζηφ απνξξνήο ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα : 80 % . 

 πλνιηθή εκεξήζηα απνξξνή ιπκάησλ Qd = 50.000 X 5.00 / 1.000 X 80 / 

100 = 200.00 m
3 

. 

 Μέζε εκεξήζηα παξνρή Qd,m = 200.00 / 12 = 16.67 m
3
 / hr  

 

      Καηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, πξνβιέπεηαη 

ε παξαγσγή θακέλσλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιαδηψλ, πνπ ζα ζπιιέγνληαη κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα, ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000 lit. Ζ πνζφηεηα απηή 
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ζα πξνέξρεηαη απφ ηνπο 14 αγψλεο απηνθηλήηνπ, ηνπο 14 αγψλεο κνηνζηθιέηαο θαη 

ηνπο 4 δηεζλείο πνπ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ, ην κέγηζην, ζηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

 

6.4.4. Απνξξίκκαηα  

 

      Σα απνξξίκκαηα πνπ ζα παξάγνληαη, ζα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπο ζεαηέο 

θαζψο θαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηεο Πίζηαο. 

 

Απηά είλαη :   

 

1. Πξνεξρφκελα απφ ηνπο επηζθέπηεο – ζεαηέο θαη ρξήζηεο ηεο πίζηαο. 

  

 Πξντφληα θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ. 

 Τπνιείκκαηα ηξνθψλ. 

 Υαξηί. 

 Γνρεία. 

 Πιαζηηθά. 

 Μπνπθάιηα. 

 

      Δθηηκάηαη φηη ζε κηα εκέξα ζα αλέξρνληαη ζε 1 έσο 1,2 ηφλνπο ηελ εκέξα πνπ ζα 

θαηαιακβάλνπλ φγθν 5 θπβηθψλ κέηξσλ. 

 

2. Πξνεξρφκελα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο. 

 

 Διαζηηθά ( πεξί ηα 4.000 θνκκάηηα εηεζίσο ) 

 Αληαιιαθηηθά 

 Μηθξέο πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ιαδηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο
 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ Κ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ 
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7.1. Δπηπηώζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ  

 

7.1.1. Δπηπηώζεηο ζην έδαθνο. 

 

      Θα εκθαληζηνχλ επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πξφθιεζεο θαηά 

ηφπνπο, δηαζπάζεσλ, κεηαηνπίζεσλ, ζπκπηέζεσλ θαη ππεξθαιχςεσλ ηνπ 

επηθαλεηαθνχ ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο, ιφγσ εθζθαθψλ, ηζνπεδψζεσλ θαη 

επηρσκαηψζεσλ, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

      Έηζη ζα πξνθιεζνχλ αιιαγέο ζηελ ηνπνγξαθία θαη ηα αλάγιπθα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο. Ζ δεκηνπξγνχκελε βεβαίσο πίζηα αθνινπζεί ζε γεληθέο 

γξακκέο ηελ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. πνπ δειαδή ην έδαθνο είλαη αλεθνξηθφ, 

παξακέλεη αλεθνξηθφ θαη αληίζηνηρα αιινχ θαηεθνξηθφ. Γηαηεξείηαη θαη ζηελ πίζηα 

ε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ 70 κέηξσλ. 

 

      Σα πιενλάδνληα πξντφληα εθζθαθήο πνπ είλαη πηζαλφλ λα ππάξμνπλ, ζα 

ελαπνηεζνχλ ζε εηδηθέο ζέζεηο, ζπληειψληαο ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ ( παιηά 

ιαηνκεία ), ή ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε έξγα πνπ ζα εθηεινχληαη εθείλε ηελ πεξίνδν 

ζηελ πεξηνρή ηεο Πάηξαο ( ιηκέλαο, επξεία παξάθακςε Παηξψλ ). 

      Γελ ζα πξνθιεζνχλ θαηαζηξνθή, επηθάιπςε ή αιιαγή νπνηνπδήπνηε γεσινγηθνχ 

ή θπζηθνχ ραξαθηεξηζκνχ. Γελ ζα γίλεη νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο δηάβξσζεο ηνπ 

εδάθνπο απφ ηνλ άλεκν ή ην λεξφ, επί ηφπνπ ή καθξά ηνπ ηφπνπ απηνχ. 

      Γελ ζα ππάξμεη θίλδπλνο έθζεζεο αλζξψπσλ ή πεξηνπζηψλ ζε γεσινγηθέο 

θαηαζηξνθέο. 

 

 

7.1.2. Δπηπηώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα  

 

7.1.2.1. Κπθινθνξηαθέο επηβαξύλζεηο  

 

      ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ησλ έξγσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα ππάξμεη 

επηβάξπλζε ηεο θπθινθνξίαο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηνπ επαξρηαθνχ νδηθνχ δηθηχνπ 

ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηεο θπθινθνξηαθήο βαξέσλ νρεκάησλ κεηαθνξάο πιηθψλ 

θαηαζθεπήο. 

      Οη επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ απφ ηελ θπθινθνξία ησλ βαξέσλ 

νρεκάησλ, εθηηκάηαη φηη ζα είλαη κηθξή, δεδνκέλνπ φηη ηα νρήκαηα ζα αθνινπζνχλ 

δηαδξνκή πνπ δελ δηέξρεηαη απφ ην θέληξν ηνπ Οηθηζκνχ. 

 

 

7.1.2.2. θόλε  

 

      Θα ππάξμεη δεκηνπξγία ζθφλεο, ιφγσ ησλ ρσκαηνπξγηθψλ έξγσλ, αιιά θαη απφ 

ηελ θπθινθνξία ησλ εξγνζηαζηαθψλ νρεκάησλ. Σα απμεκέλα επίπεδα ζθφλεο πνπ ζα 
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παξαηεξεζνχλ ζηνπο εξγνζηαζηαθνχο ρψξνπο θαηά ηελ θαηαζθεπή, ζα έρνπλ 

πεξηνδηθέο επηπηψζεηο, θπξίσο ζηνπο εξγαδφκελνπο εθεί θαη φηη ζηνπο πεξηνίθνπο, 

δεδνκέλεο ηεο απφζηαζεο ησλ έξγσλ απφ ηελ πφιε. 

 

 

7.1.3. Νεξά  

 

Σν πξνηεηλφκελν έξγν δελ ζα πξνθαιέζεη :  

 

 Αιιαγέο ζηα ξεχκαηα ή αιιαγέο ζηελ πνξεία ή θαηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ 

ησλ πάζεο θχζεσο επηθαλεηαθψλ πγξψλ. 

 Αιιαγέο ζην ξπζκφ θαη ηελ πνζφηεηα απφπιπζεο ηνπ εδάθνπο. 

 Μεηαβνιέο ζηελ πνξεία ξνήο ησλ λεξψλ απφ πιεκκχξεο. 

 Αιιαγέο ζηελ πνζφηεηα ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ ζε νπνηνλδήπνηε 

πδάηηλν φγθν. 

 Απνξξίςεηο πγξψλ απνβιήησλ ζε επηθαλεηαθά ή ππφγεηα λεξά κε 

κεηαβνιή ηεο πνηφηεηάο ηνπο. 

       πσο θαίλεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν ράξηε ηεο Πεξηνρήο Π-1 εληφο ηνπ ρψξνπ 

επέκβαζεο ππάξρνπλ „‟ Παξνδηθά ξέκαηα„‟ πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο 

κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο θαη παξαηεξνχληαη κεηά απφ κεγάιεο βξνρνπηψζεηο. 

      Ζ ξνή απηψλ ησλ παξνδηθψλ ξεκάησλ δελ δηαηαξάζζεηαη. ην ζρέδην Γ-1 ησλ 

δηθηχσλ θαίλνληαη ηα Σερληθά έξγα κε αγσγνχο φκβξησλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζπλέρεηα ηεο ξνήο απηψλ ησλ κηθξψλ παξνδηθψλ ξεκάησλ. 

 

     Δπίζεο ην έξγν δελ ζα πξνθαιέζεη : 

 

 Μεηαβνιή ζηελ θαηεχζπλζε ή ζηελ παξνρή ησλ ππφγεησλ πδάησλ. 

 Αιιαγή ζηελ πνζφηεηα ησλ ππνγείσλ πδάησλ είηε δε‟ απεπζείαο 

πξνζζήθεο λεξνχ ή απφιεςεο απηνχ, είηε δηα παξεκπνδίζεσο ελφο 

ππνγείνπ ηξνθνδφηε ησλ πδάησλ απηψλ ζε ηνκέο ή αλαζθαθέο. 

 εκαληηθή κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ, πνπ ζα ήηαλ θαηά ηα άιια 

δηαζέζηκν γηα ην θνηλφ. 

 Κίλδπλνο έθζεζεο αλζξψπσλ ή πεξηνπζηψλ ζε θαηαζηξνθέο απφ λεξφ, 

φπσο πιεκκχξεο ή παιηξξνηαθά θχκαηα. 

 

 

7.1.4. Δπηπηώζεηο ζηελ Υιωξίδα θαη ηελ Παλίδα ηεο πεξηνρήο.  

 

A. Υισξίδα  

 

      Ζ βιάζηεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή άκεζεο επίδξαζεο ηνπ έξγνπ, είλαη ε  

θπζηθή βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, ζα απνκαθξπλζεί έλα 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

82 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

πνζνζηφ ηεο βιάζηεζεο απηήο. Γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, δελ ππάξρνπλ επίζεκεο 

θαηαγξαθέο γηα ηελ χπαξμε κνλαδηθψλ, ζπάλησλ ή ππφ εμαθάληζε εηδψλ θπηψλ. 

Δπνκέλσο ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, δελ αλακέλεηαη λα απεηιήζεη θπηηθά είδε κε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

      Σν πξνηεηλφκελν έξγν δελ ζα πξνθαιέζεη αιιαγή ζηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ ή ζηνλ 

αξηζκφ νπνησλδήπνηε εηδψλ θπηψλ, κείσζε ηνπ αξηζκνχ νπνησλδήπνηε κνλαδηθψλ , 

ζπάλησλ ή ππφ εμαθάληζε εηδψλ θπηψλ, παξεκπφδηζε ηεο θπζηνινγηθήο αλαλέσζεο 

ησλ ππαξρφλησλ εηδψλ, κείσζε ηεο έθηαζεο νπνηαζδήπνηε αγξνηηθήο θαιιηέξγεηαο. 

      Ζ απνκάθξπλζε ηνπ ηχπνπ βιάζηεζεο ησλ Φεπδνκαθθί θαη Φξπγάλσλ πνπ 

απαληάηαη ζε κεγάιε έθηαζε θαη ζην πνζνζηφ πνπ αλαθέξεηαη, δελ ζα επηθέξεη 

αηζζεηή κεηαβνιή θαζ‟ φηη ν ηχπνο βιάζηεζεο, απαληάηαη θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. Δπηπιένλ κε ηελ κειέηε θαηαζθεπήο, ζα πξνηαζνχλ ρψξνη δηακφξθσζεο γηα 

εγθαηάζηαζε βιάζηεζεο θαη κάιηζηα κε είδε πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε ηαμηλφκεζεο, 

δεκηνπξγψληαο απφ άπνςε αηζζεηηθήο ηελ θαιχηεξε δπλαηή εηθφλα ηνπίνπ. 

 

B. Παλίδα 

 

      Ζ θαηαζθεπή ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ δελ θαηαζηξέθεη θάπνην βηφηνπν ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο. ηε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ζα πξνθιεζεί φριεζε – ζφξπβνο, ζθφλε, θίλεζε 

νρεκάησλ – ζηελ παλίδα πνπ δεη ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ, απφ ηελ δηεμαγσγή ησλ 

εξγαζηψλ θαηαζθεπήο. Γελ ζα έρνπκε φκσο επηπηψζεηο, γηαηί ε παλίδα πνπ δεη ζηελ 

δψλε απαιινηξίσζεο ηνπ έξγνπ ζα αλαγθαζηεί λα κεηαθηλεζεί ζηε γχξσ πεξηνρή. 

 

 

7.1.5. Θόξπβνο  

 

      Ζ ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ θαη ε θπθινθνξία βαξέσλ νρεκάησλ ζηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο, ζα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ζνξχβνπ ζηελ πεξηνρή 

ησλ έξγσλ. 

      Ο ζφξπβνο, θαηά ηελ θαηαζθεπή, δελ ζα έρεη θακία επίπησζε ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο πεξηνρήο, ιφγσ ηνπ φηη ην έξγν απέρεη αξθεηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. 

  

      Ζ κέζε ζηάζκε ζνξχβνπ δελ ζα μεπεξλά ηα 65 dB(A)  

 

 

7.1.6. Κνηλωληθέο θαη Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο  

 

      Οη πηζαλέο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα είλαη νη εμήο : 

 

 Αλαθαηαηάμεηο ησλ ρξήζεσλ γεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 

 Αιιαγή ηεο αμίαο γεο. 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

83 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

 Αχμεζε δφκεζεο. 

 Δπηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε – δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο – θαη 

ζε θιάδνπο ζπλδεφκελνπο κε ηηο θαηαζθεπέο – πξφζζεηε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.  

 

 

7.2. Δπηπηώζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο. 

 

7.2.1. Κπθινθνξία – Δπηπηώζεηο ζηελ αηκόζθαηξα.  

 

      Θα ππάξμεη κηα επηπξφζζεηε θίλεζε ηξνρνθφξσλ νρεκάησλ ζηελ πεξηνρή, πνπ ζα 

πξνέξρεηαη θχξηα απφ ηελ αχμεζε ησλ δξνκνινγίσλ ησλ νρεκάησλ, πνπ εθηεινχλ 

ηελ ζπγθνηλσλία ηεο πεξηνρήο, απφ ηελ θπθινθνξία ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο νη ζεαηέο, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ζην 

Απηνθηλεηνδξφκην. Απηή ε θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ ζα πξνθαιέζεη κηα αχμεζε 

ζηηο εθπνκπέο θαπζαεξίσλ, 

      Θα δεκηνπξγεζνχλ 7.500 ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζηα ζεκεία πνπ θαίλεηαη ζην ζρέδην 

ηεο πεξηνρήο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα Αγψλσλ ζα ππάξρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα ζπγθνηλσλίαο, κεηαβνιή ζηνπο ζεκεξηλνχο ηξφπνπο θπθινθνξίαο ή 

θίλεζεο αλζξψπσλ θαη αγαζψλ θαη αχμεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ θηλδχλσλ. 

       

      Γηα ηελ ιεηηνπξγηθή πιεξφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο έρεη ρξεηαζζεί ν θαζνξηζκφο 

πεξηνρψλ εθηφο θαη εληφο ηεο πίζηαο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα νξηνζεηεζνχλ δπν 

δηαθξηηέο πεξηνρέο, νη νπνίεο ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο πξνζπέιαζεο 

θαη ηηο επθαηξίεο θπθινθνξίαο. 

 

α‟ ελφηεηα : Ζ εμσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο, πνπ πξννξίδεηαη λ‟ απνδνζεί ζηελ 

θπθινθνξία ηνπ θνηλνχ. 

β‟ ελφηεηα : Ζ εζσηεξηθή πεξηνρή ηεο πίζηαο, ζηελ νπνία ε πξνζπέιαζε ζα 

επηηξέπεηαη ζηνπο εληεηαικέλνπο παξάγνληεο ησλ αγψλσλ θαη ησλ εθδειψζεσλ, 

θαζψο θαη ζην εηδηθφ θνηλφ, πνπ ζα θηινμελείηαη απφ ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο θνξείο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 

 

Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηξία επίπεδα : 

 Σν θχξην 

 Αζθαιείαο 

 Σν δεπηεξεχνλ  

 

      Σν θχξην νδηθφ δίθηπν απνηειείηαη απφ ηελ πίζηα αγψλσλ ηαρχηεηαο 5.243 κέηξα 

κήθνπο. 
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      Σν δίθηπν αζθαιείαο παξαθνινπζεί ην θχξην νδηθφ δίθηπν. Πξφθεηηαη γηα δξφκν 

πιάηνπο 5 κέηξσλ, πνπ επηηξέπεη ηελ ηαρεία θπθινθνξία αζζελνθφξσλ, γεξαλψλ, 

ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ, θαζψο θαη άιισλ νρεκάησλ αζθαιείαο. 

      Σν δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν εμαζθαιίδεη ηελ επηθνηλσλία ζηνλ επξχηεξν 

πεξηβάιινληα ρψξν, ηφζν κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηκεηξηθψλ πεξηνρψλ φζν θαη 

κέζσ εηδηθψλ ηερληθψλ έξγσλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο εληφο θαη εθηφο ρψξνπ 

πίζηαο. 

      Ζ ξχπαλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ απφ ηα αγσληζηηθά νρήκαηα, είλαη 

πεξηνδηθή θαη θξίλεηαη ακειεηέα.  

 

 

7.2.2. Θόξπβνο  

 

      Ζ βιαπηηθή επίδξαζε ηνπ ζνξχβνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηα νρήκαηα, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε, ηελ ζπρλφηεηα, ηελ δηάξθεηά ηνπ 

θαη απφ ηελ επαηζζεζία ησλ ζεαηψλ πνπ νηθεηνζειψο πξνζέξρνληαη. 

      Ζ ζπρλφηεηα θαη ε δηάξθεηα είλαη ζπληζηψζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε πνιχ κηθξά 

πνζνζηά. Με βάζε ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο, εθηηκάηαη φηη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

ζα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ ζπλνιηθά 14 αγψλεο απηνθηλήηνπ θαη κνηνζπθιέηαο 

θαζψο θαη 4 δηεζλείο. 

      Καηά ηνπο δηελεξγνχκελνπο αγψλεο ηα απηνθίλεηα ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

έρνπλ ζπκπεξηθνξά ελφο θαλνληθνχ απηνθηλήηνπ. 

      ηνπο αγψλεο κε απηνθίλεηα θαηεγνξίαο Formula 3000 πνπ ζα γίλεηαη κηα θνξά 

ηνλ ρξφλν, ε έληαζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ζα είλαη πξνθαλψο 

πνιχ κεγαιχηεξε απφ 60 (db) ληεζηκπέι εηδηθά πιεζίνλ ηεο αγσληζηηθήο Πίζηαο. 

Βεβαίσο πξέπεη λα ιεθζεί ππ‟ φςε ε ζπαληφηεηα ηέηνηνπ είδνπο αγψλσλ. 

      Ζ αλάπηπμε ζνξχβσλ δελ ζα πξνθαιεί ελνριήζεηο ζηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ 

πεξηνρψλ, αθνχ ην Απηνθηλεηνδξφκην βξίζθεηαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο 

θαη ε πεξηνρή ηνπ έρεη ηέηνηα γεσθπζηθή δηακφξθσζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

ερνξχπαλζε.  

 

 

7.2.3. Δλέξγεηα – Σειεπηθνηλωλίεο – TV  

 

πσο εθηηκήζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην :  

 

Οη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα ζην Απηνθηλεηνδξφκην πξνθχπηεη απφ : 

 

 Ζιεθηξνθσηηζκφ θηηξίσλ θαη ινηπψλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ. 

 Λεηηνπξγίεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Αγψλα ζηα BOXES. 

 Λεηηνπξγίεο ζπζθεπψλ γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ Αγψλα. 

 Φνξηία θιηκαηηζκνχ – αεξηζκνχ. 

 Μαγεηξεία. 
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      Πξνυπνινγίδεηαη φηη νη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα αλέξρνληαη ζηα 2.000 KVA κε 

απαίηεζε γηα εθεδξεία πεξί ηα 1.200 KVA, ην νπνίν είλαη ην θξίζηκν θνξηίν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ αγψλα. 

      Ζ χπαξμε κεγάινπ εθεδξηθνχ θνξηίνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο 

πξνγξακκαηηδφκελνπο δηεζλείο αγψλεο. 

      Δηεζίσο νη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα ππνινγίδνληαη ζηηο 500 MWH. Ο ζπληειεζηήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζεσξείηαη κηθξφο. 

      Δηδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη φηη δελ ζα δεκηνπξγεζεί ππνδνκή 

γηα λπρηεξηλή ιεηηνπξγία. 

      ηα φξηα ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο πεξλάεη ελαέξην δίθηπν Μέζεο ηάζεο 20 KV ηεο 

ΓΔΖ απφ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο. ηνλ ππφγεην ρψξν ηνπ 

θηηξίνπ Γηεχζπλζεο ηνπ αγψλα πξνβιέπεηαη ρψξνο γηα ηνπο Τπνζηαζκνχο ηεο 

Δγθαηάζηαζεο πνπ ζα αλήθνπλ ζην Απηνθηλεηνδξφκην. 

      Οη απαηηήζεηο ζε θαύζηκα ζην Απηνθηλεηνδξφκην πξνθχπηεη απφ :   

 Υξεζηκνπνίεζε γηα ηελ ζέξκαλζε ρψξσλ ελαιιαθηηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ρξήζε αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

 Σξνθνδνζία απηνθηλήησλ  

 

      Οη απαηηήζεηο ζε ηειεθωληθέο γξακκέο ζην Απηνθηλεηνδξφκην αλέξρνληαη ζε 

εθαηφ γξακκέο θαη ζα θαιπθζνχλ απφ ην ηνπηθφ δίθηπν ηνπ ΟΣΔ.  

 

      Θα ππάξρεη ππνδνκή ηειενπηηθήο κεηάδνζεο φπνπ ζα πξνζαξκφδεηαη ν θηλεηφο 

εμνπιηζκφο – εμσηεξηθά ζπλεξγεία, θεξαίεο κεηάδνζεο θ.η.ι. – απφ ηελ εηαηξεία πνπ 

ζα έρεη θάζε θνξά ηελ ηειενπηηθή θάιπςε. 

 

 

7.2.4. Ύδξεπζε  

 

   Οη απαηηήζεηο ζε λεξό ζην Απηνθηλεηνδξφκην πξνθχπηεη απφ ηε Υξήζε λεξνχ γηα 

ηελ χδξεπζε, ππξφζβεζε, πφηηζκα θπηεπκέλσλ ρψξσλ θαη ινηπέο αλάγθεο θηηξίσλ. 

 

      Αο ιάβνπκε ηα παξαθάησ δεδνκέλα :  

 Πιεζπζκφο 52.000 άηνκα. 

 Μέζε θαηαλάισζε λεξνχ αλά άηνκν = 5 ιίηξα / άηνκν / εκέξα. 

 Πεληάσξε ζπλερήο ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

      πλεπάγεηαη ζαλ πλνιηθή Ζκεξήζηα Καηαλάισζε 260 θπβηθψλ κέηξσλ, κε 

Μέζε θαηαλάισζε αλά ψξα πεξί ηα 500 θπβηθά κέηξα αλά ψξα, θαη Εήηεζε Αηρκήο 

πεξί ηα 100 θπβηθά ηελ ψξα. 

 

    Οη παξαπάλσ απαηηήζεηο ζα ηθαλνπνηεζνχλ κε :  
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 Γχν γεσηξήζεηο βαζηψλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ, κε εθηηκψκελε παξνρή 

αλά γεψηξεζε 30-40 θπβηθά κέηξα ηελ ψξα. 

 Γεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ κε ραξαθηεξηζηηθά :  

viii. Υσξεηηθφηεηα 500 θπβηθψλ κέηξσλ. 

ix. Τπφγεηα. 

x. Μεηαθνξά λεξνχ κε θαηάζιηςε. 

xi. Απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

xii. Γχν ζαιάκσλ. 

xiii. Γηάηαμε κε εθεδξηθή πνζφηεηα λεξνχ γηα αληηκεηψπηζε 

ππξθαγηάο. 

xiv. Ζ επαξθήο ηνπ λεξνχ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα πφηηζκα ζηνπο ρψξνπο θχηεπζεο. 

  

      Ζ δήηεζε ζε λεξφ θαη ελέξγεηα, απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ , δελ 

ζα επεξεάζεη ηα ηνπηθά δίθηπα. 

 

 

      Θα ππάξμνπλ γεσηξήζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαηηνχκελσλ πνζνηήησλ 

λεξνχ ζηα ζεκεία πνπ θαίλεηαη ζηα ζρέδηα θαη εθηηκάηαη φηη νη δπν γεσηξήζεηο 

βαζηψλ πδξνθφξσλ ζηξσκάησλ ( Ζ > 150 κ ), κε παξνρή αλά γεψηξεζε 30-40 θπβηθά 

κέηξα ηελ ψξα ζα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ζε λεξφ. Απφ ηελ δεμακελή λεξνχ ζα 

ιακβάλνληαη ζπζηεκαηηθά δείγκαηα λεξνχ, γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε. Αλ ηα 

απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά ζα αλαδεηεζνχλ ηα αίηηα κηα θαη νη ζέζεηο ησλ 

γεσηξήζεσλ ζε απφζηαζε απφ ηηο πεγέο ξχπαλζεο δελ παξνπζηάδνπλ θαλέλα 

δπλεηηθφ θίλδπλν κφιπλζεο. 

       Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Πίζηα δελ ππάξρεη θαλελφο είδνπο 

εμνπιηζκφο ζε φηη αθνξά ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ νρεκάησλ παξά κφλν φηη 

έρεη λα θάλεη κε κεηξήζεηο θαη ειέγρνπο. Τπάξρεη φκσο ε θαηάιιειε ππνδνκή ζε 

δίθηπα εγθαηαζηάζεσλ ψζηε ν θάζε εξγαδφκελνο λα κεηαθέξεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί  

ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη κεηά ην ηέινο ησλ αγψλσλ επηζηξέθεη ηνλ ρψξν φπσο ηνλ 

παξέιαβε. 

 

 

7.2.5. Λύκαηα  

 

    Σα παξαγφκελα ιχκαηα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξνπο πγηεηλήο θαη απφ ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

 

Δθηηκψκελα κεγέζε :  

 

 Αξηζκφο επηζθεπηψλ αλά εκέξα θαηά ηελ αηρκή                  = 50.000  

 Ζκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνχ                                              = 5.00  lit  

 Πνζνζηφ απνξξνήο ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα                  = 80 % 
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 πλνιηθή εκεξήζηα απνξξνή ιπκάησλ Qd                           = 200.00 m
3
  

 Μέζε εκεξήζηα παξνρή Qd,m                                               = 16.67 m
3
/ hr    

 πγθέληξσζε ξππαληηθνχ θνξηίνπ ζηα ιχκαηα                   = 300 mg / lt 

  ζε φξνπο ( BOD5)  

 πγθέληξσζε αησξνχκελσλ ζηεξεψλ ( SS) ζηα ιχκαηα      =  350 mg / lt 

 πλνιηθφ εκεξήζην ξππαληηθφ θνξηίν , BOD5                  = 60.00 kg 

  ζε φξνπο ( BOD5)  

 πλνιηθφ εκεξήζην θνξηίν αησξνπκέλσλ ζηεξεψλ SS        = 70.00 kg/ εκ. 

 Αξηζκφο θνινβαθηεξηνεηδψλ                                              = 1.0 Δ +0008 

 Αξρή κεζεκβξηλήο αηρκήο                                                  = 12:00 

 Σέινο κεζεκβξηλήο αηρκήο                                                 = 17:00 

 Πνζνζηφ ηεο εκεξήζηαο παξνρήο θαηά ηελ αηρκή              = 0.66 %  

 Μέγηζηε παξνρή αηρκήο Qmax                                              = 26.40 m
3
/ hr 

 Θεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ην θαινθαίξη Σν                         = 25 
ν
C  

 

       Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, 

πξνβιέπεηαη ε παξαγσγή θακέλσλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλσλ ιαδηψλ, πνπ ζα 

ζπιιέγνληαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ λέα, ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 5.000 

lit. Ζ πνζφηεηα απηή ζα πξνέξρεηαη απφ ηνπο 14 αγψλεο απηνθηλήηνπ θαη 

κνηνζηθιέηαο θαη ηνπο 4 δηεζλείο πνπ ζα κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ, ην κέγηζην ζηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

      Οη πνζφηεηεο απηέο ζα ζπιιέγνληαη ζε εηδηθά δνρεία. 

Καηά ηελ δηάξθεηα επίζεο ησλ αγψλσλ ζπάληα ππάξρεη ζπάζηκν θηλεηήξα κε 

απνηέιεζκα λα ρπζνχλ ιάδηα ζηελ πίζηα. 

 

 

7.2.6. Απνξξίκκαηα  

 

      Οη παξαγφκελεο πνζφηεηεο θαη ηα είδε ησλ απνξξηκκάησλ, απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, είλαη ηα εμήο :  

 

1. Πξνεξρφκελα απφ ηνπο επηζθέπηεο – ζεαηέο θαη ρξήζηεο ηεο πίζηαο. 

  

 Πξντφληα θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ. 

 Τπνιείκκαηα ηξνθψλ. 

 Υαξηί. 

 Γνρεία. 

 Πιαζηηθά. 

 Μπνπθάιηα. 

 

      Δθηηκάηαη φηη ζε κηα εκέξα ζα αλέξρνληαη ζε 1 έσο 1,2 ηφλνπο ηελ εκέξα πνπ ζα 

θαηαιακβάλνπλ φγθν 5 θπβηθψλ κέηξσλ. 
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2. Πξνεξρφκελα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο. 

 

 Διαζηηθά ( πεξί ηα 4.000 θνκκάηηα εηεζίσο ) 

 Αληαιιαθηηθά 

 Μηθξέο πνζφηεηεο ιηπαληηθψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ιαδηψλ. 

 

 

7.2.7. Κνηλωληθέο θαη Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο  

 

      Σα άκεζα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

Απηνθηλεηνδξνκίνπ, ζπλίζηαληαη  

  

 ηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη λέεο απηέο ζέζεηο έρνπλ κεγάιε 

ζεκαζία γηα ηνλ Ννκφ Αραΐαο, φπνπ εκθαλίδεηαη έληνλε ε αλεξγία θαη ε 

απνβηνκεράληζε. 

 ηελ παξνρή ζεάκαηνο θαη ςπραγσγίαο ζηνπο ζεαηέο. 

 ηελ ηφλσζε δηαθφξσλ θιάδσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο – 

εκπφξην, επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ , θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο 

θ.η.ι. 

 ηε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα, πνπ αθνξά ην 

πεξηβάιινλ, απφ ηα εξεπλεηηθά ηδξχκαηα , Παλεπηζηήκην Πάηξαο, Δξεπλεηηθά 

Κέληξα, Σ.Δ.Η. Πάηξαο θ.α.  

 ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνγλσζίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ απηνθηλήηνπ. Απφ ηελ 

εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν ηερληθψλ θαη ζπζηεκάησλ ζηα αγσληζηηθά νρήκαηα 

θαη ζηηο ζπλζήθεο, απνξξένπλ ζηνηρεία γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηελ βειηίσζε 

ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ ησλ ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ θπθινθνξίαο. 

 ηελ βειηίσζε ησλ πξντφλησλ ( ειαζηηθψλ, αλαξηήζεσλ θ.α. ), δηαθφξσλ 

βηνκεραληψλ, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ γηα ηηο δνθηκέο 

θαη ηηο βειηηψζεηο. 

 ηελ εηζξνή θαη επηζθεπηψλ πςειήο ηνπξηζηηθήο ζηάζκεο. 

 ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

αλάπηπμεο άιισλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή, κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρψξνπ, ζε δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 
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ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΚΑΗ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΑΤΣΚΗΝΖΣΟΓΡΟΜΗΟΤ 
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8.1. Αληηκεηώπηζε θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ  

 

 

8.1.1. Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο  

 

8.1.1.1.  Από ηηο θπθινθνξηαθέο επηβαξύλζεηο  

 

      Οη εθπνκπέο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

Απηνθηλεηνδξνκίνπ ( π.ρ. απφ ρσκαηνπξγηθά κεραλήκαηα, θνξηεγά θ.η.ι. ), 

ζεσξνχληαη ζπλήζεηο θαη εληφο ησλ επηηξεπηψλ νξίσλ δεδνκέλνπ φηη ηα 

ρξεζηκνπνηνχκελα κεραλήκαηα ζπληεξνχληαη θαη ειέγρνληαη θαλνληθά. 

      Ζ χπαξμε ελαιιαθηηθψλ δξνκνινγίσλ, ζα ζπκβάιεη αθφκα πεξηζζφηεξν, ζηε κε 

θφξηηζε ελφο εηδηθνχ θαη κνλαδηθνχ νδηθνχ άμνλα. 

      Γηα λα κεησζεί, θαηά ην δπλαηφλ, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ιφγσ ησλ 

θπθινθνξηαθψλ επηβαξχλζεσλ, έρνπλ βξεζεί δηάθνξεο πεγέο ιήςεσο ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπήο. Δπίζεο, έρνπλ πξνηαζεί θαη εθηεινχληαη ήδε, έξγα βειηίσζεο ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ, γηα ηελ βειηίσζε ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. 

      Απαξαίηεηε βεβαίσο είλαη ε ζπκκφξθσζε ησλ εξγνιάβσλ  θαη ππεξγνιάβσλ έηζη 

ψζηε νη εθπνκπέο ησλ ξχπσλ απφ ηα απηνθίλεηα θαη κεραλήκαηά ηνπο δελ 

ππεξβαίλνπλ ηα κέγηζηα επηηξεπηά φξηα, είηε ζαλ ζπγθέληξσζε ( πνζφηεηα κνλάδα 

φγθνπ ), είηε ζαλ πνζφηεηα αλά κνλάδα επεμεξγαζίαο ή παξαγσγήο ή ζε νξηζκέλε 

πεξίνδν ( ψξα, εκέξα ). 

 

 

8.1.1.2. Από ηελ ζθόλε  

 

      Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην πξφβιεκα ηεο ζθφλεο, ζηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο δηαβξνρή ησλ πιηθψλ, ζην ρψξν ηνπ εξγνηαμίνπ, 

ηδηαίηεξα θαηά ηελ δηάξθεηα εκεξψλ κε δπλαηνχο αλέκνπο. 

      Δπίζεο, ηα πιηθά θαηαζθεπήο πνπ ζα κεηαθέξνληαη κε θνξηεγά νρήκαηα, ζα 

πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλα. 

      ζνλ αθνξά ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ εξγνηαμίνπ πνπ εθπέκπνπλ ζθφλε ( 

ζπγθξφηεκα παξαγσγήο αδξαλψλ ζθπξνδέκαηνο θαη αζθαιηνζθπξνδέκαηνο ), απηά 

ζα βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην δνκεκέλν αζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ Ννκαξρία. 

 

8.1.2. Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηωλ επηπηώζεωλ ζηελ ριωξίδα θαη ηελ 

παλίδα 

 

8.1.2.1. Υιωξίδα  

      Θα απνθαηαζηαζεί ε βιάζηεζε εθεί πνπ έρεη δηαηαξαρζεί εμ αηηίαο ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο. Σν ζεηηθφ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή κειέηεο είλαη φηη ην θπζηθφ είδνο 
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πνπ επηθξαηεί είκαη καθθία βιάζηεζε θαη έρεη κεγάιε ηθαλφηεηα θπζηθήο 

αλαγέλλεζεο. 

      Δπνκέλσο, απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε θπζηθή αλαγέλλεζε, 

ψζηε λα επηηαρπλζεί ην έξγν ηεο θχζεο. 

      Δθεί φπνπ απηή απνθιείεηαη, γηα θάπνηνπο ιφγνπο, φπσο θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ 

ηεο πεξηνρήο, απψιεηα εδαθψλ θ.α. , ζα γίλνπλ θπηεχζεηο κε θαηάιιεια θπηηθά είδε. 

Οη θπηεχζεηο απηέο ζα γίλνπλ, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δψλεο πξαζίλνπ θαη 

δέληξσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ ην ρψξν αηζζεηηθά επράξηζην. Έλα ζεκείν πνπ ζα 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, είλαη ν θίλδπλνο ππξθαγηάο ζηηο γχξσ δαζηθέο εθηάζεηο. Ο 

θίλδπλνο απηφο είλαη ππαξθηφο, αθνχ νη γχξσ ιφθνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζαλ 

θπζηθέο εμέδξεο ζέαο. Δίλαη δε αθφκε κεγαιχηεξνο ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

ζεαηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ. 

      Ζ θαηαζθεπή ελφο αληηππξηθνχ δξφκνπ, εθηφο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε, έηζη ζα αμηνπνηεζεί ν ππάξρσλ πεξηκεηξηθφο δξφκνο έμσ απφ ηα φξηα 

ηνπ νηθνπέδνπ. Θα εθαξκνζηνχλ δε φια εθείλα ηα κέηξα ελεξγεηηθήο ππξαζθάιεηαο 

– πδξνδνηηθφ δίθηπν, θνξεηά κέζα, ππξαλίρλεπζε θ.α. – πνπ ζα πξνβιέπνληαη απφ 

ηελ Μειέηε Ππξαζθάιεηαο θαη ζα εγθξηζνχλ απφ ηελ Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία. 

Απαξαίηεηε, επίζεο, θξίλεηαη θαη ε χπαξμε ελφο κηθξνχ ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο ζε 

εηνηκφηεηα, εηδηθά ηνπο θξίζηκνπο κήλεο απφ Μάην δειαδή έσο Οθηψβξην. 

   

 

8.1.2.2. Παλίδα  

 

      ηελ θάζε θαηαζθεπήο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

εθείλα ηα κέηξα πνπ βνεζνχλ ζηελ κείσζε ηεο φριεζεο, πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 

παλίδα ηεο πεξηνρήο. 

 

 

8.1.3. Αληηκεηώπηζε ηεο Ζρνξύπαλζεο. 

 

      Ζ κεγάιε απφζηαζε ηνπ δνκεκέλνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ην εξγνηάμην, 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ζα απαηηεζεί ε θαηαζθεπή αληηζνξπβηθψλ 

πεηαζκάησλ ζηα φξηα ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ. 

      ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ δηαπηζησζεί ζεκαληηθή ππέξβαζε, ησλ επηηξεπφκελσλ 

νξίσλ ζνξχβνπ, ζηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, κπνξεί λα γίλνπλ κεκνλσκέλεο 

παξεκβάζεηο. Απηά ηα φξηα θαζνξίδνληαη απφ Τ.Α. πεξί  ΄΄ νξηαθήο ηηκήο ερεηηθήο 

ζηάζκεο κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ εξγνηαμίνπ ΄΄ . 

      Θα δνζεί ζεκαζία ζηηο ηνπηθέο αληηζνξπβηθέο επεκβάζεηο κε ηελ κνξθή 

«πεξηθξαγκάησλ», γχξσ απφ ηηο κεκνλσκέλεο ζεκεηαθέο πεγέο ζνξχβνπ, γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπ αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο, εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελφριεζεο. 
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8.2. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ 

 

8.2.1. Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο – θπθινθνξία  

 

      Οη εθπνκπέο ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ( π.ρ. ηα 

δηαγσληδφκελα απηνθίλεηα ), είλαη κηθξέο. Σα νρήκαηα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ, αθνχ πξψηα ζα έρνπλ ππνζηεί ηηο αλάινγεο θαη 

πξνβιεπφκελεο δνθηκέο, ζπληεξήζεηο θαη ειέγρνπο. ηελ ζπλέρεηα ηα νρήκαηα ζα 

εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Πίζηαο έηνηκα γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ αγψλσλ. Μεηά 

δε ηελ δηεμαγσγή, ζα επηζηξέθνπλ ζην αξρηθφ ηνπο parking. 

 

      Οη επηπηψζεηο απφ ηελ ζεκαληηθή επηπξφζζεηε θίλεζε ηξνρνθφξσλ γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ ζεαηψλ ζα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο κεηαθνξάο ηνπο κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Δμ‟ άιινπ 

θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ ήηαλ : 

 

 Ζ δπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ζην ρψξν, ρσξίο λα απαηηνχληαη ζεκαληηθά 

επηπξφζζεηα έξγα. 

 Ζ χπαξμε ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε ( 30 ρηι. ) ηνπ Αεξνδξνκίνπ ηνπ 

Αξάμνπ. 

 Ζ ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε, κφιηο 25 ρηι. απφ ηελ Πάηξα. 

 

      Έηζη, δεδνκέλνπ φηη δεκηνπξγνχληαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα 7.500 απηνθίλεηα θαη 

πνπ ζα εμππεξεηνχλ πεξί ηνπο 20 κε 25 ρηιηάδεο ζεαηέο νη ππφινηπνη πεξί ηνπο 25 

ρηιηάδεο ζεαηέο ζα κεηαθέξνληαη κε καδηθά κέζα κεηαθνξάο. Ζ κεγάιε βεβαίσο 

πξνζέιεπζε θνηλνχ ζα ζπκβαίλεη ζε αγψλεο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο 3 έσο 4 θνξέο 

θαη‟ έηνο. 

      Σν «Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο Α.Δ.» έρεη πξνγξακκαηίζεη ηελ αγνξά επηπιένλ 

γεο γχξσ απφ ην απηνθηλεηνδξφκην γηα λα εμαζθαιίζεη επηπιένλ ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 

      Ζ χπαξμε πίζηαο αζθαινχο νδήγεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ, πνπ 

πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ εθπαίδεπζε λέσλ νδεγψλ θαη απνζθνπεί ζηελ 

βειηίσζε ηεο νδεγηθήο ηθαλφηεηαο φισλ ησλ ζπκπνιηηψλ καο κέζα απφ ηηο 

ηειεπηαίεο ηερλνινγίεο ζην ρψξν ηεο πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο απφ ηα 

ηξνραία αηπρήκαηα θαη βνεζά γεληθφηεξα ζηελ ζσζηή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

απιψλ νδεγψλ. 

      Σν Απηνθηλεηνδξφκην ζα είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ αζθάιεηα θπθινθνξίαο, ην πξφηππν ειεθηξηθφ απηνθίλεην, ηελ κεραληθή 

ηξνραίνπ αηπρήκαηνο θαη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ 

πξνγξάκκαηα ηνπο. Σέηνηνη θνξείο είλαη ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ θαη νη Λέζρεο 

Μεραλνθίλεηνπ Αζιεηηζκνχ ηεο Πάηξαο, πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ζηειέρε κεγάιεο 

εκπεηξίαο. 
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8.2.2. Αληηκεηώπηζε ηεο ερνξύπαλζεο  

 

      Καηά ηελ θάζε εθινγήο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ 

ήηαλ απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ε δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο έθηαζεο, εθηφο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη κε ηέηνηα γεσθπζηθή δηακφξθσζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

ερνξχπαλζε. 

      Ζ πίζηα έρεη ζρεδηαζζεί έηζη ψζηε γχξσ ηεο λα πεξηβάιιεηαη απφ θπζηθφ ή 

δεκηνπξγνχκελν αλάρσκα κε θπηεχζεηο. Έηζη έρνπκε ηελ δεκηνπξγία θπζηθνχ 

ερνπεηάζκαηνο. Ζ αλάπηπμε ζνξχβσλ δελ ζα πξνθαιεί ελνριήζεηο ζηνπο θαηνίθνπο 

ησλ γχξσ πεξηνρψλ, αθνχ ην Απηνθηλεηνδξφκην βξίζθεηαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο θαη ε πεξηνρή ηνπ έρεη ηέηνηα γεσθπζηθή δηακφξθσζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ 

ερνξχπαλζε. Ζ πεγή ( Απηνθηλεηνδξφκην ) θαη ν δέθηεο ( θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο κε 

πιεζηέζηεξε ζε 3 ρηιηφκεηξα ηελ Υαιαλδξίηζα )  βξίζθνληαη θνληά ζην έδαθνο θαη 

ην έδαθνο κεηαμχ ηνπο έρεη ζάκλνπο, πξαζηλάδα, θαιιηέξγεηεο θαη έηζη ππνινγίδεηαη 

κηα κείσζε 4 – 5 db γηα θάζε 100 m θαη γηα κηα απφζηαζε ησλ 400 m. 

      Ζ βιαπηηθή επίδξαζε ηνπ ζνξχβνπ, πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηα νρήκαηα, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε, ηελ ζπρλφηεηα, ηελ δηάξθεηά ηνπ 

θαη απφ ηελ επαηζζεζία ησλ ζεαηψλ πνπ νηθεηνζειψο πξνζέξρνληαη. Ζ ζπρλφηεηα θαη 

ε δηάξθεηα είλαη ζπληζηψζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ κε πνιχ κηθξά πνζνζηά θαη δελ 

απαηηείηαη παξαπέξα αλάιπζε. 

      Δηδηθά γηα ηνπο αγψλεο κε απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο Formula 3000 πνπ ζα 

γίλεηαη κηα θνξά ην ρξφλν, ε έληαζε ηνπ ζνξχβνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ζα 

είλαη πξνθαλψο πνιχ κεγαιχηεξε απφ 60 (db) ληεζηκπέι εηδηθά πιεζίνλ ηεο 

αγσληζηηθήο πίζηαο. Βεβαίσο ηνλίδεηαη ε ζπαληφηεηα ηέηνηνπ είδνπο αγψλσλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ πςειφηεξε ζηάζκε ηνπ κεραλνθίλεηνπ αζιεηηζκνχ. Γηα ηνπο 

επξηζθφκελνπο πνιχ πιεζίνλ ηεο πίζηαο, ζε απηνχο ηνπ αγψλεο, επηβάιιεηαη ε 

πξνζσπηθή πξνζηαζία κε σηναζπίδεο φπσο εηδηθά βχζκαηα, αθνπζηηθά θαη εηδηθά 

θξάλε. 

Με ηελ κειέηε θαηαζθεπήο, ζα πξνηαζνχλ ρψξνη δηακφξθσζεο γηα εγθαηάζηαζε 

βιάζηεζεο θαη κάιηζηα κε είδε πνπ ζπκβάινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηπηψζεσλ θαη ζα αλήθνπλ ζηελ ίδηα θιάζε ηαμηλφκεζεο, πνπ αλαιχνληαη ζην 

επφκελν θεθάιαην. Ζ θχηεπζε ζα είλαη νξγαλσκέλε ζε ζεηξέο ηνπνζεηεκέλεο θάζεηα 

πξνο ηελ επζεία δηάδνζεο ηνπ ζνξχβνπ κε κείσζή ηνπ πεξί ηα 1.5 db αλά ζεηξά. Δίλαη 

δε κεγαιχηεξε απηή ε κείσζε ζηηο πςειέο ζπρλφηεηεο.  

       Ζ βιάζηεζε, φρη κφλν κεηψλεη ηηο ξππαληηθέο νπζίεο ζηελ αηκφζθαηξα, αιιά 

απνξξνθά θαη ηα ερεηηθά θχκαηα, πεξηνξίδνληαο έηζη ηα επίπεδα ζνξχβνπ. O 

αλαηνιηθφο πιάηαλνο, platanus orientalis,  κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ηνπ ζνξχβνπ 

θαηά 10 – 12  db. 

      Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο ζα γίλνπλ ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο ζε ζεκεία 

πεξηκεηξηθά ηνπ ρψξνπ επέκβαζεο θαη αλ πξνθχςεη ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ησλ 60 db 

ζα γίλεη εγθαηάζηαζε « αζπίδσλ » απνξξφθεζεο ζνξχβνπ. 

      Ζ ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο γηα ειηθφπηεξα ζα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο 

αλάγθεο. 
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8.2.3. Λύκαηα  

 

8.2.3.1. Λάδηα  

 

      Γηα ηα ρξεζηκνπνηεκέλα ιάδηα πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηα νρήκαηα πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο ( έρνπλ εθηηκεζεί 5.000 lit εηεζίσο ), ππάξρνπλ δπν 

ηξφπνη δηάζεζήο ηνπο :   

 

A. Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ λα θξαηνχλ ηα κεηαρεηξηζκέλα ιάδηα γηα 

πηζαλνχο πεξαηηέξσ ειέγρνπο ή γηα ιφγνπο απφθξπςεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπο, 

ηνχην ζα γίλεηαη κε ην λα ζπιιέγνληαη θαη λα κεηαθέξνληαη απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη ζα είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην θάλνπλ βάζεη 

ζπκβαηηθήο ππνρξέσζεο κε ην « Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο Α.Δ.». ε απηήλ 

ηελ δηαδηθαζία, φπνπ ν δηαγσληδφκελνο επηζπκεί λα απνκαθξχλεη ηα 

κεηαρεηξηζκέλα πξντφληα ηνπ, ν Τπεχζπλνο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ ζα 

ειέγρεη ηελ δηαδηθαζία απηή θαη ζα ιακβάλεη ηελ γξαπηή δήισζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ γηα ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο ησλ πξντφλησλ θαη ηελ ηειηθή 

θαηάιεμε απηψλ ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ. 

 

B.  ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη νη πεξηζζφηεξεο, ηα 

ιάδηα ζα ζπιιέγνληαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο ζε εηδηθά ηξνρήιαηα δνρεία. 

ηελ ζπλέρεηα φια ηα ιάδηα ζα ζπγθεληξψλνληαη ζε δεμακελή απνζήθεπζήο 

ηνπο, 2 θπβηθψλ κέηξσλ. Απηά ηα ιάδηα ζα πσινχληαη θαηεπζείαλ ή κέζσ 

ελδηακέζνπ πνπ ζα θάλεη ηελ ζπιινγή ηνπ θαη ζα θαηαιήγνπλ ζε  ΄΄ κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ιηπαληηθψλ ΄΄ . Δθεί ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε αλαγέλλεζή 

ηνπο θαη ζα κεηαηξέπνληαη ζε ιηπαληηθά ρακειήο πνηφηεηαο. 

 

      Έηζη νη πνζφηεηεο ησλ ιαδηψλ ηειηθά ζα αλαθπθιψλνληαη θαη ζα 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη θαη δελ ζα επηβαξχλνπλ κε θαλέλα ηξφπν ην πεξηβάιινλ. 

      Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ αγψλσλ, ππάξμεη θάπνην αηχρεκα κε ζπάζηκν 

θηλεηήξα, κε απνηέιεζκα λα ρπζνχλ ιάδηα ζηελ πίζηα, απηά ζα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνχλ γηα λα ζπλερηζηεί αθ‟ ελφο ν αγψλαο θαη αθ‟ εηαίξνπ λα κελ 

πξνθιεζεί ηνπηθή ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο. 

     Ο ρψξνο ζα θαιχπηεηαη κε πιηθφ ΄΄ Filler ΄΄, ( πξντφλ κε βάζε ηζηκέλην θαη 

αζβέζηε ), πνπ απνξξνθά ηα ιάδηα πνπ κπνξεί λα ρπζνχλ θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 

γίλεηαη θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ κε θνξεηή απνξξνθεηηθή αληιία. Σα πξντφληα απηά 

ζα ζπιιέγνληαη ζε δνρεία θαη φηαλ θάζε ηέηνην δνρείν γεκίζεη, ζα δίλεηαη ζηελ 

παξαπάλσ κνλάδα επεμεξγαζίαο ιαδηψλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζή ηνπο. 

      Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο αγψλσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή 

ησλ απηνθηλήησλ έρεη ιεθζεί ππ‟ φςε ε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαη έρεη δεκηνπξγεζεί 

ζην θάησ κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ ειαηνιεθάλε γηα ηελ πεξηζπιινγή ησλ ιαδηψλ πνπ 

ζα πξνέιζνπλ απφ ην ζπάζηκν ηνπ θηλεηήξα.  
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      Δλαιιαθηηθά, ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη απιή πιχζε θαη νδήγεζε ηέηνησλ ιπκάησλ 

ζε πεξηθεξεηαθά θαλάιηα θαη απφ εθεί ειαηνδηαρσξηζκφο. Απηή ε ιχζε φκσο, 

πξνυπνζέηεη θαλάιη ζε φιε ηελ πίζηα κηα θαη νπνπδήπνηε κπνξεί λα γίλεη αηχρεκα. 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε απαηηείηαη εηδηθφο ζρεδηαζκφο ηεο πίζηαο ψζηε λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη θαλνληζκνί αζθαιείαο κε απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε 

ηνπ θφζηνπο απηήο πνπ ηελ θαζηζηά απαγνξεπηηθή.  

 

 

 

8.2.3.2 Αζηηθά Λύκαηα ( πξνεξρόκελα από ηνπο ζεαηέο )  

 

     ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρνπλ ηξεηο ελαιιαθηηθνί ηξφπνη δηάζεζεο ησλ 

ιπκάησλ :  

 

 

A. Ζ δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ζηνλ Πείξν πνηακφ. Σν πνηάκη εθηφο απφ ηνλ 

πδξαπιηθφ ραξαθηήξα πνπ έρεη, απνηειεί παξάιιεια δσληαλφ νηθνζχζηεκα, 

πνπ αθνκνηψλεη, ζπλήζσο αεξφβηα, ηα νξγαληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ξππαληηθψλ νπζηψλ πνπ δέρεηαη. Ζ ιχζε απηή απνξξίθζεθε γηα ην αζχκθνξν 

θαη απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο θαη γηα ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Ο πνηακφο βξίζθεηαη 200 έσο 500 κέηξα καθξηά απφ ην 

απηνθηλεηνδξφκην θαη γηα λα θζάζεη θαλείο εθεί πεξλάεη απφ άιιεο 

ηδηνθηεζίεο.  

 

B. Ζ δεκηνπξγία Μνλάδαο Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. Ζ ιχζε απηή παξφηη 

θαίλεηαη φηη είλαη ελδεηθλπφκελε, ελ‟ ηνχηεο ζηελ πεξίπησζή καο εκθαλίδεη 

δπζθνιίεο απνθαζηζηηθέο γηα ηελ κε απνδνρή ηεο. πσο :   

 Ζ αλάπηπμε ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ ζα δηαξθέζεη 10 ρξφληα θαη ζα 

είλαη ζηαδηαθή. Σα κεγέζε πνπ αλαθέξνληαη ζηα πξνεγνχκελα 

θεθάιαηα είλαη γηα ηελ ηειηθή θάζε ηνπ έξγνπ. 

 Ζ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο, 

εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ζπλνιηθά 14 αγψλεο απηνθηλήηνπ θαη 

Αξηζκφο Δμππεξεηνχκελσλ Αηφκσλ α  4.250 

Μέζε Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Λπκάησλ αλά Άηνκν  ( lt ) 4 

πλνιηθή Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Λπκάησλ Λ=α x ι ( lt ) 17.000,00 

Σχπνο Γεμακελήο ( Απιή ) 1 

Μέγηζηε Μέζε Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Λπκάησλ Q = 1.5 x Λ ( lt ) 25.500,00 

Λάζπε Λπκάησλ αλά Άηνκν κ ( lt ) 2 

Μέγηζηε Πνζφηεηα Λάζπεο   i =  α x κ   ( lt ) 6.800,00 

Διάρηζηνο Υξφλνο Δθθέλσζεο Λάζπεο tεθ ( Μήλεο )  1 

Υψξνο Απνζήθεπζεο Λάζπεο  Vι= i x tεθ / 12 ( lt )  566,67 

Διάρηζηνο γθνο επηηθήο Γεμακελήο    V = Vι +  Q  ( lt ) 26.066,67 

Καηαζθεπάδεηαη επηηθή Γεμακελή  25 m
3
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κνηνζηθιέηαο θαη 4 δηεζλείο  ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Οη 

ππφινηπεο εθδειψζεηο είλαη κηθξφηεξεο εκβέιεηαο. 

 

     Δηδηθά ζηα πξψηα 10 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ είλαη θαλεξφ φηη 

ε δεκηνπξγία κηαο θεληξηθήο κνλάδαο βηνινγηθνχ παξνπζηάδεη αθ‟ ελφο δπζθνιία 

ζηελ θαηαζθεπή ηεο, αθνχ νη εγθαηαζηάζεηο ζα νινθιεξσζνχλ ζηαδηαθά, θαη αθ‟ 

εηέξνπ ζηελ ιεηηνπξγία ηεο κηα θαη δελ ζα θνξηίδεηαη κε θαλνληθφ ξπζκφ 

παξακέλνληαο κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ρσξίο ρξήζε ή κε πνιχ κηθξή ρξήζε. 

Πνιχ δχζθνια ζα κπνξνχζε λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία ηνπ ζπζηήκαηνο δεμακελψλ. 

      Έηζη, ζεσξνχκε φηη ε ρξήζε ζεπηηθψλ – απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ είλαη πνιχ 

επέιηθηε δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζηαδηαθά ησλ βφζξσλ πνπ 

απαηηνχληαη αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνθηλεηνδξνκίνπ. Πξνζθέξεη δε φπσο 

παξαθάησ αλαιχεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφ θαζαξηζκφ ιπκάησλ κε θπζηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 

 

 

C. Γηα ηελ δηάζεζε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζπγθξνηήκαηα 12 

ζεπηηθψλ – απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ : 

 

 επηηθφο βφζξνο  

 

 

Οη ζεπηηθνί βφζξνη ζα είλαη 25 θπβηθψλ κέηξσλ κε δηαζηάζεηο :  

 Μήθνο 7 κ,  πιάηνο 2,60 κ, βάζνο ιπκάησλ 1,65 κ θαη νιηθφ βάζνο 2,10 κ . 

 

      Σα πγξά απφβιεηα απφ ηνπο ρψξνπο εμππεξεηήζεσο νδεγνχληαη κε 

απνρεηεπηηθνχο αγσγνχο 10 εθ. ζε θξεάηηα, φπνπ ζπγθιίλνπλ νη αγσγνί θαη απφ εθεί 

κε έλα αγσγφ δηακέηξνπ Φ160 , νδεγνχληαη ζηελ ζεπηηθή δεμακελή φπνπ 

παξακέλνπλ επί 24ψξνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ δηάζεζεο ιπκάησλ. 

      Ζ ζεπηηθή δεμακελή είλαη ζηεγαλή θαη ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε ηα ιχκαηα λα 

εηζέξρνληαη απφ ην έλα άθξν, λα ξένπλ βξαδέσο θαη νκνηφκνξθα θαηά κήθνο απηήο 

θαη κεηά ηελ θαζίδεζε λα εμέξρνληαη απφ ην άιιν άθξν. Έρεη επίζεο, θαηάιιειε 

δηάηαμε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε θαιή ιεηηνπξγία θαη ν αεξηζκφο απηήο. Δπίζεο 

θέξεη θαηάιιεια θξεάηηα επηζεσξήζεσο θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ επξχηεξε εμέηαζε ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ 

πγξψλ.  

     Οη παξάπιεπξεο επηθάλεηεο ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο θαη ν ππζκέλαο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη επηρξηζκέλα απφ παηεηή 

ηζηκεληνθνλία. 

      Μεηά απφ 24ψξε παξακνλή ησλ ιπκάησλ ζηελ ζεπηηθή δεμακελή νη αησξνχκελεο 

νπζίεο θαηαθάζνληαη κε κνξθή ιάζπεο ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. Παξάιιεια 

επηηπγράλεηαη επαξθήο δηαχγαζε ησλ ιπκάησλ δηα ηεο αλαεξφβηαο επεμεξγαζίαο. Ζ 
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αλαεξφβηα επεμεξγαζία απνηειεί κέζνδν θαζαξηζκνχ ιπκάησλ επξείαο δηάδνζεο θαη 

εηδηθήο ρξεζηκφηεηαο γηα ηνλ θαζαξηζκφ νξγαληθψλ ιπκάησλ πςειήο ζπγθέληξσζεο. 

Πξφθεηηαη γηα θαηεξγαζία κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε απνηθνδφκεζε ησλ 

νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ πεξηέρνληαη κέζα ζηα απφβιεηα κε ηελ βνήζεηα ηνπ 

νμπγφλνπ, ην νπνίν παξάγεηαη θαηά ηελ δηάζπαζε ησλ νμπγνλνχρσλ νξγαληθψλ 

ελψζεσλ. 

 

 Απνξξνθεηηθφο βφζξνο  

  

     Ο απνξξνθεηηθφο βφζξνο απνηειεί ηνλ ηειηθφ απνδέθηε ησλ απφβιεησλ. Σα 

ιχκαηα κεηά ηελ θαζίδεζε ησλ αησξνχκελσλ νπζηψλ θαη ηελ κεξηθή δηαχγαζε κε ηελ 

αλαεξφβηα επεμεξγαζία ζηε ζεπηηθή δεμακελή εηζέξρνληαη ζηελ απνξξνθεηηθή 

βφζξν φπνπ επηηπγράλεηαη δηάζεζε απηψλ ζην έδαθνο. 

      Ο βφζξνο θέξεη θαηάιιεια θξεάηηα επηζεψξεζεο θαη δηάηαμεο αεξηζκνχ ηα δε 

φξηα εθζθαθήο απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 30 κέηξα απφ ηα φξηα ησλ γεηηνληθψλ 

νηθνπέδσλ. Καζψο θαη απφ ηα ζεκεία ησλ γεσηξήζεσλ. 

Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ ππνινγηζκνί έγηλαλ γηα θνξηία θαηά ηελ 

εκέξα δηεμαγσγήο αγψλσλ θαη κάιηζηα κε πιήξε αμηνπνίεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Αγψλεο δελ ζα ζπκβαίλνπλ κε ζπρλφηεηα δεθαπελζήκεξνπ. Έηζη εθηηκάηαη φηη ηειηθά 

ε ζπλνιηθή κείσζε ηνπ BOD κε θπζηθέο δηαδηθαζίεο θζάλεη ην 98%. 

      Γηα ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη 

επηηφπηα δνθηκή δηήζεζεο, νπφηε ζα γίλεη εθ λένπ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ 

απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ θαη ελαιιαθηηθά ζα εμεηαζηεί ηειηθά ε πεξίπησζε 

δεκηνπξγίαο Κεληξηθνχ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ. 

      Γηα ηα βξφρηλα λεξά κηα θαη δελ πξνθαινχληαη αιιαγέο ζηελ πνξεία ή ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ θηλήζεσλ ησλ πάζεο θχζεσο επηθαλεηαθψλ πγξψλ, αξθνχλ ηα 

Σερληθά έξγα κε αγσγνχο φκβξησλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπλέρεηα ηεο ξνήο απηψλ 

ησλ κηθξψλ παξνδηθψλ ξεκάησλ πξνο ην θπζηθφ ηνπο απνδέθηε. 

 

8.2.4. Απνξξίκκαηα  

 

A.  Σα απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηαο . 

( Διαζηηθά – Αληαιιαθηηθά ) 

 

      Μέξνο ησλ ειαζηηθψλ ζα θξαηείηαη ζην Απηνθηλεηνδξφκην γηα λα ηνπνζεηεζνχλ 

δεμηά θαη αξηζηεξά ηεο πίζηαο ψζηε λα απνηεινχλ πξνζηαηεπηηθφ θξαγκφ θαηά ηηο 

ηπρφλ ζπγθξνχζεηο. 

Απνξξνθεηηθφηεηα εδάθνπο q ( m
2
 / m

3
 ) 5 

Μέγηζηε Μέζε Ζκεξήζηα Πνζφηεηα Λπκάησλ Q ( lt ) 17.000,00 

Απαηηνχκελε Δπηθάλεηα Απνξξνθεηηθνχ  Βφζξνπ F=Q x q / 1000m
2
 85 

Βάζνο Βφζξνπ H ( m )  4 

 Γηάκεηξνο Βφζξνπ D ( m ) 5 

 Απνξξνθεηηθή Δπηθάλεηα Βφζξνπ Fαπ = π  x D  x H ( m
2
 ) 80 
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     Τπάξρεη απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε άρξεζησλ πιηθψλ, φπσο 

ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, ζε εθαξκνγέο φπσο :  

 

 Αζθαιηνηάπεηεο : Απνηέιεζκα εξεπλψλ δείρλνπλ φηη ζε κείγκα 

αζθάιηνπ – ειαζηηθνχ νη δπλάκεηο ζπλάθεηαο ησλ πιηθψλ 

επεξεάδνληαη ζεηηθά. Σν ημψδεο, ε ειαζηηθφηεηα, ε αληίζηαζε 

εξππζκνχ ηνπ αζθαιηηθνχ πιηθνχ, απμάλνπλ κε ηελ πξφζεζε 

ειαζηηθνχ. Απηή ε αχμεζε δείρλεη φηη ε πξφζεζε ειαζηηθνχ ζα 

βειηηψζεη ηηο ηδηφηεηεο ηεο αζθάιηνπ ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη 

φηη ηέηνηεο επεκβάζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ 

αζθαιηνηάπεηα γηα ξσγκέο, ζε κέξε ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη 

κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θχθιν δσήο ηνπ δξφκνπ. 

 

 Αλαρψκαηα απηνθηλεηνδξφκσλ : Έρνπλ αλαπηπρζεί θαηάιιειεο 

κέζνδνη έηζη ψζηε ηεκαρηζκέλα ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά καδί κε 

άιια ( εηδηθά ζε αλάκεημε κε άκκν ) λα απνηειέζνπλ θαηάιιεια 

εθαξκνδφκελα πιηθά γηα αλαρψκαηα. 

 

 Κεθιηκέλα εδάθε : Θεηηθά απνηειέζκαηα έρεη δψζεη θαηλνηφκνο θαη 

θζελφο ηξφπνο γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε θεθιηκέλσλ εδαθψλ κε ρξήζε 

παιαηψλ ειαζηηθψλ θαη δηθηπσηνχ γαηνπθάζκαηνο. 

 

     ηελ Διιάδα ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ηηο παξαθάησ κεζφδνπο ( π.ρ. ν νξγαληζκφο 

απνδνρήο ησλ άρξεζησλ απηνθηλήησλ ). Ήδε κειεηάηαη εξγνζηάζην γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ειαζηηθψλ ψζηε λα κπνξνχλ επεμεξγαζκέλα θνκκάηηα ηνπ ή ζθφλεο 

απφ ειαζηηθά λα απνηειέζνπλ κέξνο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. 

     Σν απηνθηλεηνδξφκην ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ ζα έιζεη ζε επαθή κε ηνπο θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο άρξεζησλ ειαζηηθψλ. Σα ρξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά ζα 

ζπιιέγνληαη , ζα ζπγθεληξψλνληαη  θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνσζνχληαη κε ακνηβή 

εθεί πνπ ηειηθά ζα γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

      Σα ρξεζηκνπνηεκέλα αληαιιαθηηθά ζα ζπιιέγνληαη θαη ζα κεηαθέξνληαη απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα επηδηνξζψζεηο ή πεξαηηέξσ έιεγρν, βάζεη ζπκβαηηθήο 

ππνρξέσζεο. 

 

B. Σα απνξξίκκαηα πξνεξρφκελα απφ ηνπο επηζθέπηεο – ζεαηέο θαη ρξήζηεο 

ηεο Πίζηαο  

( Πξντφληα θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ, Τπνιείκκαηα ηξνθψλ, Υαξηηά, 

Γνρεία, Μπνπθάιηα, Πιαζηηθά )  
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ια απηά ηα πξντφληα ζα απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά κέζα ζε δνρεία : 

 

 Μηθξά – 30-35 ιίηξσλ – κε θαιχκκαηα κεηαιιηθά ή πιαζηηθά. 

 Κπιηφκελα 1000 ιίηξσλ. 

 

     ε ζπλεξγαζία κε ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο ζα γίλεη πξνκήζεηα Τπνδνρέα κε ζπκπίεζε 4-5 θπβηθψλ κέηξσλ, ν 

νπνίνο ζα είλαη ζπκβαηφο κε ην φρεκα πεξηζπιινγήο θαη κεηαθνξάο ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

      Ζ πεξηζπιινγή ζα γίλεηαη κεηά απφ θάζε εθδήισζε θαη νπσζδήπνηε 2 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. 

 

      ε ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Παηξψλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ Δηδηθνί Κάδνη 

Πεξηζπιινγήο  

 Υαξηηνχ 

 Αινπκηλίνπ 

 Γπαιηνχ 

γηα ηελ έληαμε ζε ηξέρνληα πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ. 

 

      Ζ ζπιινγή ζε θάδνπο είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν κνληέιν Γηαινγήο ζηελ Πεγή, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά ηνπνζεηνχληαη απφ ηνλ επηζθέπηε ζε 

θάδνπο δηαθνξεηηθνχο γηα θάζε πιηθφ. Με ηελ απνθνκηδή ηνπο ηα πιηθά 

κεηαθέξνληαη ζηηο βηνκεραλίεο γηα παξαπέξα επεμεξγαζία. Ζ ηειηθή δηάζεζε ησλ 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ ζα γίλεηαη ζε ρψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ( ΥΤΣΑ). 

      Απηή ηελ ζηηγκή θαη πξηλ ηελ δεκηνπξγία ΥΤΣΑ νη γχξσ πεξηνρέο ελαπνζέηνπλ 

ηα απνξξίκκαηα ζηελ ζέζε Πεηξνρψξη. ΥΤΣΑ κεηά απφ έγθξηζε πνπ έρεη δνζεί απφ 

ην ΤΠΔΥΧΓΔ ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ ζέζε Φιφθαο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο.  

 

 

8.2.5. Τπεύζπλνο Λεηηνπξγίαο 

 

      Ζ δηαρείξηζε ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ γίλεηαη απφ ηελ Ippocampos Racing Track 

L.T.D. ζε δχν ζηάδηα :  

 

 Πηζηνπνίεζε θαη ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αγσληζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 Πιήξεο αλάπηπμε ηνπ Γηεζλνχο Απηνθηλεηνδξνκίνπ Πάηξαο. 

 

     Τπεχζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ θαη γηα ζέκαηα ειέγρνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Απηνθηλεηνδξφκην Πάηξαο Α.Δ. , 

Μάξθνο Ν. Καπεηαλάθεο – Πνιηηηθφο Μεραληθφο ΣΔ. 
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8.3. Γεωηξήζεηο  

 

1. Τθηζηάκελεο Γεσηξήζεηο. 

 

      Τπάξρνπλ ηξείο γεσηξήζεηο βνξεηνδπηηθά ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ πξνο ηελ 

πεξηνρή ηεο Υαιαλδξίηζαο θαη ζε απφζηαζε 900 έσο 1500 κέηξσλ απφ απηφ. 

Οη γεσηξήζεηο απηέο είλαη ηδησηηθέο, γεσξγηθέο, αξδεπηηθέο  

Σν βάζνο ηνπο είλαη πεξί ηα 120 κέηξα. Απνδίδνπλ δε πεξί ηα 35 θπβηθά κέηξα λεξφ 

ηελ ψξα. Δίλαη φκσο παιηέο γεσηξήζεηο θαη ε πεξηνρή ηεο Υαιαλδξίηζαο πδξεχεηαη 

απφ πεγέο. 

 

 

2. Νέεο Γεσηξήζεηο . 

 

      Δληφο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ έρνπλ επηιεγεί δπν ζεκεία ζηα νπνία ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ γεσηξήζεηο. Απφ ηηο πξψηεο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζα 

είλαη εθείλε ηεο γεψηξεζεο. Καη‟ αξρήλ ζα γίλεη ε πξψηε δνθηκαζηηθή γεψηξεζε 

ζηελ βνξηλή ζέζε πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο δεμακελήο λεξνχ, εάλ απηή ε γεψηξεζε 

απνδψζεη πεξί ηα 35 θπβηθά λεξφ ηελ ψξα, ζεσξνχκε φηη είλαη επαξθήο. 

      Γηαθνξεηηθά, ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ ελαιιαθηηθή ζέζε γεψηξεζεο ζε λνηηφηεξε 

ζέζε. 

      Δθηηκάηαη φηη ε γεψηξεζε ζα θζάζεη πεξί ηα 120 έσο 150 κέηξα θαη ζα απνδίδεη 

πεξί ηα 35 έσο 40 θπβηθά κέηξα ηελ ψξα. 

      Ζ άληιεζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε ππνβξχρηα αληιία παξνρήο 40 m
3
 / h ζηα 130 

κέηξα κε ειεθηξνθηλεηήξα 20 KW. 

Ζ άληιεζε ηνπ λεξνχ ζα γίλεηαη κε ζσιήλα γαιβαληδέ  4 ΄΄ ζηα 130 κέηξα. 

 

 

Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ ζα έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά :  

 

 Υσξεηηθφηεηα 500 θπβηθψλ κέηξσλ 

 Τπφγεηα 

 Μεηαθνξά λεξνχ κε θαηάζιηςε 

 Απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζηεγαλνπνηεκέλε  

 Γχν ζαιάκσλ 

 Γηάηαμε κε εθεδξηθή πνζφηεηα λεξνχ γηα αληηκεηψπηζε ππξθαγηάο. 

 Ζ επαξθήο αλαλέσζε ηνπ λεξνχ ζα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε γηα 

πφηηζκα ζηνπο ρψξνπο θχηεπζεο. ην αληιηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζεί 

πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα αξδεχζεσο. 

 

      πσο ππνινγίδεηαη θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη απαηηήζεηο ζε λεξφ είλαη : 

 Πιεζπζκφο : 52.000 άηνκα 
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 Μέζε θαηαλάισζε λεξνχ αλά άηνκν = 5 ιίηξα / άηνκν / εκέξα  

 Πεληάσξε ζπλερήο ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ 

 

 

    

   πλεπάγεηαη ζαλ πλνιηθή Ζκεξήζηα Καηαλάισζε 260 θπβηθψλ κέηξσλ, κε Μέζε 

θαηαλάισζε αλά ψξα πεξί ηα 50 θπβηθά κέηξα αλά ψξα θαη ε Εήηεζε αηρκήο πεξί ηα 

100 θπβηθά ηελ ψξα. 

 

      ηελ εηήζηα βάζε θαη ζηελ πιήξε ρξήζε ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ εθηηκάηαη φηη νη 

απαηηήζεηο ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ είλαη πεξί ηα 9.500 θπβηθά κέηξα λεξφ φπσο 

αλαιχεηαη παξαθάησ :  

  

 4 Γηεζλείο Αγψλεο  Υ  260 θ.κ./εκέξα                                             = 1.040 θ.κ.  

 14 Δζληθνί Αγψλεο Υ  130 θ.κ./εκέξα                                             = 1.820 θ.κ. 

 Λνηπέο εηήζηεο θαηαλαιψζεηο απφ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία     = 2.000 θ.κ. 

 Αξδεχζεηο Ηαλ. – Μαξ.                                                                     =   500 θ.κ.  

 Αξδεχζεηο Απξ. – Ηνπλ.                                                                    = 1.000 θ.κ.  

  Αξδεχζεηο Ηνπι. – επη.                                                                  = 2.000 θ.κ.  

 Αξδεχζεηο Οθη. – Γεθ.                                                                     =   500 θ.κ.  

 

 

Οη πξνηεηλφκελεο ζέζεηο γηα ηελ γεψηξεζε βξίζθνληαη ζε απφζηαζε : 

 

 Πεξηζζφηεξν απφ 1.000 κέηξα απφ ηηο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο. 

 Πεξηζζφηεξν απφ 300 κέηξα απφ ηελ πιεζηέζηεξε κηθξή θηελνηξνθηθή κνλάδα 

ηεο πεξηνρήο. 

 Πεξηζζφηεξν απφ 100 κέηξα απφ φπνηνλ βφζξν θαηαζθεπαζηεί. 

 

 

3. πλεξγαηηθή επίδξαζε ησλ πθηζηακέλσλ γεσηξήζεσλ, λέσλ γεσηξήζεσλ, 

έξγσλ δηάζεζεο ιπκάησλ ηνπ έξγνπ θαη θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 

      Σν Απηνθηλεηνδξφκην πεξηβάιιεηαη απφ δηάζπαξηεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο ζε 

κνξθή κσζατθνχ, εθηφο απφ ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη 

θπξίσο απφ δαζηθή έθηαζε, κε βιάζηεζε αείθπιισλ – πιαηχθπιισλ. Μέξνο ησλ 

θαιιηεξγεηψλ αξδεχεηαη κε ην ππνηππψδεο αξδεπηηθφ δίθηπν πνπ ππάξρεη (ρσκάηηλα 

απιάθηα). Οη θαιιηέξγεηεο δελ είλαη εληαηηθέο θαη δελ γίλεηαη ρξήζε γεσξγηθψλ 

θαξκάθσλ. Οη πιεζηέζηεξεο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο επξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξί 

ηα 1.000 κέηξα απφ ην Απηνθηλεηνδξφκην. 
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       Οη θηελνηξνθηθέο κνλάδεο είλαη κηθξέο , πνπ εμππεξεηνχλ πεξί ηα 50 

αηγνπξφβαηα ε θάζε κηα. Απηά είλαη δψα ειεχζεξεο βνζθήο. 

 

 

      Γεληθφηεξα ε πεξηνρή, φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο ζπλεκκέλεο θσηνγξαθίεο, 

εκθαλίδεηαη ζαλ παξζέλα κε πνιχ κηθξή ρξεζηκνπνίεζε. Χο εθ ηνχηνπ εθηηκάηαη φηη 

ηα ππφγεηα χδαηα δελ δέρνληαη ξππαληηθή επίδξαζε απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο 

παξάγνληεο. Δπίζεο δεδνκέλνπ φηη νη πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο επξηζθφκελεο ζε 

κηθξφηεξε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο απφ φηη κε ην Απηνθηλεηνδξφκην, κέρξη ζήκεξα δελ 

επεξεάδνπλ ε κηα ηελ άιιε, ζεσξνχκε φηη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κε ηελ λέα 

γεψηξεζε. 

     Σα ππφγεηα λεξά είλαη θαηά θαλφλα θαζαξά θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

χδξεπζε. ηελ πεξίπησζή καο ν θίλδπλνο ηα ππφγεηα πδξνθφξα ζηξψκαηα λα 

κνιπλζνχλ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ απνξξνθεηηθψλ βφζξσλ. Ζ δηείζδπζε 

ησλ ιπκάησλ απφ ηνπο βφζξνπο ζα κπνξνχζε λα αιινηψζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη λα κελ θαζηζηά αξδεπηηθφ. 

      Δλαιιαθηηθά δελ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απνξξνθεηηθνί βφζξνη αιιά κφλνλ 

ζηεγαλνί, απφ ηνπο νπνίνπο ζα κεηαθέξνληαη ηα ιχκαηα πξνο απνδέθηεο, πνπ θάζε 

θνξά θαζνξίδνληαη απφ ηελ Ννκαξρία, φπσο θεληξηθέο κνλάδεο βηνινγηθνχ 

θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο Παηξψλ ή ελδηάκεζεο ζπιιέθηξηεο δεμακελέο 

ζπγθέληξσζεο ιπκάησλ. Μηα ηέηνηα ζπιιέθηξηα δεμακελή ζρεδηάδεηαη λα πινπνηεζεί 

ζηελ πεξηνρή Ίζσκα πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3 ρηιηνκέηξσλ απφ ην 

Απηνθηλεηνδξφκην. 

      πσο ζην θεθάιαην 4
ν
 αλαπηχζζεηαη φηη ηα πεηξψκαηα ηεο έθηαζεο πξνέξρνληαη 

απφ κεηαηεθηνληθά θαη βξαδπηεθηνληθά ηδήκαηα. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα θξνθαινπαγή, 

άκκν, άξγηιν, ζηξψκαηα ηχξθεο ή ιηγλίηε, ελίνηε θαη θνθθηλφρσκα. Οη θιίζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ είλαη ήπηεο. πσο παξαηεξείηαη ζε δηάθνξα έξγα ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη 

ζηηο πθηζηάκελεο γεσηξήζεηο, ρσξίο βεβαίσο κέρξη ζηηγκήο λα έρνπλ γίλεη γεσινγηθέο 

έξεπλεο, ην επάλσ ζηξψκα ηνπ εδάθνπο ( 0 – 20 κέηξα ) είλαη άξγηινη κε κηθξή 

δηαπεξαηφηεηα. 

      Έηζη ην κεγάιν βάζνο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα, ε πγεηνλνκηθή πξνζηαζία ησλ 

εξγαζηψλ χδξεπζεο θαη ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο καο επηηξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη 

ε θπζηθή δηχιηζε ζην έδαθνο ζα είλαη απνηειεζκαηηθή ζην λα κελ επηηξέςεη λα 

κνιπλζνχλ ηα ππφγεηα χδαηα απφ ηα αζηηθά ιχκαηα ηνπ Απηνθηλεηνδξνκίνπ. 

      Σν θπζηθφ λεξφ, αλ είλαη ππφγεην, ηθαλνπνηεί θαηά θαλφλα ηηο πγεηνλνκηθέο 

απαηηήζεηο θαη κπνξεί λα δνζεί ζηελ θαηαλάισζε, ρσξίο άιιε επεμεξγαζία, εθηφο 

ίζσο απφ απνιχκαλζε, γηα επαχμεζε ηνπ βαζκνχ αζθαιείαο. Αλ βξεζεί νξηζκέλα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απνθιίλνπλ απφ ηα απνδεθηά φξηα ( ζίδεξνο, καγγάλην, 

ακκσλία, ζνιφηεηα ) ζα ππνβιεζνχλ ζε θαηάιιειε επεμεξγαζία βειηίσζεο, ζηελ 

δεμακελή λεξνχ. 

      Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο χδξεπζεο ζα 

ζπκπιεξσζνχλ κε ηελ εθηέιεζε ζπζηεκαηηθήο πγεηνλνκηθήο αλαγλψξηζεο ησλ 

δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ θαη ηνπ ηφπνπ ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα 
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επηζεκαλζνχλ ειιείςεηο θαη αηέιεηεο ηεο πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ηα 

πηζαλά αίηηα κφιπλζεο, ψζηε λα ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα. 

      Ζ πγεηνλνκηθή αλαγλψξηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξε  ηελ έθηαζε ηνπ έξγνπ 

χδξεπζεο, απφ ηελ δεμακελή έσο ηηο εζσηεξηθέο πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο. Θα 

ειέγρνληαη ηα θπζηθά, ρεκηθά θαη βηνινγηθά-κηθξνβηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

λεξνχ, ψζηε λα βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. Σα δείγκαηα λεξνχ, γηα εξγαζηεξηαθή εμέηαζε, ζα 

ιακβάλνληαη θαηά ηξφπν αληηπξνζσπεπηηθφ, απφ ηελ δεμακελή θαη ην δίθηπν, απφ 

θαηάιιειν άηνκν, ππεχζπλν γηα ηελ χδξεπζε θαη ηα απνηειέζκαηα ζα δηαηεξνχληαη 

ζε αξρείν. 
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ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ 

ΦΤΣΟΣΔΥΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
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9.1 Γεληθή πεξηγξαθή πξνηεηλόκελεο θύηεπζεο  

 

      Ζ παξνπζία ηνπ πξαζίλνπ ζηνλ αζηηθφ ρψξν έρεη πνιιαπιά νθέιε. Μπνξεί λα 

επεξεάζεη ζεηηθά ην κηθξνθιίκα κηαο πεξηνρήο θαη θπξίσο φηαλ είλαη εληαγκέλν ζε 

έλα δίθηπν ειεχζεξσλ ρψξσλ, κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο νιφθιεξεο ηεο πφιεο.  

      Οη θπηεχζεηο πνπ πξνηείλνληαη έρνπλ αξκνλία θαη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο αιιά 

θαη ζπγρξφλσο ζπκπιεξψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνπλ ηηο αξρηηεθηνληθέο επεκβάζεηο. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε νξγάλσζε, ε αχμεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο πνζφηεηαο ηνπ πξαζίλνπ, θπξίσο ηνπ ςεινχ, κε ηελ 

ελνπνίεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, θαζψο πξνο ην ζθνπφ απηφ ε ππάξρνπζα θχηεπζε ζα 

δηαηεξεζεί, ζα νξγαλσζεί θαη ζα εληζρπζεί. 

      Οη θπηεχζεηο πνπ πξνηείλνληαη αλήθνπλ ζηελ Εψλε βιάζηεζεο  Quercetalia ilicis, 

θνηλψο σο Δπκεζνγεηαθή δψλε ( 0 κ έσο 600 κ), ε νπνία ηαπηίδεηαη κε ηνπ 

Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ νηθνζχζηεκα. 

      Ζ δψλε απηή, είλαη ε ζεξκφηεξε θαη μεξφηεξε δψλε ηεο παηξίδαο καο. Δίλαη 

γλσζηή θαη σο δψλε ηεο Αξηάο, δηφηη ηα φξηά ηεο ζπκπίπηνπλ κε ηελ εμάπισζε ηεο 

Αξηάο ( Quercus ilex). ε απηήλ εθδειψλνληαη νη πεξηζζφηεξεο ππξθαγηέο. Δίλαη ε 

δψλε ησλ θξπγάλσλ θαη ησλ αείθπιισλ ζθιεξφθπιισλ ζάκλσλ κε ή ρσξίο ηελ 

παξνπζία ζεξκφβησλ πεχθσλ. Δκθαλίδεηαη ζε κηα ζρεδφλ ζπλερή ισξίδα, πνπ 

δηαθφπηεηαη ηνπηθά απφ γεσξγηθέο θαη νηθηζηηθέο πεξηνρέο. 

      Ζ δψλε απηή ππνδηαηξείηαη νηθνινγηθά, ρισξηδηθά θαη θπζηνγλσκηθά ζε δπν 

ππνδψλεο : 

 Σελ ππνδψλε ηεο αγξηειηάο θαη ηεο ραξνππηάο ( Oleo –ceratonion ) 

 Σελ ππνδψλε ηεο αξηάο ( Quercus ilicis ) 

   

      Ζ επηινγή ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ πεξηκεηξηθή έθηαζε ηεο πίζηαο ζα πξέπεη 

λα πξνζηαηεχεη θαη λα εγθισβίδεη ηνλ ήρν εληφο ηεο πεξηνρήο ρσξνζέηεζεο, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε δεκηνπξγία ερνξχπαλζεο. Γειαδή, ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο : 
 

• Ο ζφξπβνο απνξξνθάηαη απφ ηα θχιια, ηνπο κίζρνπο θαη ηα θιαδηά ησλ θπηψλ.  

• Σα δέληξα θαη νη ζάκλνη κε παρηά θχιια βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ απνξξφθεζε 

ηνπ ζνξχβνπ.  

• ζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζηελ πεγή ηνπ ζνξχβνπ θπηεχεηαη ην θπηηθφ εκπφδην, 

ηφζν κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ ήρνπ πεηπραίλνπκε .  

• ζν πην ςειφο είλαη ν θξάθηεο, ηφζν πεξηζζφηεξν ζφξπβν κπνξεί λα απνξξνθήζεη.  

• Δίλαη πξνηηκφηεξα ηα αεηζαιή θπηά, πνπ ιεηηνπξγνχλ ερνκνλσηηθά φιν ην ρξφλν.  

• Έλα απνηειεζκαηηθφ θπηηθφ ερνπέηαζκα ζα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ζάκλνπο κε 

πινχζην θχιισκα, ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα.  

• Έλαο θξάθηεο απφ ππθλή βιάζηεζε ζα βνεζήζεη φρη κφλν ζηε κείσζε ηνπ 

ζνξχβνπ, αιιά ζα ιεηηνπξγεί θαη σο θπζηθφ θίιηξν θαζαξηζκνχ ηεο αηκφζθαηξαο, σο 

πξνζηαζία απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο, ζα πξνζθέξεη δξνζηά θαη ζα νκνξθαίλεη ην 

πεξηβάιινλ.  



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

106 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

 

Σα θπηηθά εκπφδηα, ηα δέληξα θαη νη ζάκλνη θνληά ζηηο πεγέο ζνξχβνπ κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά 10 ληεζηκπέι. 
        

      Ζ ινγηθή, ινηπφλ ηεο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο, αθνινπζεί ηηο γεληθέο αξρέο 

ησλ θπηνηερληθψλ επεκβάζεσλ ησλ ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ. Οη πξνηάζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηαγξαθήο θαη κειέηεο ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

πεξηνρήο θαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ, ή κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ, ην αζηηθφ πξάζηλν. θνπφο ησλ πξνηάζεσλ - ιχζεσλ είλαη ε θάιπςε 

αλαγθψλ ηεο αλάπιαζεο κε είδε πνπ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο.  

      Ο ηξφπνο εξγαζίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηε ζχληαμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κειέηεο είλαη ν εμήο: 

 

 Δμέηαζε θαη κειέηε φισλ ησλ ππαξρφλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ (αλάγθεο, 

ππάξρνπζα βιάζηεζε, πξνβιήκαηα θ.α.).  

 Αλάιπζε ησλ ζπλζεθψλ, ζε ζπκθσλία κε ηελ αληίζηνηρε αξρηηεθηνληθή 

κειέηε) πνπ ζα επηθξαηνχλ ζηνπο ρψξνπο, ηηο ρξήζεηο θαη ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο. 

 ρεδηαζκφο ηεο πξνηεηλφκελεο θπηνηερληθήο δηακφξθσζεο κε βάζε ηα 

παξαπάλσ πνπ απεηθνλίδεηαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα θχηεπζεο 

 
 

9.2. Αξρέο – Φηινζνθία θύηεπζεο θαη επηινγή θπηηθώλ εηδώλ. 

 
      Καηά ηε κειέηε ηεο ζέζεο θαη ηνπ ηξφπνπ θχηεπζεο ησλ δηαθφξσλ επηιεγκέλσλ – 

πξνηεηλφκελσλ θπηψλ ειήθζεζαλ ππ‟ φςε ηα εμήο: 

● Ζ αξρηηεθηνληθή θαη ε αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ. 

● Οη δηαζηάζεηο θαη ε ρσξνζέηεζε ησλ ρψξσλ θχηεπζεο. 

● Ζ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

● Οη βηνθιηκαηηθέο αλάγθεο ηνπ ρψξνπ. 

● Οη γεληθέο θαη εηδηθέο νηθνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

 

      Ζ επηινγή ησλ θπηηθψλ εηδψλ πνπ ζα ζπγθξνηήζνπλ ην πξάζηλν έγηλε κε βάζε : 

● Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

● Σα νηθνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. 

● Σν ζθνπφ πνπ πξφθεηηαη λα ηθαλνπνηήζνπλ (δηαθφζκεζε, ζπγθξφηεζε 

νκάδσλ, αζθάιεηα, βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, ζθίαζε, ερνξξχπαλζε  θ.ι.π.). 

● Σν ηνπηθφ κηθξνθιίκα.. 

● Σελ εμαζθάιηζε αξκνληθήο αηζζεηηθήο κεηαμχ ησλ εηδψλ πνπ ζα 

ζπγθξνηήζνπλ ηηο νκάδεο. 

● Σηο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θάζε ζέζεο ρσξηζηά. 

● Σελ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο εκθάληζεο ησλ εηδψλ ζηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ. 
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      Σα λέα είδε πνπ επηιέρζεθαλ, δελ είλαη πάξα πνιιά ζε αξηζκφ, έηζη ψζηε λα 

δεκηνπξγνχλ ραξαθηεξηζηηθέο δελδξνζηνηρίεο απφ ζπγθεθξηκέλα είδε θαη κε κηθξέο 

παξεκβνιέο άιισλ εηδψλ, γηα ηελ αλαγθαία κφλν πνηθηινκνξθία θαη αληίζεζε. Σα 

λέα πξνηεηλφκελα είδε επηιέρζεθαλ έηζη ψζηε λα „‟δέλνπλ‟‟ θαη κε ηα πθηζηάκελα 

είδε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο θαη ηεο Δπκεζνγεηαθήο δψλεο. 

      Δηδηθφηεξα, πεξηκεηξηθά πξνηείλεηαη ε ππθλή θχηεπζε θπξίσο αεηζαιψλ εηδψλ 

(θχξηα δέληξσλ αιιά θαη ιίγσλ ζάκλσλ) γηα ηελ θαιχηεξε ερνκφλσζε θαη 

βηνθιηκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ θαη πξνρσξψληαο πξνο ην εζσηεξηθφ, ε θχηεπζε 

θπιινβνιψλ δέληξσλ πνπ πξνζθέξνπλ ζθηά θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ην ρεηκψλα 

αθήλνπλ ηελ επηζπκεηή ειηαθή αθηηλνβνιία.  

Πέξα φκσο απφ ηελ πςειή βιάζηεζε πξνηείλεηαη (κε βάζε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ 

έξγνπ αιιά θαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ ππεξεζία) ε εγθαηάζηαζε ριννηαπήησλ θαη 

ε θχηεπζε ρακειψλ θπηψλ θαη ινπινπδηψλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο.  

      Ζ επηινγή θπηψλ θαη νη ζέζεηο ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηελ αλάγθε ηεο ελίζρπζεο - 

ζπκπιήξσζεο ηνπ πξαζίλνπ, ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο θαη ηελ γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρψξνπ. Σα θπηηθά είδε πνπ επηιέγνληαη είλαη θαηεμνρήλ θπηά 

πξνζαξκνζκέλα θαη εγθιηκαηηζκέλα ζηηο βηνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη 

δελ απαηηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη θξνληίδεο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπο.  

 

ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα είδε ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ: 

 

 

9.3. ύληνκε πεξηγξαθή ηωλ επηιεγκέλωλ θπηώλ. 
 

9.3.1. Γέληξα .                       

 

Δπθάιππηνο – Eucalyptus globules 

 

Οηθνγέλεηα: Myrtaceae                                             

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν  

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  20 m 

Μεγ. πιάηνο: 12 m 
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 Σν φλνκα ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο “Δὖ” θαη “θαιχπησ” Δίλαη 

πάλσ απφ 500 είδε αεηζαιψλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Απζηξαιία θαη ζπρλά έρνπλ αξσκαηηθά θχιια. πρλά παξνπζηάδνπλ δηθπιιία, 

αλαπηχζζνπλ επηθαλεηαθέο ξίδεο θαη έηζη είλαη εππαζή ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο, 

αιιά δεκηνπξγνχλ θαη πξνβιήκαηα ζηηο παξαθείκελεο ηερληθέο θαηαζθεπέο.  

      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο ζε γφληκα, νπδέηεξα ή ειαθξά φμηλα, 

κέηξηα πγξά εδάθε. Δίλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζνχλ αθφκε θαη ζε άγνλα ή βαιηψδε 

εδάθε. Απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ηνπο δπλαηνχο παγεηνχο. Φπηεχνληαη κεκνλσκέλα 

θαη ζε δελδξνζηνηρίεο θαη είλαη θαηάιιεια γηα παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο.  Γέλδξν κε θπιηλδξηθή θφκε θαη ζηξφγγπια, 

γθξηδσπά θχιια.  

 

Λεύθα ιεπθή – Populus alba 

 

Οηθνγέλεηα: Salicaceae                                

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Τγξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  30 m 

Μεγ. πιάηνο: 15 m 

 

 

       

 

Οη ιεχθεο είλαη έλα γέλνο πνπ πεξηιακβάλεη 30-35 είδε, ηαρπαπμψλ, θπιινβφισλ 

δέλδξσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ θφκε ηνπο. Σα ζειπθά θπηά παξάγνπλ ιεπθά 

άλζε, πνπ κνηάδνπλ κε βακβάθη, δηαζπείξνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε, δεκηνπξγψληαο 

κεγάια πξνβιήκαηα, γη‟ απηφ επηβάιιεηαη λα θπηεχνπκε κφλα αξζεληθά θπηά. 

Αλαπηχζζνπλ επηθαλεηαθέο ξίδεο πνπ δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζε παξαθείκελεο 

θαηαζθεπέο.  

      Φπηέςηε ηηο ιεχθεο ζε πνιχ πγξά, γφληκα εδάθε θαη ειηφινπζηεο ζέζεηο. 

Φπηεχνληαη κεκνλσκέλα, ζε δελδξνζηνηρίεο θαζψο θαη γηα ηελ παξαγσγή μχινπ.  

Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα.  Μεγάιν, ζθαηξηθφ δέλδξν, κε πξάζηλα 

θχιια. 
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Ηηηά ιεπθή – Salix alba  

                                                                                         

Οηθνγέλεηα: Salicaceae                    

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν 

Έθζεζε ζηνλ Ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Τγξά 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:  

Μεγ. χςνο:  25 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m 

 

 

 

 

 

 

 

      Ζ Ηηηά (επηζη. Ηηέα, Salix) είλαη γέλνο θπηψλ πνπ αλήθεη ζηελ ηάμε 

ησλ Ηηεσδψλ (Salicales) θαη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Ηηενεηδψλ(Salicaceae) θαη 

πεξηιακβάλεη 330 πεξίπνπ είδε δέληξσλ θαη ζάκλσλ ησλ εχθξαησλ θπξίσο αιιά θαη 

ςπρξψλ πεξηνρψλ ηεο γεο. 

      Σα δέληξα βξίζθνληαη θπξίσο θνληά ζε πνηάκηα, ρείκαξξνπο ή ξπάθηα ηα δε 

κηθξά δέληξα θαη νη ζάκλνη ζε βνπλά , βξαρψδε εδάθε θαη νξηζκέλα είδε ζε αξθηηθέο 

πεξηνρέο. 

      ια ηα είδε έρνπλ ζηελά θχιια πνπ ελαιιάζζνληαη, ηα άλζε ηνπο είλαη 

αησξνχκελεο ηαμηαλζίεο θαη ηα ζπφξηα ηνπο έρνπλ καθξηέο κεηαμσηέο ηξίρεο. 

Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ηνπ γέλνπο παξαηεξείηαη θπζηθφο πβξηδηζκφο θαη έηζη 

ηα είδε ηεο ηηηάο πνιιαπιαζηάδνληαη. 

      Ο θινηφο ηεο ηηηάο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βπξζνδεςία, ελψ απφ ην θινηφ νξηζκέλσλ 

εηδψλ εμάγεηαη κία νπζία πνπ νλνκάδεηαη γιπθνδίηεο ζαιηθίλε θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηε θαξκαθεπηηθή. 

      Ζ μπιεία ησλ εηδψλ ηεο ηηηάο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλζεθηηθή φκσο απφ ην 

είδνο άικπα θάιβα θαηαζθεπάδνληαη ηα κπαζηνχληα ηνπ θξίθεη 

      Ο ηππηθφο εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο απηήο ησλ δέληξσλ είλαη ε θιαίνπζα ηηηά ή 

απιά θιαίνπζα (Salix × sepulcralis), δέληξν πνπ ην χςνο ηνπ θηάλεη ηα 20 κέηξα θαη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα είλαη ε θπιισζηά ηνπ πνπ γέξλεη πξνο ηα θάησ θαη 

απφ καθξηλή απφζηαζε δίλεη ηελ εληχπσζε κηαο βξνρήο «δαθξχσλ», δηθαηνινγψληαο 

ηελ νλνκαζία ηνπ. 

      ηελ Διιάδα βξίζθνληαη 10 είδε θαη είλαη απηνθπή. Σν θπξηφηεξν θαη πην θνηλφ 

είδνο είλαη ε ιεπθή ηηηά (Salix alba). Σελ νλνκαζία ηεο ηελ νθείιεη ζηηο ιεπθέο 

απνρξψζεηο ηνπ θνξκνχ ηεο. Σν χςνο ηεο κπνξεί λα θηάζεη ηα 20 κέηξα , αιιά αξγά 

θαη ζηαζεξά κέζα ζε 15 ρξφληα. Σν μχιν ηεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε παξαγσγή θχιισλ 

επέλδπζεο θαη ζπίξησλ. ηαλ ν θνξκφο είλαη ιεπηφο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή 

δηαθφξσλ θνπηηψλ θαη θηβσηίσλ , ζηελ παξαγσγή ραξηνπνιηνχ θαη 

ζηε γιππηηθή θαζψο ραξάδεηαη εχθνια. Ο μπιάλζξαθαο ηεο ιεπθήο ηηηάο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ππξίηηδαο θαη απφ ηα θιαδηά ηεο θαηαζθεπάδνληαη 

δηάθνξα θνθίληα. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%84%CE%B5%CF%8E%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
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Αξηά – Quercus ilex 

 

Οηθνγέλεηα: Fagaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  20 m 

Μεγ. πιάηνο: 15 m 

 

 

      Οη βειαληδηέο είλαη θπιινβφια, εκηαεηζαιή ή αεηζαιή δέλδξα θαη ζάκλνη κε 

ραξαθηεξηζηηθνχο θαξπνχο πνπ ζηε βάζε ηνπο έρνπλ έλα θχπειιν θαη νλνκάδνληαη 

βειαλίδηα. Πνιιά είδε απνθηνχλ ην θζηλφπσξν ηδηαίηεξα δηαθνζκεηηθέο θίηξηλεο θαη 

θφθθηλεο απνρξψζεηο. Αλαπηχζζνληαη ζε βαζηά, γφληκα, κέηξηα πγξά εδάθε κε θαιή 

απνζηξάγγηζε ζε ειηφινπζηεο θαη εκηζθηαζκέλεο ζέζεηο.  

      Σα αεηζαιή είδε είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά, αιιά αλαπηχζζνληαη κφλν ζε 

ειηφινπζηεο ζέζεηο θαη ζε ζεξκφηεξεο πεξηνρέο. Φπηεχνληαη θπξίσο ζε 

δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα θαη ζπαληφηεξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θξάρηεο. Σα 

ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ απαηηνχλ πγξή θαη ςπρξή 

ζηξσκάησζε, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα. Φπιινβφιν δέλδξν κε θπιηλδξηθή θφκε 

θαη γθξηδνπξάζηλα θχιια.  

 

Υαξνππηά – Ceratonia siliqua  

 

Οηθνγέλεηα: Fabaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:  

Μεγ. χςνο:  8 m 

Μεγ. πιάηνο: 8 m 

 
 

 

     

   

Ζ ραξνππηά (επηζη: Κεξσλία ε έιινβνο, Ceratonia siliqua) είλαη δέληξν αείθπιιν θαη 

αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Κπακνεηδψλ, ζηε ηάμε ησλ Κπακσδψλ. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Μπνξεί λα θηάζεη ζε χςνο θαη ηα 13 κέηξα, βξίζθεηαη ζε φρζεο πνηακψλ θαη 

παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ είλαη δε γλσζηή θαη κε ην φλνκα μπινθεξαηηά, 

ελψ ζηελ Κχπξν ζαλ "ηεξαηζηά", απφ ηελ αξραηνειιεληθή ιέμε θεξάηηνλ, γηα ην 

ραξνχπη. Απφ ηε ιέμε θεξάηηνλ πξνέξρεηαη θαη ε ιέμε θαξάηη, γηαηί ην βάξνο ηνπ 

ζπφξνπ ησλ ραξνππηψλ νξίζηεθε ζαλ ε πην κηθξή κνλάδα κέηξεζεο γηα ρξπζφ θαη 

πνιχηηκνπο ιίζνπο. 

      Σα θχιια ηεο είλαη ζχλζεηα, ζθιεξά σνεηδή κε ιείεο παξπθέο ζρεκαηίδνληαο 

ππθλφ θχιισκα. Σα άλζε ηεο είλαη κηθξά πξάζηλα ρσξίο πέηαια. Γλσζηφ απφ ηελ 

αξραηφηεηα φπνπ ην θαιιηεξγνχζαλ γηα ηνπο θαξπνχο ηνπ ηα ραξνχπηα ή μπινθέξαηα. 

      Σα ραξνχπηα είλαη καθξηά, ζηξηθηά θαη ζθιεξά πξάζηλνπ ρξψκαηνο φηαλ είλαη 

άγνπξα θαη μπιψδε εμσηεξηθά ,θαζηαλνχ ρξψκαηνο φηαλ είλαη ψξηκα. Ζ ζάξθα ηνπο 

έρεη επράξηζηε, γιπθηά γεχζε θαη πεξηέρεη πνιιά θαη πνιχ ζθιεξά ζπφξηα. 

      Σα ραξνχπηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ δσνηξνθή θαη ζηε παξαζθεπή 

νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ. Αθφκα αιεπξνπνηνχληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

παξαζθεπή ελφο ζξεπηηθνχ αιεπξηνχ θαηάιιεινπ γηα βξεθηθνχο θνηιφπνλνπο θαη 

παηδηθέο γαζηξεληεξίηηδεο. Απφ ηα ζπφξηα ηνπο εμάγεηαη κία θνιιψδεο νπζία (θφκκη) 

ρξήζηκε ζηε ραξηνβηνκεραλία θαζψο θαη ζαλ ζηεξεσηηθφ ζε δηάθνξα ηξφθηκα. Σν 

μχιν ηεο ραξνππηάο ρξεζηκνπνηείηαη ζε μχιηλεο δηαθνζκήζεηο. 

      ηελ Διιάδα βξίζθεηαη απηνθπήο ζε πνιιέο λεζηψηηθεο πεξηνρέο θαη θπξίσο 

ζηε Κξήηε αιιά θαιιηεξγείηαη θαη ζε θπηψξηα γηα ηνλ θαιισπηζκφ δξφκσλ θαη 

πάξθσλ. ηελ Κχπξν θαιιηεξγείηαη εδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα, θαη ην 90% ηεο 

παξαγσγήο εμάγεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο (ραξνππάιεπξν, νιφθιεξνο θαξπφο, 

ραξνππνππξήλαο, αιεζκέλα, γφκα)ζε Ηηαιία, Αγγιία, Ακεξηθή, Ηζπαλία, Απζηξαιία, 

Ηαπσλία, θαη Αίγππην. 

 

Πεύθε Μαύξε – Pinus nigra 

                                                         

Οηθνγέλεηα: Pinaceae 

Καηάηαμε: Κσλνθφξν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:   

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  40 m 

Μεγ. πιάηνο: 8 m 

 

 

 

      Γέλνο θσλνθφξσλ θπηψλ πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 110 είδε, ελψ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη πνιπάξηζκεο πνηθηιίεο. Απφ ηε ρψξα καο θαηάγνληαη ηα είδε P. 

halepensis, P. pinea, P. brutia, P. nigra, P. sylvestris, P. peuce, P. leucodermis πνπ 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαζψλ ηεο. Δίλαη αεηζαιή θπηά κε ειαθξά 

αξσκαηηθφ βεινλνεηδέο θχιισκα. Οη βειφλεο ηνπο αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο αλά 

1,2,3,5 ζε δέζκεο ησλ νπνίσλ ε βάζε θαιχπηεηαη απφ κεκβξαλψδε θνιεφ.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF
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      Οη βειφλεο είλαη εκηθπθιηθέο ή ηξηγσληθέο θαη νη θαξπνί θψλνη. Αλαπηχζζνληαη 

αθφκε θαη ζε θησρά εδάθε, ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο. Οη λαλψδεηο πνηθηιίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βξαρφθεπνπο θαη ζπλζέζεηο, ελψ ηα δέλδξα κεκνλσκέλα ζε 

κεγάινπο θήπνπο θαη ζε ζπζηάδεο. Γπζηπρψο νη λαλψδεηο πνηθηιίεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί πξνέξρνληαη απφ ςπρξφβηα πεχθα πνπ δελ έρνπλ κεγάιε πξνζαξκνγή 

ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. 

      Πξνζβάιινληαη απφ ηελ Πηηπνθάκπε ή Πεπθνθάκπηα, ην βαθηήξην ηνπ βαθίινπ 

Bacillus thuringiesis θαη ην κπδεηηθφ έληνκν βακβαθάδα (Marchalina hellenica) πνπ 

θαηαπνιεκείηαη βηνινγηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ αξπαθηηθνχ εληφκνπ Neuleucopis 

kartliana. 

       Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια ηελ 

άλνημε ζηνπο 20°C, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα ή κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα κε λχρη 

ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν.  

       Ηζαγελέο είδνο κε ηξαρηέο βειφλεο, δηαηαγκέλεο αλά δχν ζε δέζκεο πνπ ζηελ 

άθξε ηνπο είλαη θηηξηλφκαπξεο (εμνχ θαη ην φλνκά ηνπ). Δίλαη δέλδξν κε θσληθή θφκε 

θαη πξάζηλν θχιισκα. Σν ζπλαληάκε ζρεδφλ ζε φιε ηελ επεηξσηηθή ρψξα θαζψο θαη 

ζε κεξηθά λεζηά καο. Ζκηζθηφθπην είδνο κε κέηξηεο απαηηήζεηο ζε λεξφ 
 

 

Πεύθε ηξαρεία – Pinus brutia  

 

Οηθνγέλεηα: Pinaceae                                                   

Καηάηαμε: Κσλνθφξν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:   

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  30 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m 

 

 

 

 

 

 

 

      Ηζαγελέο είδνο κε ηξαρέο , καθξηέο ηξαρείεο βειφλεο 

(εμνχ θαη ην θνηλφ ηνπ φλνκα), δηαηαγκέλεο αλά δχν ζε δέζκεο. Δίλαη δέληξν κε 

αθαλφληζηε ή ειαθξά θσληθή κνξθή θαη πξάζηλν θχιισκα. Απαληάηαη παληνχ ζηελ 

ρψξα καο. Έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη αληέρεη ζηηο παξαζαιάζζηεο πεξηνρέο.  
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Υαιέπηνο Πεύθε – Pinus halepensis  

 

Οηθνγέλεηα: Pinaceae                                 

Καηάηαμε: Κσλνθφξν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:  

Μεγ. χςνο:  20 m 

Μεγ. πιάηνο: 8 m 

 

 

      Γέλνο θσλνθφξσλ θπηψλ πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 110 είδε, ελψ έρνπλ 

αλαπηπρζεί θαη πνιπάξηζκεο πνηθηιίεο. Απφ ηε ρψξα καο θαηάγνληαη ηα είδε P. 

halepensis, P. pinea, P. brutia, P. nigra, P. sylvestris, P. peuce, P. leucodermis πνπ 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαζψλ ηεο. Δίλαη αεηζαιή θπηά κε ειαθξά 

αξσκαηηθφ βεινλνεηδέο θχιισκα. Οη βειφλεο ηνπο αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο αλά 

1,2,3,5 ζε δέζκεο ησλ νπνίσλ ε βάζε θαιχπηεηαη απφ κεκβξαλψδε θνιεφ. Οη βειφλεο 

είλαη εκηθπθιηθέο ή ηξηγσληθέο θαη νη θαξπνί θψλνη. Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε 

θησρά εδάθε, ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο. Οη λαλψδεηο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

βξαρφθεπνπο θαη ζπλζέζεηο, ελψ ηα δέλδξα κεκνλσκέλα ζε κεγάινπο θήπνπο θαη ζε 

ζπζηάδεο. Γπζηπρψο νη λαλψδεηο πνηθηιίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνέξρνληαη απφ 

ςπρξφβηα πεχθα πνπ δελ έρνπλ κεγάιε πξνζαξκνγή ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. 

      Πξνζβάιινληαη απφ ηελ Πηηπνθάκπε ή Πεπθνθάκπηα, ην βαθηήξην ηνπ βαθίινπ 

Bacillus thuringiesis θαη ην κπδεηηθφ έληνκν βακβαθάδα (Marchalina hellenica) πνπ 

θαηαπνιεκείηαη βηνινγηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ αξπαθηηθνχ εληφκνπ Neuleucopis 

kartliana. 

      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια ηελ 

άλνημε ζηνπο 20°C, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα ή κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα κε λχρη 

ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν. Ηζαγελέο είδνο κε ιεπηέο, καθξηέο βειφλεο, 

δηαηαγκέλεο αλά δχν ζε δέζκεο. Δίλαη δέλδξν κε αθαλφληζηε θφκε θαη αλνηρηφ 

πξάζηλν θχιισκα. Απαληάηαη απφ ηε Πεινπφλλεζν ψο ηε Υαιθηδηθή ζηελ 

παξακεζφγεην δψλε. Έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη αληέρεη ζηα άιαηα ηεο 

ζάιαζζαο.  

Πιάηαλνο Αλαηνιηθόο -Platanus orientalis  

 
Οηθνγέλεηα: Platanaceae                                 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Τγξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   
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Μεγ. χςνο:  30 m 

Μεγ. πιάηνο: 20 m 

 
      Ο Πιάηαλνο είλαη έλα γέλνο ηζαγελψλ δέληξσλ ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ. Οη 

ππνθαηεγνξίεο ηνπ είδνπο απηνχ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα Πιαηαλνεηδή. 

      Πξφθεηηαη γηα κεγάια δέληξα, κε χςνο πνπ θπκαίλεηαη απφ 30 έσο 50 

κέηξα, θπιινβφια (εθηφο απφ ην είδνο P. kerrii) θαη ζπλαληψληαη ζηηο φρζεο πνηακψλ 

θαη γεληθά ζε πγξνηφπνπο, κπνξνχλ φκσο λα επηβηψζνπλ θαη ζηελ μεξαζία. Σν 

πβξηδηθφ είδνοπιάηαλνο ηνπ Λνλδίλνπ πξνζαξκφδεηαη ρσξίο πξνβιήκαηα ζε αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, αιιά θαη γεληθά ηα πεξηζζφηεξα είδε. 

      ηελ Δπξψπε είλαη γλσζηά κε ην φλνκα πιάηαλνο, ελψ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή κε ην 

φλνκα ζπθνκνπξηά. (Δθηφο Βφξεηαο Ακεξηθήο ην φλνκα "ζπθνκνπξηά" αλαθέξεηαη 

είηε ζην είδνο θίθνπ (Ficus sycomorus) ή ζην είδνο Great ή Sycamore Maple (Acer 

pseudoplatanus). Καζψο ηα άλζε σξηκάδνπλ, κεηαηξέπνληαη ζε ζθαηξηθνχο θαξπνχο, 

ελψ 3 έσο 7 ηξηρσηά ζέπαια κεηαθηλνχληαη ζηε βάζε ηνπο. Σα πέηαια είλαη ζπλήζσο 

3 έσο 7. Σα αξζεληθά άλζε είλαη μερσξηζηά απφ ηα ζειπθά, αιιά πάλσ ζην ίδην θπηφ 

(κφλνηθα). Ο αξηζκφο ησλ αλζέσλ πνπ βξίζθνληαη ζε έλα ζχκπιεγκα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ δέληξνπ (ηαμηαλζία) ραξαθηεξίδεη θαη ην είδνο ηνπ (βι. παξαθάησ 

πίλαθα). Σν αξζεληθφ άλζνο έρεη 3 έσο 8 ζηήκνλεο, ελψ πν ζειπθφ έρεη σνζήθεο κε 3 

έσο 7 ππέξνπο. Ο πιάηαλνο επηθνληάδεηαη κε ηνλ άλεκν. Σα πέηαια ησλ αξζεληθψλ 

αλζέσλ πέθηνπλ θαη έηζη απειεπζεξψλεηαη ε γχξε. 

      Μεηά ηε γνληκνπνίεζε, ηα ζειπθά άλζε κεηαηξέπνληαη ζε αραίληα, ηα νπνία ζα 

ζρεκαηίζνπλ ηνλ ζθαηξηθφ θαξπφ. πλήζσο, ν ππξήλαο ηεο ζθαίξαο έρεη δηάκεηξν 

ελφο εθαηνζηνχ, ελψ κε μεθινχδηζκα έρεη δηάκεηξν ελφο ρηιηνζηνκέηξνπ, δηαθξηηφο 

κε γπκλφ κάηη. Ο θαξπφο έρεη δηάκεηξν 2,5 έσο 4 εθαηνζηά θαη πεξηέρεη αξθεηέο 

εθαηνληάδεο αραίληα, θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη θσληθφ θαη βξίζθεηαη ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θαξπνχ. ε θάζε αραίλην ππάξρνπλ πνιιέο ιεπηέο ίλεο κε θηηξηλνπξάζηλν ρξψκα. 

Απηέο νη ίλεο βνεζνχλ ηνλ θαξπφ λα κεηαθέξεηαη καθξηά απφ ην δέληξν, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηελ πηθξαιίδα. 

      ηα λεαξά δέλδξα ν θνξκφο κπνξεί λα απνθινησζεί εχθνια ζε θινηνχο 

αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο. Ζ επθνιία ζηελ απνθινίσζε απηή νθείιεηαη ζηηο κεγάιεο 

πνζφηεηεο λεξνχ πνπ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θνξκνχ. Αληίζεηα, ν θνξκφο ησλ 

ειηθησκέλσλ δέληξσλ δχζθνια κπνξεί λα απνθινησζεί, αιιά κπνξεί εχθνια λα 

ζπάζεη, ιφγσ ηεο απνπζίαο λεξνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Πνιιέο παξαδφζεηο ηνπ 

Παιαηνχ Κφζκνπ έρνπλ ζπλδεζεί κε ην είδνο αλαηνιηθφο πιάηαλνο. 

      ηελ Διιάδα, ν πιάηαλνο είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλνο κε πνιιέο παξαδφζεηο ελψ 

κεγάια καθξφβηα πιαηάληα έρνπλ κείλεη νλνκαζηά. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί 

ν πιάηαλνο ηνπ Ηππνθξάηε ζηελ Κσ, φπνπ, κε ηε ζπιινγή θχιισλ ηνπ καδί κε 

ζθφξδν, θπδψλη, ζηαθχιη θαη ξφδη δεκηνπξγείηαη κηα αξκαζηά πνπ 

ιέγεηαη αξθηρξνληά, έζηκν ηεινχκελν θάζε 1ε επηεκβξίνπ, αξρή ηνπ εθθιεζηαζηηθνχ 

έηνπο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ επίζεο ν πιάηαλνο ηεο κνλήο ηνπ Αγίνπ 

Γεξαζίκνπ ζηελ Κεθαινληά, απφ ηνλ νπνίν νη πξνζθπλεηέο παίξλνπλ θχιια γηα 

θπιαθηφ θαη ν πιάηαλνο δίπια ζην ηζηνξηθφ γεθχξη ηεο Άξηαο, φπνπ ιέγεηαη φηη 

ν Αιή Παζάο θξεκνχζε απφ ηα θιαδηά ηνπ ηνπο ρξηζηηαλνχο. Πνιιά ρσξηά θαη 

ηνπνζεζίεο νθείινπλ ηα νλφκαηά ηνπο ζην δέληξν απηφ, φπσο Πιαηαλφβξπζε, 

Πιαηάλα, Πιαηαλάθηα, Πιάηαλνο θαη άιια. Τπάξρνπλ δχν ππνείδε, 

ην Castaneophyllum, πνπ πεξηιακβάλεη ην ίδνο P. kerrii, θαη ην Platanus, πνπ 

πεξηιακβάλεη φια ηα ππφινηπα. Πξφζθαηεο κειέηεο ζην Μεμηθφ[1] έρνπλ πξνζζέζεη 

λέα ππνείδε ζην είδνο απηφ. Μειέηεο ζηα γελεηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνείδνπο Platanus, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%97%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%BF_%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%AF%CE%BA%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%AD%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%8E%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%86%CF%8D%CF%81%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%86%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CE%B1%CF%83%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-0
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έρνπλ δείμεη φηη ην είδνο P. racemosa έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ην 

είδνο αλαηνιηθφο πιάηαλνο απ‟ φ,ηη κε ηα ππφινηπα είδε ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο[2]. 

Έρνπλ βξεζεί απνιηζψκαηα πιαηάλσλ ειηθίαο 115 εθαηνκκπξίσλ ρξφλσλ (Κάησ 

Κξεηηδηθφ). Δθηφο απφ ηε γεσγξαθηθή δηάθξηζε κεηαμχ Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη 

Δπξψπεο, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πβξηδηθά είδε, φπσο ν πιάηαλνο ηνπ Λνλδίλνπ. 

 

 
Αθαθία Μηκόδα – Acacia dealbata 

 
Οηθνγέλεηα: Fabaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν                

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  12 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m 

 

 

 

 

 

      Ζ Αθαθία απνηειεί γέλνο θπηψλ, πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ Μηκνδνεηδψλ, 

ζηελ ηάμε ησλ Κπακσδψλ. 

      Ζ αθαθία είλαη δέληξν ή ζάκλνο, αεηζαιήο ή θπιινβφινο, κε θχιια ζχλζεηα 

δηπηεξνεηδή, κε αγθάζηα κηθξά θαη ηζρπξά. Σα άλζε ηεο είλαη κηθξά 

σρξνθίηξηλα, θίηξηλα, πνξηνθαινθίηξηλα θαη ζπαληφηεξα ιεπθά, ηνπνζεηεκέλα 

ζε ηαμηαλζίεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ζθαηξηθέο θεθαιέο, θπιηλδξηθνχο ίνπινπο ή ζηάρεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο αθαθίαο είλαη φηη εθθξίλεη ην αξαβηθφ θφκκη αθφκε θαη ζε 

άξηζηεο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο, ην νπνίν ζεσξείηαη παζνινγηθφ θαηλφκελν. 

      Ο θινηφο θαη νη ινβνί πνιιψλ εηδψλ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα δεςηθψλ νπζηψλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε βπξζνδεςία θαη ηε θαξκαθεπηηθή. Σν αξαβηθφ θφκκη, 

δηαιπκέλν ζε θξχν λεξφ, δίλεη ηε γλσζηή «γφκα» γηα ηα ραξηηά. Σα πεξηζζφηεξα είδε 

επδνθηκνχλ ζε ππξηηηθά, ακκψδε θαη θησρά εδάθε θαη αληέρνπλ ηελ μεξαζία. 

Μεξηθά είδε, φπσο ε Αθαθία ε θξεκνθιαδήο (Acacia pendula), επδνθηκνχλ ζε 

λνηεξνχο, πγξνχο θαη ειψδεηο ηφπνπο, θαη άιια, φπσο εΑθαθία ε θαηερνχ (Acacia 

catechou), αληέρνπλ θαη ζε ζεξκνθξαζίεο ιίγσλ βαζκψλ θάησ απφ 0 °C.  

      Θεσξνχληαη βξαρχβηα θπηά, παξνπζηάδνπλ φκσο γξήγνξε αχμεζε. Μέζα ζε 

ιίγνπο κήλεο απνθηνχλ χςνο 3 κέηξσλ. Σν ζπλνιηθφ χςνο κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 7 

κέηξα. Απφ ηνλ 30φ ρξφλν αξρίδνπλ λα παξαθκάδνπλ. Πνιιαπιαζηάδνληαη θπξίσο 

κε ζπέξκαηα, πνπ θπηεχνληαη απεπζείαο ζην ρψκα, αιιά θαη κε κνζρεχκαηα 

απφ βιαζηνχο εκηψξηκνπο. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%82#cite_note-1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B6%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%BC%CF%8E%CE%B4%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%AC%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AF%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%BB%CE%BF%CE%B9%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%BF%CE%B2%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CF%85%CF%81%CF%83%CE%BF%CE%B4%CE%B5%CF%88%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8C%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CE%B7_%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1_%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%8D&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Κππαξίζζη Οξζόθιαδν -

Cupressus sempervirens  

 

 

Οηθνγέλεηα: Cupressaceae 

Καηάηαμε: Κσλνθφξν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  30 m 

Μεγ. πιάηνο: 4 m 

 

 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 25 είδε θσλνθφξσλ δέλδξσλ ή κεγάισλ ζάκλσλ 

πνπ θαηάγνληαη απφ ην βφξεην εκηζθαίξην. Δίλαη αεηζαιή θπηά κε ιεπηνεηδή 

ζηαπξσηά θαη αληίζεηα, αξσκαηηθά θχιια πνπ ζε λεαξά θπηά είλαη βεινλνεηδή. Οη 

θαξπνί ηνπο είλαη μπιψδεηο θαη ζθαηξηθνί. Απφ ηε ρψξα καο θαηάγεηαη ην Cupressus 

sempervirens (Κππαξίζζη ην αεηζαιέο) Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε μεξά θαη άγνλα, 

φμηλα ή αιθαιηθά εδάθε ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο. Φπηέςηε ηα κεκνλσκέλα, ζε 

αλεκνθξάθηεο θαη δελδξνζηνηρίεο αθφκε θαη ζε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο. Γέρνληαη 

θιάδεκα κνξθνπνίεζεο.  

      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια ηελ 

άλνημε, ελψ νη πνηθηιίεο θπξίσο κε εκβφιηα ή κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα κε “λχρη” ην 

θαινθαίξη.  Ηζαγελέο είδνο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Κξήηε σο ηε Βφξεην Διιάδα. 

Σν ζπλαληάκε ζε δπν πνηθηιίεο: Σν νξζφθιαδν, γλσζηφ θαη σο αξζεληθφ θππαξίζζη 

θαη ην νξηδνληηφθιαδν γλσζηφ θαη σο ζειπθφ θππαξίζζη. Γπζηπρψο δε θπηεχεηαη φζν 

ζπρλά ζα έπξεπε ζηνπο θήπνπο θαη ηα πάξθα καο, ελψ ην νξζφθιαδν θππαξίζζη ζα ην 

ζπλαληήζνπκε θαηά θφξν ζηα λεθξνηαθεία καο, γηαηί, φπσο πίζηεπαλ νη αξραίνη 

Έιιελεο, ηα ςειά θππαξίζζηα ελψλνπλ ηνλ νπξαλφ κε ηε γε θαη, φπσο είλαη 

επζχθνκα, νδεγνχλ θαηεπζείαλ ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ ζηνλ νπξαλφ.          

       Ώο θαη πξφζθαηα νη θνξκνί ησλ θππαξηζζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ θαηαξηηψλ ζηα ηζηηνθφξα θαξάβηα. Δίλαη θπηφ κε ζηελή θπιηλδξηθή 

θφκε θαη πξάζηλν θχιισκα 
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Διηά- Olea europea  

 

Οηθνγέλεηα: Olea europaea var. 

Oleaster 

Καηάηαμε: δηθφηπιν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ Ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:  

Μεγ. χςνο:  10 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m  

 

 

 

 

      Ζ ειηά είλαη αεηζαιέο, θαξπνθφξν δέληξν, πνπ νλνκάδεηαη 

ζπλεζέζηεξα ειαηφδεληξν. Δίλαη αλψηεξν θπηφ, αγγεηφζπεξκν, δηθφηπιν, ζπκπέηαιν 

ηεο ηάμεο ησλ ηξεςηαλζψλ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Διαητδψλ (Oleaceae). Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο απηήο είλαη ν κηθξφο ή ειιείπσλ θάιπθαο, ε 

άζηξνθε ζηεθάλε, νη δχν ζηήκνλεο, ηα ζπκθπή θαξπνπέηαια θαη ε δίρσξε σνζήθε. 

Σα άλζε ζπλαληηνχληαη ζε θνβνεηδείο ηαμηαλζίεο. Σν γέλνο Διαία (Olea) 

πεξηιακβάλεη ηξηάληα (30) είδε, απφ ηα νπνία κφλνλ ην είδνο Olea europaea L 

παξνπζηάδεη νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ- ην ηειεπηαίν πεξηιακβάλεη δχν παξαιιαγέο:  

 

-Σελ ήκεξε, ηππηθή ή θνηλή ειηά (Olea europaea var. Sativa) θαη  

 

-Σελ άγξηα ειηά ή αγξηειηά ( (Olea europaea var. Oleaster). 

 

      Ζ πξνέιεπζε ηνπ φξνπ olea είλαη Διιεληθή - νέιαηνλ έγηλε Oleum ζηα Λαηηληθά. 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γέλνπο olea είλαη ε καθξνδσία θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Τπάξρνπλ δέλδξα ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ πνιιψλ 

εθαηνληάδσλ εηψλ, ηα νπνία παξάγνπλ αθφκε θαξπφ. Πνιιά κάιηζηα μεπεξλνχλ ηελ 

ρηιηεηία.. Ζ θαηαγσγή ηνπ ειαηφδεληξνπ ράλεηαη ζηνπο ζξχινπο θαη ζηηο παξαδφζεηο 

ησλ ιαψλ γχξσ απ' ηε Μεζφγεην. Καη απηφ είλαη θπζηθφ, αθνχ ην δέληξν ηεο ειηάο 

είλαη ηφζν ζηελά δεκέλν κε ηελ ηζηνξία ησλ κεζνγεηαθψλ ιαψλ, ηελ νξζνινγηθή 

δηαηξνθή ηνπο θαη αθφκε κε ηε ζξεζθεία θαη ηηο δνμαζίεο ηνπο. Δπίζεο, είλαη γλσζηή 

ε ζχλδεζή ηεο κε ην ρξηζηηαληθφ πνιηηηζκφ. Σν ειαηφδεληξν, πεξηζζφηεξν απφ ην 

ακπέιη θαη ηα μηλφδεληξα, είλαη ηππηθφο εθπξφζσπνο ηνπ κεζνγεηαθνχ θιίκαηνο, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ ήπην θαη γιπθφ ρεηκψλα, ην δξνζεξφ θαινθαίξη, ιφγσ ηεο 

γεηηλίαζεο κε ην ζαιάζζην φγθν ηεο Μεζνγείνπ θαη απφ ηε κηθξή ή κέηξηα 

βξνρφπησζε, άληζα θαηαλεκεκέλε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ. Ζ 

ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ παξέρεη ηδεψδεο πεξηβάιινλ απφ πιεπξάο θιηκαηνινγηθψλ θαη 

ηνπνγξαθηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη δε γελληέηαη ακθηβνιία φηη ην 

δέληξν ηεο ειηάο απηνθπφηαλ ζ' απηήλ ήδε απφ ηελ επνρή φπνπ ν πξσηφγνλνο 

άλζξσπνο αλαθάιπςε ηε γεσξγία. Πνιινί ηζηνξηθνί ζπγγξαθείο, ζεσξνχλ ζαλ πην 

πηζαλφ ηφπν πξνέιεπζεο ηεο ειηάο ηελ πεξηνρή ηεο πξίαο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο.  

      Απηφ ην ζηεξίδνπλ ζην γεγνλφο φηη νη πιαγηέο ησλ βνπλψλ ζηελ Β. πξία θνληά 

ζηα ζχλνξα ηεο Σνπξθίαο είλαη ζθεπαζκέλεο απφ αγξηειηέο. Δληνχηνηο, αγξηειηέο 
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απαληνχλ δηάζπαξηεο ζ' φιε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, ζηα βφξεηα παξάιηα ηεο 

Αθξηθήο, ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Σνπξθία. Καη' άιινπο ζπγγξαθείο, 

ηφπνο πξνέιεπζήο ηεο είλαη ε Αθξηθή (Αβεζζπλία, Αίγππηνο). ηελ πεξηνρή απηή 

θαιιηεξγήζεθε ζπζηεκαηηθά απφ ηνπο ζεκηηηθνχο ιανχο θαη απ εθεί δηαδφζεθε ζηελ 

Κχπξν θαη ζηα βφξεηα παξάιηα ηεο Αθξηθήο (Μαξφθν, Αιγεξία, Σπλεζία θ.ιπ), απφ 

ηνπο Σπξηαλνχο Φνίληθεο πνπ άθκαζαλ ζηελ Καξρεδφλα. Ζ ειηά, κε εζηία 

πξνέιεπζεο ηε βφξεηα πξία, δηαδφζεθε ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα απφ ηνπο Φσθείο θαη ην 600 π.Υ. πέξαζε ζηελ Ηηαιία, ηθειία θαη αξδελία.       

      Σέινο, ζηελ Ηζπαλία έθηαζε δηακέζνπ δχν δξφκσλ, ηνπ ειιελνξσκατθνχ θαη ηνπ 

ζεκηηηθνχ (Άξαβεο). Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο ηζπαληθέο 

πνηθηιίεο έρνπλ νλνκαζίεο ιαηηληθέο, ελψ άιιεο αξαβηθέο. Ο θαξπφο ηνπ 

ειαηφδεληξνπ ιέγεηαη aceituna θαη ην ιάδη aceite (ιέμεηο αξαβηθέο), ελψ ην δέληξν 

νλνκάδεηαη olivo (ιέμε ιαηηληθή). Πεξίεξγν είλαη φηη ε ειηά δελ ήηαλ απηνθπήο ζην 

Νέν Κφζκν, ζε πεξηνρέο κε θιίκα παξφκνην πξνο ην κεζνγεηαθφ, αιιά 

κεηαθπηεχηεθε εθεί απφ ηνπο πξψηνπο Ηζπαλνχο απνίθνπο, ην 18ν αηψλα. ε 

κεηαγελέζηεξε επνρή δηαδφζεθε απφ Ηηαινχο κεηαλάζηεο ζηελ Απζηξαιία. ηελ 

Διιάδα ε ειηά θαιιηεξγείηαη απφ ηνπο πνιχ παιηνχο ρξφλνπο, φπσο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ. ηηο Μπθήλεο (γηα παξάδεηγκα) βξέζεθε θνκκάηη 

αζεκέληνπ αγγείνπ πνπ απεηθνλίδεη ειηά, ελψ ζηελ ίδηα πεξηνρή νη ιήκαλ θαη 

Σνχληαο βξήθαλ ππξήλεο ήκεξεο ειηάο. ηε Θήξα θαη Κλσζφ βξέζεθαλ ηνηρνγξαθίεο 

κε ζέκα ηελ ειηά θαζψο θαη ζπζθεπέο πνπ έκνηαδαλ κε ειαηνπηεζηήξηα. Έηζη, ε 

θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο ζηελ Κξήηε θαηά ην Β. Κξηκπά ηνπνζεηείηαη κεηαμχ 1500 θαη 

2000 π.Υ. 

 

Κνπθνπλαξηά – Pinus picea  

 

Οηθνγέλεηα: Pinacea  

Καηάηαμε: Κσλνθφξν  

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ Ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:  

Μεγ. χςνο:  25 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m  

 

 

 

      Γέλνο θσλνθφξσλ θπηψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 110 είδε, 

ελψ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

πνιπάξηζκεο πνηθηιίεο. Απφ ηε 

ρψξα καο θαηάγνληαη ηα είδε P. halepensis, P. pinea, P. brutia, P. nigra, P. sylvestris, 

P. peuce, P. leucodermis πνπ θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ δαζψλ ηεο. 

Δίλαη αεηζαιή θπηά κε ειαθξά αξσκαηηθφ βεινλνεηδέο θχιισκα. Οη βειφλεο ηνπο 

αλαπηχζζνληαη ζπεηξνεηδψο αλά 1,2,3,5 ζε δέζκεο ησλ νπνίσλ ε βάζε θαιχπηεηαη 

απφ κεκβξαλψδε θνιεφ. Οη βειφλεο είλαη εκηθπθιηθέο ή ηξηγσληθέο θαη νη θαξπνί 

θψλνη. 

       Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε θησρά εδάθε, ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο. 
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Οη λαλψδεηο πνηθηιίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε βξαρφθεπνπο θαη ζπλζέζεηο, ελψ ηα 

δέλδξα κεκνλσκέλα ζε κεγάινπο θήπνπο θαη ζε ζπζηάδεο. Γπζηπρψο νη λαλψδεηο 

πνηθηιίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί πξνέξρνληαη απφ ςπρξφβηα πεχθα πνπ δελ έρνπλ 

κεγάιε πξνζαξκνγή ζηηο ειιεληθέο ζπλζήθεο. 

      Πξνζβάιινληαη απφ ηελ Πηηπνθάκπε ή Πεπθνθάκπηα, ην βαθηήξην ηνπ βαθίινπ 

Bacillus thuringiesis θαη ην κπδεηηθφ έληνκν βακβαθάδα (Marchalina hellenica) πνπ 

θαηαπνιεκείηαη βηνινγηθά κε ηε βνήζεηα ηνπ αξπαθηηθνχ εληφκνπ Neuleucopis 

kartliana. 

      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια ηελ 

άλνημε ζηνπο 20°C, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα ή κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα κε λχρη 

ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν.   

      Ηζαγελέο είδνο κε ρνληξέο βειφλεο αλά δχν ζε δέζκεο. Δίλαη δέλδξν κε πξάζηλν 

θχιισκα θαη ζθαηξηθή θφκε πνπ ζε κεγάιε ειηθία γίλεηαη νκπξεινεηδήο. Σα 

θνπθνπλάξηα ηνπ έρνπλ εδψδηκνπο ζπφξνπο. Απαληάηαη ζηελ παξακεζφγεην δψλε 

απφ ηε Πεινπφλλεζν σο ηε Υαιθηδηθή. Δίλαη ην πην πεξηδήηεην θαη πην 

ρξεζηκνπνηεκέλν είδνο ηνπ γέλνπο θαζψο εθηφο ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ δελ 

πξνζβάιιεηαη απφ ηελ πεπθνθάκπηα. 

Έρεη κηθξέο απαηηήζεηο ζε λεξφ θαη αληέρεη ζηα άιαηα ηεο ζάιαζζαο.  

 

 

Κππαξίζζη Αξηδόληθα – Cupressus Arizonica 

 

Οηθνγέλεηα: Cupressaceae                    

Καηάηαμε: Κσλνθφξν 

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  12 m 

Μεγ. πιάηνο: 5 m 

 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 25 

είδε θσλνθφξσλ δέλδξσλ ή κεγάισλ 

ζάκλσλ πνπ θαηάγνληαη απφ ην βφξεην 

εκηζθαίξην. Δίλαη αεηζαιή θπηά κε ιεπηνεηδή ζηαπξσηά θαη 

αληίζεηα, αξσκαηηθά θχιια πνπ ζε λεαξά θπηά είλαη βεινλνεηδή. 

Οη θαξπνί ηνπο είλαη μπιψδεηο θαη ζθαηξηθνί. Απφ ηε ρψξα καο θαηάγεηαη ην 

Cupressus sempervirens (Κππαξίζζη ην αεηζαιέο) Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε μεξά 

θαη άγνλα, φμηλα ή αιθαιηθά εδάθε ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο. Φπηέςηε ηα κεκνλσκέλα, 

ζε αλεκνθξάθηεο θαη δελδξνζηνηρίεο αθφκε θαη ζε παξαζαιάζζηεο ζέζεηο. Γέρνληαη 

θιάδεκα κνξθνπνίεζεο.  

      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια ηελ 

άλνημε, ελψ νη πνηθηιίεο θπξίσο κε εκβφιηα ή κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα κε “λχρη” ην 

θαινθαίξη.  Ηζαγελέο είδνο πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ Κξήηε σο ηε Βφξεην Διιάδα.  

Φπηφ κε ζηελά θσληθή θφκε θαη γιαπθφ θχιισκα. 
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θελδάκη πιαηαλνεηδέο – Acer platanoeides “Crimson King’’ 

 

Οηθνγέλεηα: Aceracea                   

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν  

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο:  15 m 

Μεγ. πιάηνο: 8 m 

 

 

 

 

 

      Γέλνο θπιινβφισλ θπξίσο αιιά θαη αεηζαιψλ δέλδξσλ θαη 

ζάκλσλ πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ 140 είδε θπηψλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα επηά είλαη 

ηζαγελή. Καιιηεξγνχληαη θπξίσο γηα ην ρξψκα ηνπ θπιιψκαηφο ηνπο θαη ην 

θζηλνπσξηλφ ηνπο ρξψκα. Σα θχιια ηνπο είλαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ινβσηά ή 

ζχλζεηα θαη πάληα δηαηαγκέλα ζηαπξσηά θαη αληίζεηα πάλσ ζηα θιαδηά. 

Απαηηνχλ ειηφινπζηεο ή ειαθξά ζθηαζκέλεο ζέζεηο θαη ζηξαγγηδφκελα, ρνπκψδε, 

νπδέηεξα ή ειαθξψο φμηλα εδάθε γηα θαιχηεξν θζηλνπσξηλφ ρξψκα.  

      Υξεζηκνπνηνχληαη κεκνλσκέλα, ζε νκάδεο θαη δελδξνζηνηρίεο. 

Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε θξέζθνπο ζπφξνπο πνπ δχζθνια βιαζηάλνπλ 

ζηνπο 15-18 νC κεηά απφ ςπρξή ζηξσκάησζε, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα πάλσ ζηα 

ηππηθά ηνπο είδε. 

Φπιινβφιν δέλδξν κε ζθαηξηθή θφκε θαη ζθνχξα, θαθεθφθθηλα, ινβσηά θχιια. 

 

 

Ακπγδαιηά- Prunus amygdalus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ζ Ακπγδαιηά (Amygdalus communis, 

ζπλ. Prunus amygdalus), θαηάγεηαη απφ 

ηε λνηηνδπηηθή θαη θεληξηθή Αζία. Δίδε θαη πνηθηιίεο ηεο, αθφκε θαη ζήκεξα, 

απηνθχνληαη ζηελ Σνπξθία, ηε πξία, ηελ πεξηνρή ηνπ Καπθάζνπ θαζψο θαη ην 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

121 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

Αθγαληζηάλ. Κάπνηνη ιέλε πσο ζηελ Διιάδα κεηαθέξζεθε θαηά ηνπο πξντζηνξηθνχο 

ρξφλνπο αλ θαη κεξηθνί ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ηζαγελέο είδνο(κάιινλ αλαθέξνληαη 

ζηελ άγξηα ακπγδαιηά-είδε Prunus webbii θαη Amygdalus communis sylvestris).       

      Φαίλεηαη πάλησο, απφ ηα επξήκαηα ηεο Φξάγρζεο, φηη ιίγν κεηά ην 10.000π Υ ηα 

άγξηα ακχγδαια απνηεινχζαλ θχξην είδνο ηξνθήο ελψ θαηά ηνπο θιαζζηθνχο 

ρξφλνπο, ηα «ακχγδαια ηεο Νάμνπ» απνηεινχζαλ ην δεκνθηιέζηεξν μεξφ θαξπφ. ε 

πνιιά κέξε ηεο Αλαηνιήο ε Ακπγδαιηά ήηαλ γλσζηή κε ην φλνκα «Αζαζία» απφ 

φπνπ πξνέθπςε εθ παξαθζνξάο ην φλνκα ηεο ηηκψκελεο απφ ηνπο αξραίνπο «Θαζίαο 

Ακπγδαιήο». πσο θαη λα έρεη πάλησο, ηα ακχγδαια απνηεινχλ εμαηξεηηθή ηξνθή 

εδψ θη ρηιηάδεο ρξφληα ηφζν γηα ηνπο Άξαβεο, φζν θαη γηα ηνπο Έιιελεο, κε 

εθαξκνγέο ζηε καγεηξηθή θαη ηε δαραξνπιαζηηθή. Αλαθνξέο ππάξρνπλ επίζεο ζην 

Κνξάλη κε ζπκβνιηζκνχο παξφκνηνπο πξνο ηνπο Αγηνγξαθηθνχο ελψ ε Ακπγδαιηά, 

ζαλ δέλδξν, απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο αξαβηθήο-πεξζηθήο θεπνηερλίαο.     

      Μάιηζηα, ζηελ πξψηε αλαθνξά γηα θήπν ζε αξραηνειιεληθφ  

είκελν(«Οηθνλνκηθφο», Ξελνθψληαο), ε ακπγδαιηά αλαθέξεηαη ζηνλ θήπν ηνπ Κχξνπ 

θαη έρεη παξφκνηνπο ζπκβνιηζκνχο κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο. Μπνξνχκε ινηπφλ λα 

ηζρπξηζηνχκε φηη απνηειεί θνηλφ ζπκβνιηθφ ζηνηρείν πνιηηηζκψλ θαη ζξεζθεηψλ. 

      Μεηξίνπ κεγέζνπο θπιινβφιν δέλδξν (σο 20 κέηξα χςνο). Σα θχιια ηνπ είλαη 

ιεπηά, ρξψκαηνο πξάζηλνπ αλνηθηνχ. Γελ είλαη ππεξαησλφβην φπσο ε Διηά θαη ε 

πθηά. Δπεηδή είλαη ην πξψην θαξπνθφξν δέλδξν πνπ αλζίδεη, ζεσξείηαη ην ζχκβνιν 

ηεο αλάζηαζεο. Μάιηζηα, ν Θεφθξαζηνο αλαθέξεη φηη «…πξναλζεί δε ησλ θχιισλ 

θαη πξσηβιαζηεί…». Σα άλζε, βγαίλνπλ αξγά ην ρεηκψλα, πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ 

θχιισλ. Δπεηδή κπνξεί λα αλζίζεη αθφκε θαη ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ κε αξρέο 

Φεβξνπαξίνπ, είλαη πάξα πνιιέο θνξέο πηζαλφ λα ηε δνχκε αλζηζκέλε ελψ ρηνλίδεη. 

      Δληφο ελφο κελφο απφ ηελ άλζηζε, αξρίδεη ε αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ, ρλνπδσηψλ 

θαξπψλ, ησλ Ακπγδάισλ. 

 

 

Βειαληδηά- Quercus castaneifolia  

 

Οηθνγέλεηα: Fagaceae                  

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 30 m 

Μεγ. πιάηνο: 25 m 

 

      Οη βειαληδηέο είλαη θπιινβφια, 

εκηαεηζαιή ή αεηζαιή δέλδξα θαη ζάκλνη κε 

ραξαθηεξηζηηθνχο θαξπνχο πνπ ζηε βάζε 

ηνπο έρνπλ έλα θχπειιν θαη νλνκάδνληαη βειαλίδηα. Πνιιά είδε απνθηνχλ ην 

θζηλφπσξν ηδηαίηεξα δηαθνζκεηηθέο θίηξηλεο θαη θφθθηλεο απνρξψζεηο. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε βαζηά, γφληκα, κέηξηα πγξά εδάθε κε θαιή απνζηξάγγηζε ζε 

ειηφινπζηεο θαη εκηζθηαζκέλεο ζέζεηο. Σα αεηζαιή είδε είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά, 

αιιά αλαπηχζζνληαη κφλν ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο θαη ζε ζεξκφηεξεο πεξηνρέο. 
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      Φπηεχνληαη θπξίσο ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα θαη ζπαληφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θξάρηεο. 

      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ απαηηνχλ πγξή θαη ςπρξή 

ζηξσκάησζε, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα.  

      Μεγάιν, θπιινβφιν δέλδξν κε ζθαηξηθή θφκε θαη γξήγνξε αλάπηπμε. 

 

Μειηά-Melia azedarach 
 

 

Οηθνγέλεηα: Meliaceae          

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφιν 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 12 m 

Μεγ. πιάηνο: 8 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη κφλν ηξία είδε θπιινβφισλ δέλδξσλ κε ζχλζεηα, πξάζηλα 

θχιια. 

Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο θαη γφληκα εδάθε. Φπηεχνληαη κεκνλσκέλα 

θαη ζε δελδξνζηνηρίεο. 

Πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο.   

      Φπιινβφιν, ζθαηξηθφ δέλδξν, κε ζχλζεηα πξάζηλα θχιια θαη κνβ αξσκαηηθά 

άλζε ζηα ηέιε ηεο άλνημεο. Έρεη θίηξηλνπο δηαθνζκεηηθνχο θαξπνχο ζε κεγάιεο 

ηαμηθαξπίεο πνπ παξακέλνπλ ζην δέλδξν κεηά ηελ πηψζε ησλ θχιισλ φιν ην 

ρεηκψλα. Οη θαξπνί είλαη δειεηεξηψδεηο.  

 

Μαλώιηα κεγαλζήο-Magnolia grandiflora 

 

 

Οηθνγέλεηα: Magnoliaceae  

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο  

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 20 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m 

 

 

 

 

      Σν γέλνο απηφ πεξηιακβάλεη κεξηθά 

απφ ηα δηαζεκφηεξα θπηά θήπσλ θαη πάξθσλ. Απνηειείηαη 
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απφ αλζνθφξνπο, αεηζαιείο θαη θπιινβφινπο ζάκλνπο θαη δέλδξα. Νσξίο ηελ άλνημε 

έρνπλ εληππσζηαθά, κεγάια θαη εχνζκα άλζε, πνπ ηα θπιινβφια είδε έρνπλ ζε 

γπκλά θιαδηά. Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπ άλζνπο ηνπο 

δηαηξνχληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

1)Άλζε ζε ζρήκα δίζθνπ 

2)Άλζε ζε ζρήκα θππέινπ 

3)Άλζε κε αζηεξνεηδέο ζρήκα 

4)Άλζε ζε ζρήκα πνηεξηνχ 

5)Άλζε ζε ζρήκα δίζθνπ θαη θππέινπ. 

      Φπηέςηε ηηο καλφιηεο ζε βαζηά, ρνπκψδε, φμηλα ή νπδέηεξα εδάθε θαη 

ειηφινπζηεο ή εκηζθηαζκέλεο, πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνπο δπλαηνχο αλέκνπο ζέζεηο. 

      Φπηεχνληαη κεκνλσκέλα, ζε νκάδεο θαη δελδξνζηνηρίεο. 

Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ έρνπλ δερζεί πγξή θαη ςπρξή 

ζηξσκάησζε, θαζψο θαη ζπάζηκν ηνπ αδηαπέξαζηνπ απφ ην λεξφ θεξψδνπο 

πεξηβιήκαηφο ηνπο ζηνπο 21 νC. Απαηηνχλ φκσο σο θαη 20 ρξφληα γηα λα αλζίζνπλ. 

Οη πνηθηιίεο πνιιαπιαζηάδνληαη κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα ην θαινθαίξη ή αθφκε  

θαιχηεξα κε θαηαβνιάδεο θαη ελαέξηεο θαηαβνιάδεο.   

      Δίλαη ε θπξηφηεξε πνηθηιία ηνπ είδνπο. Έρεη ζθνπξνπξάζηλα θχιια, ελψ ε θάησ 

επηθάλεηα ησλ θχιισλ έρεη ππθλφ, θαθέ πίιεκα. Δίλαη αεηζαιέο δέλδξν κε πνιχ 

κεγάια θππειινεηδή ιεπθά άλζε ην θαινθαίξη. 

 

 

Κέδξνο-Cedrus deodara  
 

Οηθνγέλεηα: Pinacea 

Καηάηαμε: Κσλνθφξν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο  

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 20 m 

Μεγ. πιάηνο: 7 m 

 

      Αεηζαιή, ςειά, θσλνθφξα θπηά κε πιαηηά θσληθή θφκε θαη βεινλνεηδέο 

θχιισκα. Οη βειφλεο ηνπο έρνπλ ηξηγσληθή δηαηνκή κε ζπεηξνεηδή δηάηαμε ζηα 

καθξνθιάδηα (λεαξνί θιαδίζθνη), ελψ είλαη δηαηαγκέλεο θαηά δέζκεο ζηα 

βξαρπθιάδηα έρνληαο ζην θέληξν ηεο δέζκεο έλαλ νθζαικφ. Οη θψλνη είλαη 

θπιηλδξηθνί θαη δηαιχνληαη κεηά ηελ σξίκαζή ηνπο φπσο θαη ζηα έιαηα (Abies). 

      Δίλαη θαηάιιεια γηα θχηεπζε παληνχ ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ηα ηέζζεξα είδε 

ηνπ θαηάγνληαη απφ νξεηλέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπ Μαξφθνπ θαη ησλ 

Ηκαιαΐσλ θαη είλαη πιήξσο εγθιηκαηηζκέλα. 

      Γελ απαηηνχλ θιάδεκα, εθηφο αλ εκθαληζηεί δεχηεξνο επηθφξπθνο βιαζηφο, νπφηε 

θαη ηνλ αθαηξνχκε (κνλνθνξχθσζε). 

      Αλαπηχζζνληαη ζε νπδέηεξα ή αιθαιηθά, κέηξηα πγξά εδάθε, ζε ειηφινπζηεο 

ζέζεηο. 

Φπηέςηε ηα κεγάια δέλδξα κεκνλσκέλα ζε κεγάιεο εθηάζεηο κε ριννηάπεηα θαη ηηο 

λαλψδεηο πνηθηιίεο ζε κεγάινπο βξαρφθεπνπο.  
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      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια ηελ 

άλνημε ζηνπο 20oC, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα θαη πνιιέο θνξέο κε εκημπιψδε 

κνζρεχκαηα ην θζηλφπσξν. 

• Σν Cedrus deodara έρεη καιαθέο βειφλεο θαη θπξηφ επηθφξπθν βιαζηφ, θαηαγσγή: 

Ηκαιάτα. 

• Σν Cedrus atlantica έρεη ζθιεξέο βειφλεο θαη φξζην επηθφξπθν βιαζηφ, θαηαγσγή: 

Μαξφθν-Αιγεξία. 

• Σν Cedrus libani έρεη ζθιεξέο βειφλεο θαη θπξηφ επηθφξπθν βιαζηφ, θαηαγσγή: 

Λίβαλνο-Σνπξθία-πξία. 

• Σν Cedrus brevifolia έρεη θνληέο ζθιεξέο βειφλεο θαη θπξηφ επηθφξπθν βιαζηφ, 

θαηαγσγή: Κχπξνο.  

      Πνηθηιία ηνπ C. deodara κε κηθξφηεξε αλάπηπμε θαη θηηξηλσπφ θχιισκα.  

 

 

Δξπζξειάηε-Picea abies 

 

Οηθνγέλεηα: Pinacea 

Καηάηαμε: Κσλνθφξν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο  

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Τγξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 15 m 

Μεγ. πιάηνο: 4 m 

 

 

      Γέλνο πνπ πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 35 είδε 

θσλνθφξσλ θπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

βφξεην εκηζθαίξην. Πεξηιακβάλεη αλαξίζκεηεο 

πνηθηιίεο πνπ δπζηπρψο δελ επδνθηκνχλ ζηε ρψξα καο παξά κφλν ζηηο νξεηλέο 

πεξηνρέο ηεο, φπνπ ππάξρεη κεγάιε ζρεηηθή πγξαζία θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.  

      Δίλαη αεηζαιή δέλδξα (έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο λαλψδεηο πνηθηιίεο) κε πξάζηλν ή 

γιαπθφ θχιισκα πνπ απνηειείηαη απφ κηθξέο βειφλεο κε ξνκβηθή δηαηνκή, 

ζπεηξνεηδψο δηαηεηαγκέλεο γχξσ απφ ηα θιαδηά πνπ αλαπηχζζνληαη ζε εμάξζεηο ησλ 

θιαδηψλ. Οη θψλνη είλαη θξεκάκελνη θαη δε δηαιχνληαη κεηά ηελ πηψζε ηνπο. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε νπδέηεξα ή φμηλα, βαζηά, πγξά εδάθε θαη εκηζθηαζκέλεο 

ζέζεηο κε κεγάιε πγξαζία ζηελ αηκφζθαηξα. 

      Σα ςειά θπηά θπηεχνληαη κεκνλσκέλα θαη ζε ζπζηάδεο, ελψ νη λαλψδεηο 

πνηθηιίεο ζε βξαρφθεπνπο, ζπλζέζεηο θαη γιάζηξεο. Υξεζηκνπνηνχληαη αθφκε θαη σο 

Υξηζηνπγελληάηηθα δέλδξα, αιιά έρνπλ ην κεηνλέθηεκα ηεο θπιινξξνήο (καδάλε). 

      Πξνζβάιινληαη ζπρλά απφ αθίδεο ράλνληαο ηηο βειφλεο ηνπο θαη απφ θφθθηλν 

ηεηξάλπρν. 

     Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ θπηξψλνπλ εχθνια θαη νη 

πνηθηιίεο κε εκβφιηα ή κε κνζρεχκαηα πνπ απαηηνχλ 2 ρξφληα γηα λα ξηδνβνιήζνπλ. 

ηελ Διιάδα απαληάηαη ην είδνο Picea excelsa. ηελά θσληθφ δέλδξν κε πξάζηλν 

θχιισκα. 
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Καιιωπηζηηθή δακαζθεληά-Prunus cerasifera 

 

 

Οηθνγέλεηα: Rosacea 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφια 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 8 m 

Μεγ. πιάηνο: 6 m 

 

 

      Γέλνο απνηεινχκελν απφ πνιπάξηζκα 

είδε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνπκε ηα θπξηφηεξα θαξπνθφξα δέλδξα, φπσο ηηο 

ξνδαθηληέο, ηηο θεξαζηέο, ηηο δακαζθεληέο θ.ά. Δίλαη θπξίσο θπιινβφια ή αεηζαιή 

δέλδξα θαη ζάκλνη. Καιιηεξγνχληαη άιιεο θνξέο γηα ηα δηαθνζκεηηθά άλζε ηνπο, 

άιιεο θνξέο γηα ηα θξνχηα ηνπο θαη άιιεο θνξέο γηα ην θχιισκά ηνπο πνπ πνιιέο 

θνξέο ην θζηλφπσξν απνθηά έληνλα θφθθηλα θαη θίηξηλα ρξψκαηα. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο, ζε κέηξηα πγξά εδάθε. Σα αεηζαιή είδε 

αλαπηχζζνληαη θαη ζε εκηζθηαδφκελεο ζέζεηο. 

Φπηεχνληαη ζε δελδξνζηνηρίεο, νπσξψλεο, θξάρηεο αιιά θαη κεκνλσκέλα.  

      Πνιιαπιαζηάδνληαη θπξίσο κε εκβφιηα θαη ιηγφηεξν κε κνζρεχκαηα.  

Φπιινβφιν δέλδξν κε ζθνχξα θφθθηλα θχιια θαη ιεπθνξφδηλα άλζε ηελ άλνημε πξηλ 

ηελ έθηπμε ησλ θχιισλ. Σν θαινθαίξη έρεη θφθθηλνπο εδψδηκνπο θαξπνχο, ηα 

δακάζθελα. 

Φπηεχεηαη ζε δελδξνζηνηρίεο θαη κεκνλσκέλα.  

 

Ηηηά θιαίνπζα- Salix x sepulcaris  
 

 

Οηθνγέλεηα: Salicaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Φπιινβφινo 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Τγξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 18 m 

Μεγ. πιάηνο: 15 m 

 

 
      Οη ηηηέο είλαη θπιινβφια δέλδξα θαη ζάκλνη πνπ αλαπηχζζνληαη ζε πνιχ πγξά 

εδάθε θαη ειηφινπζηεο ζέζεηο.  
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Σα δέλδξα θπηεχνληαη κεκνλσκέλα θαη ζε δελδξνζηνηρίεο, ελψ νη ζάκλνη ζε νκάδεο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη πνιχ εχθνια κε κνζρεχκαηα.  

Σαρπαπμέο δέλδξν κε ζθαηξηθή θφκε θαη θξεκάκελα θιαδηά πνπ ην ρεηκψλα είλαη 

θηηξηλνπξάζηλα.  

 

9.3.2. Θάκλνη .                   

Γάθλε Απόιιωλνο- Laurus nobilis 

Οηθνγέλεηα: Lauraceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 10 m 

Μεγ. πιάηνο: 8 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη ηξία είδε 

αεηζαιψλ ζάκλσλ ή κηθξψλ δέλδξσλ κε 

πξάζηλα αξσκαηηθά θχιια. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο θαη 

ειαθξά ζθηαζκέλεο, πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο θαη ζηξαγγηδφκελα εδάθε. Φπηεχνληαη 

κεκνλσκέλα θαη ζε θπηνθξάρηεο. 

Πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο θαη κνζρεχκαηα.   

      Αεηζαιήο ζάκλνο κε πξάζηλα, αξσκαηηθά θχιια θαη θίηξηλα άλζε ηελ άλνημε. 

 

 

Πηθξνδάθλε-Myrtus communis  

 

Οηθνγέλεηα: Apogynaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 4 m 

Μεγ. πιάηνο: 3 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη αεηζαιείο 

ζάκλνπο κε πξάζηλα ινγρνεηδή θχιια θαη 

έληνλε αλζνθνξία απφ ην ηέινο ηεο άλνημεο σο ηεο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ. Ο 

βιαζηφο ηνπο πεξηέρεη δειεηεξηψδεο πγξφ.  
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      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο, αθφκε θαη ζε άγνλα μεξά εδάθε. 

Φπηεχνληαη ζε νκάδεο ή ειεχζεξνπο θξάρηεο θαη είλαη θαηάιιεια γηα παξαζαιάζζηεο 

θπηεχζεηο.  

 Πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο θαη εκημπιψδε κνζρεχκαηα. Κιαδεχνληαη ειαθξά 

ην ρεηκψλα. Έρεη ξνδ-ζνκφλ άλζε.  

 

 

Μπξηηά-Myrtus communis 
 

Οηθνγέλεηα: Myrtaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 3 m 

Μεγ. πιάηνο: 3 m 

 

 

      Σν γέλνο απνηειείηαη απφ δπν είδε αεηζαιψλ ζάκλσλ κε πξάζηλα αξσκαηηθά 

θχιια. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο, πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο θαη θαιά ζηξαγγηδφκελα 

εδάθε. 

Φπηεχνληαη ζε νκάδεο θαη θξάρηεο. Πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα θαη ζπφξνπο. 

Γελ πξνζβάιινληαη απφ αζζέλεηεο.  

      Αεηζαιήο, ζθαηξηθφο ζάκλνο, κε πξάζηλα, αξσκαηηθά θχιια θαη ιεπθά άλζε ην 

θαινθαίξη.  

 

Πνπξλάξη- Quercus coccifera  

 

Οηθνγέλεηα: Fagaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 15 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m 

 

 

 

      Οη βειαληδηέο είλαη θπιινβφια, εκηαεηζαιή ή 

αεηζαιή δέλδξα θαη ζάκλνη κε ραξαθηεξηζηηθνχο θαξπνχο πνπ ζηε βάζε ηνπο έρνπλ 

έλα θχπειιν θαη νλνκάδνληαη βειαλίδηα. Πνιιά είδε απνθηνχλ ην θζηλφπσξν 

ηδηαίηεξα δηαθνζκεηηθέο θίηξηλεο θαη θφθθηλεο απνρξψζεηο. 
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      Αλαπηχζζνληαη ζε βαζηά, γφληκα, κέηξηα πγξά εδάθε κε θαιή απνζηξάγγηζε ζε 

ειηφινπζηεο θαη εκηζθηαζκέλεο ζέζεηο. Σα αεηζαιή είδε είλαη ιηγφηεξν απαηηεηηθά, 

αιιά αλαπηχζζνληαη κφλν ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο θαη ζε ζεξκφηεξεο πεξηνρέο. 

      Φπηεχνληαη θπξίσο ζε δελδξνζηνηρίεο ή κεκνλσκέλα θαη ζπαληφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θξάρηεο. 

Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ απαηηνχλ πγξή θαη ςπρξή 

ζηξσκάησζε, ελψ νη πνηθηιίεο κε εκβφιηα.  

      Αεηζαιήο ζάκλνο ή δέλδξν κε ζθαηξηθή θφκε θαη αγθαζσηά θχιια.  

 

Ρείθη- Erica arborea 
 

Οηθνγέλεηα: Ericaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 2.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 4 m 

 

      Μεγάιν γέλνο ρακειψλ, αεηζαιψλ ζάκλσλ πνπ πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 700 είδε 

θπηψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ πνιχ κηθξά θαη ζηελά θχιια κε πνιιά κηθξά 

θσδσλνεηδή άλζε πνπ έιθνπλ ηδηαίηεξα ηηο κέιηζζεο. Απνηεινχλ κηα απφ ηηο 

θπξηφηεξεο επηινγέο γηα ρεηκεξηλή θαη εαξηλή αλζνθνξία ζηελ θεπνηερλία, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηα θπηά απηά είλαη εμαηξεηηθά γηα εδαθνθάιπςε ζε φμηλα εδάθε. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο θαη φμηλα, ρνπκψδε, θαιά ζηξαγγηδφκελα 

εδάθε. Μπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ θαη ζε εκηζθηαδφκελεο ζέζεηο κε κεησκέλε φκσο 

αλζνθνξία.  

      Φπηεχνληαη ζε νκάδεο, βξαρφθεπνπο, γιάζηξεο θαζψο θαη γηα εδαθνθάιπςε, 

πάληα ζηελ πξψηε ζεηξά θχηεπζε κεηά απφ ηνλ ριννηάπεηα ή ην δξφκν.  

Κιαδεχνληαη κεηά ηελ αλζνθνξία ηνπο, γηα λα δηαηεξεζεί ην ζρήκα ηνπο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα αξγά ην θαινθαίξη.  

Ηζαγελέο είδνο κε κεγάιε αλάπηπμε θαη ιεπθά άλζε λσξίο ηελ άλνημε.  

 

 

Γηνπλίπεξνο-Juniperus chinensis 
Οηθνγέλεηα: Cupressaceae 

Καηάηαμε: Κσλνθφξν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   
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Μεγ. χςνο: 20 m 

Μεγ. πιάηνο: 5 m 

      Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πέληε κεγάια γέλε θσλνθφξσλ, κε πνιπάξηζκεο 

πνηθηιίεο θαη κε ηε κεγαιχηεξε ίζσο πξνζαξκνγή ζηηο Διιεληθέο εδαθνθιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Απφ ηε ρψξα καο θαηάγνληαη ηα είδε J. drupacea, J. oxycedrus, J. 

macrocarpa, J. communis, J. nana, J. phoenicea, J. foetidissima, J. excelsa πνπ ζα ηα 

ζπλαληήζνπκε απφ ηελ θνξπθή ηνπ Οιχκπνπ (J. nana) ψο ηε Γαχδν (J. phoenicea), 

ελψ θπηά ηνπ γέλνπο ζα ζπλαληήζνπκε επίζεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θήπνπο θαη 

πάξθα ηεο ρψξαο καο. Σν γέλνο πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πάλσ απφ 50 είδε θπηψλ πνπ 

θαηάγνληαη απφ ην βφξεην εκηζθαίξην. 

      Δίλαη αεηζαιή θπηά κε βεινλνεηδέο ή ιεπηνεηδέο θχιισκα. Οη βειφλεο είλαη αλά 

ηξεηο ζε ζπνλδχινπο θαη ηα ιέπηα ζηαπξσηά θαη αληίζεηα. Δίλαη ζπλήζσο ζακλψδε 

θπηά κε πιαγηφθιαδν ζρήκα θαη ζπαληφηεξα κηθξά δέλδξα.  

Αλαπηχζζνληαη ζε θάζε θαιά ζηξαγγηδφκελν, νπδέηεξν ή αιθαιηθφ, αθφκε θαη μεξφ 

έδαθνο ζε ειηφινπζηεο θαη εκηζθηαζκέλεο ζέζεηο. 

Φπηεχνληαη θπξίσο ζε βξαρφθεπνπο θαη ζε νκάδεο γηα εδαθνθάιπςε.  

      Πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα θαη κε εκβφιηα. Κφςηε εκημπιψδε 

κνζρεχκαηα κε λχρη ην θαινθαίξη θαη ηνπνζεηήζηε ηα ζε ζπλζήθεο ηερλεηήο νκίριεο. 

Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο πνπ δχζθνια θπηξψλνπλ κεηά απφ 

ρξφληα θαη αθνχ δερζνχλ ςπρξή ζηξσκάησζε ή ρεηξηζκφ κε αξαηφ ζετθφ νμχ.  

      Μεγάιν θσληθφ δέλδξν κε πξάζηλν βεινλνεηδέο ή ιεπηνεηδέο θχιισκα. 

 

ρίλνο-Schinus molle 
 

Οηθνγέλεηα: Anacardiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 10 m 

Μεγ. πιάηνο: 10 m 

 

 

 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη αεηζαιή δέλδξα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. 

Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο θαη γφληκα εδάθε.  Φπηεχνληαη κεκνλσκέλα 

θαη ζε δελδξνζηνηρίεο.  

Αεηζαιέο δέλδξν κε ζχλζεηα, πξάζηλα θχιια θαη θξεκάκελα θιαδηά. Έρεη 

ιεπθνθίηξηλα άλζε, ζηα ηέιε ηνπ ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε θαη κηθξνχο, θνχμηα, 

θξεκάκελνπο, θαξπνχο, νη νπνίνη παξακέλνπλ ζην δέλδξν κέρξη ηα ηέιε ηνπ 

θζηλνπψξνπ.      Πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπφξνπο.  
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Κνπκαξηά-Arbutus unedo 

 

Οηθνγέλεηα: Ericaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 6 m 

Μεγ. πιάηνο: 5 m 

 

 

 

 

      Οη θνπκαξηέο είλαη αεηζαιή δέλδξα θαη ζάκλνη κε απιά πξάζηλα θχιια.  

Αλαπηχζζνληαη ζε ρνπκψδε, ζρεηηθά μεξά εδάθε, ζε πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνπο 

δπλαηνχο παγεηνχο, ειηφινπζηεο ζέζεηο.  

      Φπηεχνληαη ζε ειεχζεξνπο θξάρηεο θαη νκάδεο. 

Πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο αθαηξνχκε ην ζαξθψδεο 

πεξίβιεκα ηνπο, ρσξίο λα ηνπο ζθεπάζνπκε θαηά ηε ζπνξά θαη κε εκημπιψδε 

κνζρεχκαηα ην θαινθαίξη θαη ην θζηλφπσξν.  

      Αεηζαιήο ζάκλνο κε πξάζηλα, δεξκαηψδε θαη γπαιηζηεξά, νδνλησηά θχιια. Έρεη 

ιεπθά άλζε ην θζηλφπσξν θαη θφθθηλνπο εδψδηκνπο θαξπνχο (Κνχκαξα) ην 

θζηλφπσξν. 

 

Βηβνύξλν- Viburnum tinus 

 

Οηθνγέλεηα: Caprifoliaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 3 m 

Μεγ. πιάηνο: 3 m 

 

      Γέλνο θπηψλ απνηεινχκελν απφ αεηζαιείο ή θπιινβφινπο ζάκλνπο θαη 

ζπαληφηεξα κηθξά δέλδξα κε απιά, αληίζεηα θχιια θαη άλζε ζε ζθαηξηθέο ή 

νκθαινεηδείο ηαμηαλζίεο. Μεξηθά είδε έρνπλ αξσκαηηθά άλζε θαη άιια έληνλα 

ρξψκαηα ζηα θχιια ηνπο θαη δηαθνζκεηηθνχο θαξπνχο ην θζηλφπσξν. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε κέηξηα πγξά, ζηξαγγηδφκελα εδάθε θαη ζε ειηφινπζηεο ή 

εκηζθηαδφκελεο ζέζεηο. 

      Φπηεχνληαη κεκνλσκέλα, ζε νκάδεο θαη θπηνθξάρηεο.  

Πνιιαπιαζηάδνληαη θπξίσο κε εκημπιψδε κνζρεχκαηα ην θαινθαίξη.  
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      Ηζαγελήο αεηζαιήο ζάκλνο κε πξάζηλν θχιισκα θαη ιεπθά εχνζκα άλζε ζε 

νκπξεινεηδείο ηαμηαλζίεο ζην ηέινο ηνπ ρεηκψλα θαη λσξίο ηελ άλνημε.  

 

9.3.3. Αξωκαηηθά θπηά βνηαληθνύ θήπνπ .     

 

Γελδξνιίβαλν- Rosnarinus officialis         

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο   

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 1.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 2.5m 

 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη δπν είδε ρακειψλ, επζαιψλ ζάκλσλ, κε αξσκαηηθά 

θχιια, φκνηα κε απηά ηεο ειάηεο θαη αξσκαηηθά, κπιε άλζε απφ ηελ άλνημε σο ηα 

κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ίζσο θαη ην θζηλφπσξν αλάινγα κε ηνλ θαηξφ. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε θησρά, μεξά, νπδέηεξα ή αιθαιηθά εδάθε θαη ειηφινπζηεο 

πξνζηαηεπκέλεο απφ ηνπο δπλαηνχο παγεηνχο ζέζεηο. Δίλαη αθφκε θαηάιιεια θαη γηα 

παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. 

      Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, γηα εδαθνθάιπςε, ζε κπνξληνχξεο θαη γιάζηξεο.  

Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα φιν ην ρξφλν. 

πάληα πξνζβάιινληαη απφ αζζέλεηεο.  

 

 

 

Γελδξνιίβαλν έξπωλ – Rosmarinus officialis “Prostratus” 

 

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο   

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 2 m 

 

 

Οξηδνληηφθιαδνο ζάκλνο.  
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Φαζθόκειν θόθθηλν-Salvia officinalis   

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο   

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 0.7 m 

 

      ε απηφ ην πνιπάξηζκν γέλνο 

πεξηιακβάλνληαη 900 πεξίπνπ είδε πνπ 

κπνξεί λα είλαη εηήζηα θπηά, πνιπεηείο 

πφεο, ξηδσκαηψδεηο θαη θνλδπιψδεηο πφεο ή ζάκλνη.     

      Πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηξνπηθέο θαη ππνηξνπηθέο πεξηνρέο. Σα θχιια ηνπο είλαη 

ζπλήζσο ηξηρσηά θαη πνιιέο θνξέο αξσκαηηθά. 

Αλαπηχζζνληαη ζε ειαθξηά, θαιά ζηξαγγηδφκελα εδάθε, ζε ειηφινπζηεο θαη δεζηέο 

ζέζεηο. Σα εηήζηα θαη πνιπεηή είδε θπηεχνληαη ζε αλζψλεο, ελψ νη ζάκλνη ζε 

βξαρφθεπνπο, νκάδεο γηα εδαθνθάιπςε, κπνξληνχξεο θαη γιάζηξεο.  

      Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα, ελψ ηα εηήζηα θπηά 

πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο.  

      Αεηζαιήο, κηθξφο ζάκλνο ή πφα κε γθξηδσπά αξσκαηηθά θχιια θαη κνβ άλζε ην 

θαινθαίξη.  

 

 

Σεύθξην-Teucrium fruticans  

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο   

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 1.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 2 m 

      Σν φλνκα ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη απφ ηνλ νκεξηθφ 

ήξσα “Σεχθξν” θαη πεξηιακβάλεη 300 πεξίπνπ είδε αεηζαιψλ θαη θπιινβφισλ 

ζάκλσλ θαη πνιπεηψλ πνσδψλ θπηψλ, κε θχιια πνπ έρνπλ αξσκαηηθά έιαηα. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε ζηεγλά, άγνλα, αιθαιηθά ή νπδέηεξα εδάθε θαη ειηφινπζηεο 

ζέζεηο θαη απαηηνχλ πξνζηαζία απφ ηνπο δπλαηνχο παγεηνχο. 

      Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, νκάδεο γηα εδαθνθάιπςε θαη γιάζηξεο. Γέρνληαη 

θιάδεκα κνξθνπνίεζεο θαη είλαη θαηάιιεια γηα παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα θαη κε δηαίξεζε.Γελ πξνζβάιινληαη 

απφ αζζέλεηεο.  

      Αεηζαιήο ζάκλνο κε γθξηδσπά θχιια θαη κπιε άλζε ην θαινθαίξη. 
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Μέληα-Mentha spicata   

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο:  

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.3 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

 

    Οη Μέληεο είλαη πνιπεηείο, ξηδσκαηψδεηο πφεο θαη ζπαληφηεξα εηήζηα θπηά κε 

αξσκαηηθά θχιια. Αλαπηχζζεηαη ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο, αθφκε θαη ζε ζρεηηθά 

άγνλα θαη μεξά εδάθε. 

Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, νκάδεο θαη γιάζηξεο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε δηαίξεζε θαη κε κνζρεχκαηα.  

Πνιπεηήο πφα κε πξάζηλα, αξσκαηηθά θχιια.  

 

 

Λεβάληα-Lavandula angustifolia  

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.6 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη 25-30 είδε 

αεηζαιψλ, αξσκαηηθψλ θπηψλ. Δίλαη 

εηήζηεο θαη πνιπεηείο πφεο ή ζάκλνη κε ζπλήζσο γθξηδνπξάζηλα θχιια θαη κπιε-κνβ 

άλζε. 

Φπηέςηε ηηο ιεβάληεο ζε εδάθε πνπ λα ζηξαγγίδνπλ θαιά ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο. 

      Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, ζε νκάδεο, ρακειέο κπνξληνχξεο θαη γιάζηξεο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζηελ αξσκαηνπνηία θαη ζηελ θαξκαθεπηηθή. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα φιν ην ρξφλν. Πνηθηιία κε κπιε 

άλζε.  
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Λεβαληίλε-Santolina chamaecyparissus 

 
Οηθνγέλεηα: Asteraceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

      Σν γέλνο απνηειείηαη απφ 18 πεξίπνπ είδε αεηζαιψλ θαη αξσκαηηθψλ ζάκλσλ. Σν 

θαινθαίξη έρνπλ κηθξά ζθαηξηθά άλζε.  

Φπηέςηε ηηο ιεβαληίλεο ζε ειηφινπζηεο ζέζεηο ζε πνιχ ζηξαγγεξά εδάθε. 

      Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, νκάδεο, ρακειέο κπνξληνχξεο θαη γιάζηξεο.  

Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα. Γελ πξνζβάιινληαη απφ αζζέλεηεο.  

      Υακειφο ζάκλνο κε γθξίδα θαη ζγνπξά, αξσκαηηθά θχιια θαη θίηξηλα άλζε ην 

θαινθαίξη.  

 

Νεπέηα-Nepeta x faassenii   

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.5 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

      Σν γέλνο απνηειείηαη απφ 250 πεξίπνπ είδε πνιπεηψλ θπηψλ πνπ ηα πεξηζζφηεξα 

έρνπλ αξσκαηηθά θχιια. 

      Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε άγνλα, νπδέηεξα ή αιθαιηθά εδάθε θαη 

ειηφινπζηεο ζέζεηο. Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, ζε νκάδεο γηα εδαθνθάιπςε θαη 

γιάζηξεο. Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα.  

Πνιπεηήο πφα κε γθξηδνπξάζηλα, αξσκαηηθά θχιια θαη κπιε-κνβ άλζε ην 

θαινθαίξη.  
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Θπκάξη-Thymus glabrescens 

 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.1 m 

Μεγ. πιάηνο: 0.6 m 

 

      Σα ζπκάξηα είλαη 350 πεξίπνπ είδε πνιπεηψλ θπηψλ θαη κηθξψλ ζάκλσλ κε 

αξσκαηηθά θχιια. Σα άλζε ηνπο πνπ εκθαλίδνληαη ην θαινθαίξη έιθνπλ ηδηαίηεξα ηηο 

κέιηζζεο. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε νπδέηεξα ή αιθαιηθά, μεξά, άγνλα εδάθε θαη ειηφινπζηεο 

πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο. Δίλαη θαηάιιεια γηα παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. Καη 

απαηηνχλ θιάδεκα κεηά ηελ αλζνθνξία ηνπο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην ζπκπαγέο ηνπο 

ζρήκα. Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο θαη γιάζηξεο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα θαη κε δηαίξεζε. Γελ πξνζβάιινληαη απφ 

αζζέλεηεο. Υακειφο ζάκλνο κε κνβ-θνχμηα άλζε. 

 

Λεκνλνζύκαξν- Thymus herba-barona 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.1 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

      Σα ζπκάξηα είλαη 350 πεξίπνπ είδε πνιπεηψλ θπηψλ θαη κηθξψλ ζάκλσλ κε 

αξσκαηηθά θχιια. Σα άλζε ηνπο πνπ εκθαλίδνληαη ην θαινθαίξη έιθνπλ ηδηαίηεξα ηηο 

κέιηζζεο. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε νπδέηεξα ή αιθαιηθά, μεξά, άγνλα εδάθε θαη ειηφινπζηεο 

πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο. Δίλαη θαηάιιεια γηα παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. Καη 

απαηηνχλ θιάδεκα κεηά ηελ αλζνθνξία ηνπο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην ζπκπαγέο ηνπο 

ζρήκα. Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο θαη γιάζηξεο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα θαη κε δηαίξεζε. Γελ πξνζβάιινληαη απφ 

αζζέλεηεο.  Δδαθνθαιππηηθφο ζάκλνο κε πξάζηλα θχιια θαη θχιια πνπ έρνπλ άξσκα 

ιεκνληνχ θαη ξνδ άλζε.  
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Κίζηνο-Λαδαληα-Cistus laurifolius 

 

Οηθνγέλεηα: Cistaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 1 m  

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη 20 πεξίπνπ είδε αεηζαιψλ, ρακειψλ ζάκλσλ κε ηξηρσηά 

θχιια πνπ πξνέξρνληαη απφ πεξηνρέο γχξσ απφ ηε Μεζφγεην. Έρνπλ έληνλε 

αλζνθνξία ζηα ηέιε ηεο άλνημεο θαη ην θαινθαίξη. 

      Μπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζε μεξά, άγνλα, νπδέηεξα ή αιθαιηθά εδάθε, ζε 

ειηφινπζηεο, πξνζηαηεπκέλεο ζέζεηο. Δίλαη θαηάιιεια θαη γηα παξαζαιάζζηεο 

θπηεχζεηο. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε βξαρφθεπνπο, ζπλζέζεηο θαη γιάζηξεο. 

      Σα ηππηθά είδε πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπνξά, ακέζσο κεηά ηελ σξίκαζε ησλ 

ζπφξσλ ή λσξίο ηελ άλνημε. Οη πνηθηιίεο πνιιαπιαζηάδνληαη κε εκημπιψδε 

κνζρεχκαηα. Γελ πξνζβάιινληαη απφ αζζέλεηεο.  

      Έρεη γθξηδνπξάζηλα, αξσκαηηθά θχιια θαη άζπξα άλζε.  

 

Ρίγαλε- Origanum vulgare 

Οηθνγέλεηα: Cistaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.4 m 

Μεγ. πιάηνο: 1.2 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη 20 πεξίπνπ είδε πνιπεηψλ θπηψλ κε πνιχ αξσκαηηθά 

θχιια γηα ηα νπνία θαη θαιιηεξγνχληαη. Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε άγνλα, μεξά, 

νπδέηεξα ή αιθαιηθά εδάθε ζε ειηφινπζηεο θαη δεζηέο ζέζεηο. 

      Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο, ζε νκάδεο γηα εδαθνθάιπςε, ζε κπνξληνχξεο θαη 

γιάζηξεο. Δίλαη αθφκε θαηάιιεια θαη γηα παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. 

Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα.  

      Αεηζαιήο, πνιπεηήο πφα κε θηηξηλνπξάζηλα θχιια θαη ιεπθά άλζε ην θαινθαίξη.  
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Φιόκηο-Phlomis aurea 

Οηθνγέλεηα: Lamiaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 1 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη 100 πεξίπνπ είδε αεηζαιψλ ζάκλσλ θαη πνιπεηψλ, 

πνσδψλ θπηψλ κε ζπλήζσο γθξηδσπά θαη αξσκαηηθά θχιια.  

      Αλαπηχζζνληαη αθφκε θαη ζε ζηεγλά, άγνλα, αιθαιηθά ή νπδέηεξα εδάθε θαη 

ειηφινπζηεο ζέζεηο. 

      Φπηεχνληαη ζε βξαρφθεπνπο θαη νκάδεο, ελψ είλαη θαηάιιεια θαη γηα 

παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. 

      Οη ζάκλνη πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα θαη νη πφεο κε δηαίξεζε.  

Αεηζαιήο ζάκλνο κε γθξηδνπξάζηλα θχιια θαη θίηξηλα άλζε ην θαινθαίξη.  

 

Γίθηακν-Dictamnus albus 

 

Οηθνγέλεηα: Rutaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 1 m 

Μεγ. πιάηνο: 1 m 

 

 

      Σν γέλνο πεξηιακβάλεη κφλν ην είδνο D. albus πνπ είλαη πνιπεηήο πφα κε θχιια 

πνπ έρνπλ άξσκα ιεκνληνχ. 

 Αλαπηχζζεηαη ζε ειηφινπζηεο θαη εκηζθηαζκέλεο ζέζεηο ζε μεξά εδάθε. 

Πνιιαπιαζηάδεηαη κε δηαίξεζε. Φπηεχεηαη ζε βξαρφθεπνπο. Γελ πξνζβάιιεηαη απφ 

αζζέλεηεο.  

      Έρεη θνχμηα-κνβ άλζε ζην ηέινο ηεο άλνημεο θαη ηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ.  
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Αγγειηθή λάλα-Pittosporum tobira”Nana” 

Οηθνγέλεηα: Pittosporaceae  

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Μέηξηα 

εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.7 m 

Μεγ. πιάηνο: 3 m 

 

       

Σν φλνκα ηνπ γέλνπο πξνέξρεηαη 

απφ ηηο ειιεληθέο ιέμεηο “πίηηνο” (ξίρλσ) θαη “ζπφξνο”. Δίλαη αεηζαιείο ζάκλνη θαη 

κηθξά δέλδξα κε ζπλήζσο δεξκαηψδε θχιια. 

      Αλαπηχζζνληαη ζε ειηφινπζηεο θαη εκηζθηαζκέλεο ζέζεηο θαη ζε κέηξηα πγξά 

εδάθε. 

      Φπηεχνληαη ζε νκάδεο, θξάρηεο θαη γιάζηξεο, ελψ είλαη θαηάιιεια θαη γηα 

παξαζαιάζζηεο θπηεχζεηο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξνπο απφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αθαηξέζνπκε ή 

δηαηαξάμνπκε ην γινηψδεο θαη αδηάβξνρν πεξίβιεκά ηνπο θαη κε κνζρεχκαηα.  

      Μηθξφο, ζπκπαγήο ζάκλνο κε πξάζηλα θχιια.  

 

 

Ππμάξη-Buxus semprervirens 

 

Οηθνγέλεηα: Buxaceae 

Καηάηαμε: Γηθνηπιήδνλν            

Δίδνο θπιιψκαηνο: Αεηζαιέο 

Έθζεζε ζηνλ ήιην:  

Απαηηήζεηο ζε λεξφ: Ξεξά εδάθε 

Αλζεθηηθφηεηα:   

Μεγ. χςνο: 0.7 m 

Μεγ. πιάηνο: 3 m 

 

 

      Σα ππμάξηα είλαη αεηζαιείο ζάκλνη θαη ζπαληφηεξα κηθξά δέλδξα κε κηθξά 

ζηξφγγπια ή σνεηδή, γπαιηζηεξά θαη δεξκαηψδε θχιια θαη πνιχ αξγή αλάπηπμε.    

      Καιιηεξγνχληαη γηα ην δηαθνζκεηηθφ ηνπο θχιισκα. Αλαπηχζζνληαη ζε θάζε 

ειηφινπζηε θαη ζθηαζκέλε ζέζε, αθφκε θαη ζε θησρά θαη ζρεηηθά μεξά, αιιά θαιά 

ζηξαγγηδφκελα εδάθε. 
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      Δίλαη ηδαληθά γηα θξάρηεο, κπνξληνχξεο θαη ζρήκαηα. Φπηεχνληαη επίζεο ζε 

βξαρφθεπνπο θαη γιάζηξεο. 

      Πνιιαπιαζηάδνληαη εχθνια κε κνζρεχκαηα.  

Αεηζαιήο ζάκλνο κε κηθξά, πξάζηλα θχιια.  

 

9.4. Δπεκβάζεηο ζηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε. 
 

     Οη επεκβάζεηο ζηελ ππάξρνπζα βιάζηεζε ζα είλαη (γηα ηελ δελδξψδε βιάζηεζε) 

κηθξήο θιίκαθαο πεξηνξηδφκελεο θπξίσο ζε θιαδεχζεηο θαη θαζαξηζκνχο κε ζθνπφ 

ηελ αεηθνξία θαη ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε θαη βαζίζηεθαλ ζηελ ηαπηφρξνλε 

εμαζθάιηζε ηφζν ησλ ζπλζεθψλ ηεο θπηνυγηεηλήο θαηάζηαζεο ησλ ππαξρφλησλ 

δέληξσλ, φζν θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, αζθάιεηα θαη επηζθεςηκφηεηα ησλ ρψξσλ. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πθηζηακέλε βιάζηεζε, ζα γίλνπλ: 

 Δπεκβάζεηο βειηίσζεο θαη αλάδεημεο ηεο κε δηακφξθσζε ηεο θφκεο θάπνησλ 

δέλδξσλ θαη θιάδεπζε θάπνησλ άιισλ έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα ππάξρνληα 

δέλδξα λα αλαπηπρζνχλ κε αζθάιεηα.  

 Θα δηακνξθσζνχλ ηα ππάξρνληα δέληξα έηζη ψζηε ε θφκε ηνπο 

(δηαθιαδψζεηο) λα μεθηλάεη πάλσ απφ ηα 2,2m.  

 Θα αθαηξεζνχλ νη ζάκλνη πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ πεξίκεηξν (3-5m) ηνπ 

ρψξνπ.  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πξνηείλεηαη ε κφληκε ζπληήξεζε ηνπ ρψξνπ (κε 

θιαδεχζεηο θαη ηαθηηθφ βνηάληζκα ζην δηελεθέο) 

 

      ιεο νη εξγαζίεο ζα γίλνπλ απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε 

εξγαηψλ κε θνπηηθά εξγαιεία (αιπζνπξίνλα, ζακλνθνπηηθά κεραλήκαηα, ρεηξνπξίνλα 

θ.ι.π.). Σα πξντφληα ηνπ θαζαξηζκνχ, κεηά ην ηέινο ησλ θιαδεχζεσλ θαη ησλ 

ζακλεχζεσλ πξέπεη λα απνκαθξπλζνχλ ε λα ςηινηεκαρηζηνχλ κε θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ επκεγέζε ππνιείκκαηα. 

 

 

 

9.5. Πξνδηαγξαθέο Γέληξωλ – Θάκλωλ – Τιηθώλ . 

 
      Σν θπηηθφ πιηθφ (δέλδξα θαη ζάκλνη θαη πνψδε) πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην έξγν 

πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ θπηψξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1564/ 85. Πξέπεη λα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη εκθάληζεο, πγηή, απαιιαγκέλα απφ 

θπηνπαζνινγηθέο θαη εληνκνινγηθέο πξνζβνιέο. Να θέξνπλ πινχζην θαη θαιά 

δηακνξθσκέλν ξηδηθφ ζχζηεκα αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θπηνχ θαη λα είλαη εχξσζηα. 

Σα θπηά πξέπεη λα είλαη ζθιεξαγσγεκέλα, απαιιαγκέλα απφ αληηαηζζεηηθνχο 

θφκβνπο, εθδνξέο ηνπ θινηνχ, θαθψζεηο απφ ηνλ άλεκν θαη άιιεο παξακνξθψζεηο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα έρνπλ ζσζηή δηακφξθσζε θαη λα είλαη θαιήο ζθξηγειφηεηαο. 

      Σα δέληξα ζα πξέπεη λα έρνπλ ίζηνπο θνξκνχο θαη χςνο θνξκνχ κεγαιχηεξν ηνπ 

1,75  κέηξσλ. Θα πξέπεη λα έρνπλ ζσζηή δηακφξθσζε θιαδηψλ. Γελ πξέπεη λα έρνπλ 

ηνκέο ησλ θιάδσλ κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε ησλ 20ρηι πνπ λα κελ έρνπλ επνπισζεί 

ηειείσο.  

      Οη ζάκλνη ζα πξέπεη λα είλαη δηαθιαδηζκέλνη απφ ηνλ ιαηκφ ηεο ξίδαο, λα έρνπλ 

δχν - ηξία ηνπιάρηζηνλ θισλάξηα, λα έρνπλ θαλνληθά δηακνξθσκέλν ζρήκα θαη χςνο 
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αλάινγα κε ην είδνο θαη λα είλαη απαιιαγκέλα απφ μεξά θισλάξηα θαη θάζε είδνπο 

πξνζβνιέο.  

 

      Σα θπηά ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνζηεί ηε ζρεηηθή πξνεηνηκαζία γηα θχηεπζε. Να 

δίλεηαη πξνζνρή θαηά ηε θφξησζή ηνπο. Να κελ θνξηψλεηαη κεγάινο αξηζκφο θπηψλ, 

ηα κεηαθεξφκελα θπηά λα θπηεχνληαη απζεκεξφλ ή ηελ επφκελε κέξα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ζην ρψξν θχηεπζεο λα δηαηεξνχληαη ζε ζθηά θαη λα 

πνηίδνληαη (αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο).  

      Παξαηίζεηαη ν πίλαθαο κε ηα κεγέζε ησλ θπηψλ πνπ εμππεξεηνχλ, ην βέιηηζην 

θαη ακεζφηεξν απνηέιεζκα ησλ θπηνηερληθψλ εξγαζηψλ. Σα είδε θαη ηα αληίζηνηρα 

κεγέζε, ιακβάλνληαη σο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο κειέηεο.  

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΓΔΝΣΡΧΝ   

Α/Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΜΔΓΔΘΟ ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ ΣΔΜΑΥΗΑ  

      

ΤΦΟ Δ  

ΜΔΣΡΑ(Μ)  

ΠΔΡΗΜΔΣΡΟ  

  

ΚΟΡΜΟΤ Δ 

ΔΚ.(CM) 

1 ΔΤΚΑΛΤΠΣΟ  Eucalyrtus globulus  2,00 - 2,50 10_12 608 

2 ΛΔΤΚΑ ΛΔΤΚΖ  Populus alba  2,00 - 2,50 10_12 206 

3 ΗΣΗΑ   Salix alba  2,00 - 2,50 10_12 230 

4 ΑΡΗΑ  Quercus ilex  2,50 - 3,00  12_14 848 

5 ΥΑΡΟΤΠΗΑ  Ceratonia siliqua  2,50 - 3,00  12_14 298 

6 ΠΔΤΚΖ ΜΑΤΡΖ Pinus nigra  2,50 - 3,00  12_14 127 

7  ΠΔΤΚΖ ΣΡΑΥΔΗΑ Pinus brutia 2,50 - 3,00  12_14 145 

8 ΥΑΛΔΠΗΟ ΠΔΤΚΖ  Pinus halepensis 1,75 - 2,00  8_10 636 

9 ΠΛΑΣΑΝΟ  ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ Platanus orientalis  1,75 - 2,00  14_16 33 

10 ΑΚΑΚΗΑ ΜΗΜΟΕΑ Acacia dealbata 2,00 - 2,50 10_12 222 

11 ΚΤΠΑΡΗΗ ΟΡΘΟΚΛΑΓΟ Cupressus sempervirens 2,50 - 3,00 10_12 392 

12 ΔΛΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ Olea europea 2,50 - 3,00 14_16 32 

13 ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗΑ  Pinus pinea  1,75 - 2,00  14_16 33 

14 ΚΤΠΑΡΗΗ ΑΡΗΕΟΝΗΚΑ Cupressus arizonica 1,75 - 2,00  14_16 37 

15 ΦΔΝΓΑΜΗ ΠΛΑΣΑΝΟΔΗΓΔ  

Acer platanoeides ''Crimson 

King'' 2,00 - 2,50 10_12 40 

16 ΑΜΤΓΓΑΛΗΑ Prunus amygdalus  2,00 - 2,50 10_12 49 

17 ΒΔΛΑΝΗΓΗΑ  Quercus castaneifolia 2,00 - 2,50 10_12 35 

18 ΜΔΛΗΑ Melia azedarach 2,00 - 2,50 14_16 22 

19 ΜΑΝΧΛΗΑ ΜΔΓΑΝΘΖ  Magnolia grandiflora 2,00 - 2,50 10_12 27 

20 ΚΔΓΡΟ  Cedrus deodara  2,50 - 3,00 14_16 35 

21 ΔΡΤΘΡΔΛΑΣΖ  Picea abies ''Columnaris'' 2,50 - 3,00 14_16 75 

22 

ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΖ 

ΓΑΜΑΚΖΝΗΑ(ΠΡΟΤΝΟ)  Prunus  cerasifera ''Nigra'' 2,50 - 3,00 14_16 46 

23 ΗΣΗΑ ΚΛΑΗΟΤΑ  

Salix x sepulcaris 

''Crysocoma'' 2,00 - 2,50 10_12 7 
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ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΘΑΜΝΧΝ    

Α/Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΜΔΓΔΘΟ ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ ΣΔΜΑΥΗΑ  

      

ΤΦΟ Δ  

ΜΔΣΡΑ(Μ)  

ΜΔΓΔΘΟ 

ΓΛΑΣΡΑ  

Δ ΛΗΣΡΑ 

(lit)   

1 ΓΑΦΝΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ  Laurus nobilis  1,25 - 1,50 ΓΛ. 18 1.051 

2 ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ Nerium oleander  1,25 - 1,50 ΓΛ.18 2.641 

3 ΜΤΡΣΗΑ  Myrtus communis 1,00 - 1,25 ΓΛ.16 275 

4 ΠΟΤΡΝΑΡΗ Quercus coccifera  0,90 - 1,00 ΓΛ.14 289 

5 ΡΔΨΚΗ Erica arborea 0,90 - 1,00 ΓΛ.14 248 

6 ΓΗΟΤΝΗΠΔΡΟ  Juniperus chinensis  1,00 - 1,25 ΓΛ.16 211 

7 ΥΗΝΟ  Schinus molle 1,00 - 1,25 ΓΛ.16 88 

8 ΚΟΤΜΑΡΗΑ  Arbutus unedo  0,90 - 1,00 ΓΛ.14 143 

9 ΒΗΒΟΤΡΝΟ  Viburnum tinus ''Lucidum'' 0,90 - 1,00 ΓΛ.14 62 

10 ΑΝΘΟΦΤΣΑ - ΔΠΟΥΗΑΚΑ   _ _ 234 

       

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΜΔΣΡΖΖ ΑΡΧΜΑΣΗΚΧΝ ΦΤΣΧΝ  ΒΟΣΑΝΗΚΟΤ ΚΖΠΟΤ  

Α/Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΜΔΓΔΘΟ ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ ΣΔΜΑΥΗΑ  

      

ΤΦΟ Δ  

ΜΔΣΡΑ(Μ)  

ΜΔΓΔΘΟ 

ΓΛΑΣΡΑ  

Δ ΛΗΣΡΑ 

(lit)   

1 ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ Rosmarinus officinalis  0,40 - 0,50 ΓΛ.16 256 

2 ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ ΔΡΠΧΝ  

Rosmarinus officinalis 

''Prostratus'' 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 51 

3 

ΦΑΚΟΜΖΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ - 

ΑΛΒΗΑ 

Salvia officinalis 

''Purpurascens'' 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 219 

4 ΣΔΤΚΡΗΟ  Teucrium fruticans  0,40 - 0,50 ΓΛ.16 115 

5 ΜΔΝΣΑ Mentha spicata 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 109 

6 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula angustifolia 

''London Blue'' 0,50 - 0,60 ΓΛ.18 57 

7 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula angustifolia 

''Imperial Gem'' 0,50 - 0,60 ΓΛ.18 224 

8 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula  ''Sawyers 

Hybrib'' 0,50 - 0,60 ΓΛ.18 124 

9 ΛΔΒΑΝΣΑ Lavandula ''Munstead'' 0,50 - 0,60 ΓΛ.18 68 

10 ΛΔΒΑΝΣΗΝΖ  

Santolina 

chamaecyparissus  0,50 - 0,60 ΓΛ.18 162 

11 ΝΔΠΔΣΑ 

Nepeta x faassenii 

''Superba'' 0,50 - 0,60 ΓΛ.18 368 

12 ΘΤΜΑΡΗ  Thymus glabrescens 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 823 

13 ΛΔΜΟΝΟΘΤΜΑΡΟ 

Thymus herba-barona 

''Lemon-Scented'' 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 349 

14 ΚΗΣΟ - ΛΑΓΑΝΗΑ Cistus laurifolius 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 66 

15 ΡΗΓΑΝΖ  Origanum vulgare 0,40 - 0,50 ΓΛ.16 398 
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16 ΦΛΟΜΗ Phlomis aurea  0,40 - 0,50 ΓΛ.16 356 

17 ΓΗΚΣΑΜΟ  Dictamnus albus  0,40 - 0,50 ΓΛ.16 161 

18 ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΝΑΝΑ Pittosporum tobira ''Nana'' 0,60 - 0,80 ΓΛ. 24 20 

19 ΠΤΞΑΡΗ  Buxus sempervirens 0,60 - 0,80 ΓΛ. 24 76 

20 ΜΤΡΣΗΑ ΓΗΥΡΧΜΖ 

Myrtus communis 

''Variegata'' 0,60 - 0,80 ΓΛ. 24 209 

      Πίλαθαο 9.1 Πίλαθαο Πξνκέηξεζεο Φπηψλ 

 

9.6. Πξνδηαγξαθέο πιηθώλ. 

9.6.1. Υώκα               

      ηνπο ιάθθνπο θχηεπζεο ησλ θπηψλ πξνζηίζεηαη θεπεπηηθφ ρψκα. Ο ιάθθνο ζα 

πιεξσζεί κε θπηηθή γε ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, βηνινγηθά ελεξγή, 

εκπινπηηζκέλε κε κηθξνβηαθή ρισξίδα. Σα ρψκα ζα είλαη απαιιαγκέλν απφ άιαηα, 

μέλεο πξνζκίμεηο, φπσο πέηξεο ή ραιίθηα, ξίδεο θαη πνιπεηή δηδάληα. 

      Σν ρψκα ζα είλαη βηνινγηθά ελεξγφ, ακκνααξγηιψδεο 20 – 30% άξγηινο θαη 50 -

70 % ρψκα. Σν επηζπκεηφ pH είλαη ε νπδεηεξφηεηα, πνπ εθθξάδεηαη κε ην 7. Δπίζεο, 

ην ρψκα ζα πξνέξρεηαη απφ βάζνο 0,50εθ. Σν πνζνζηφ θεπαίνπ ρψκαηνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηα δέληξα, ηνπο ζάκλνπο θαη ηα πνψδε είλαη 80%. Υψκα ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε πιήξσζε ησλ ιάθθσλ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ εγθαηάζηαζεο 

ριννηάπεηα. 

 

9.6.2. Κεπεπηηθό ρώκα θαη Βειηηωηηθά πιηθά.  

      Σα εδαθνβειηησηηθά πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν είλαη νξγαληθφ 

ιίπαζκα (GEOHUMUS) θαη πεξιίηεο γηα θπηά (PERLOFLOR).  

 

Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο κε ηηο πνζφηεηεο θαη αλαινγίεο ησλ βειηησηηθψλ 

πιηθψλ: 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ  

ΜΔΓΔΘΟ 

ΛΑΚΚΟΤ 

0,7X0,7X0,7m 

ΓΔΝΣΡΑ 

0,5X0,5X0,5m 

ΘΑΜΝΟΗ 

0,3X0,3X0,3m 

ΠΟΛ.  ΠΟΧΓΖ 

ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

ΑΝΑ η.κ. 

80% ΚΖΠΑΗΟ 

ΥΧΜΑ (m³) 
0,343 0,125 0,027 0,10 

ΟΡΓ.ΛΗΠΑΜΑ 

GEOHUMUS (l) 
0,1 0,03 0,01 0,05 

         20%     

ΠΔΡΛΗΣΖ ΓΗΑ 

ΦΤΣΑ (m³) 

0,069 0,025 0,0054 0,024 

Πίλαθαο 9.2 : Πίλαθαο Αλαιφγησλ Τιηθά 
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9.7. Πξνδηαγξαθέο θύηεπζεο . 
 

 9.7.1. Δπνρή θύηεπζεο . 

 

      Οη θπηεχζεηο είλαη θαιχηεξν λα γίλνπλ ην θζηλφπσξν κεηά ηηο πξψηεο βξνρέο ή 

ζηελ αξρή ηεο άλνημεο. Ζ θχηεπζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο πξέπεη λα γίλεηαη εκέξεο 

κε ζπλλεθηαζκέλν ή νκηριψδε θαηξφ θαη κε πνιιή πγξαζία. Ζκέξεο κε πνιιή δέζηε, 

ήιην θαη μεξφ αέξα πξέπεη λα απνθεχγνληαη, φπσο επίζεο θαη εκέξεο φηαλ ην έδαθνο 

είλαη παγσκέλν ή θάζπγξν (πιεκκπξηζκέλν). 

 

9.7.2. Φπηεύζεηο. 

 

      Ζ εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο: 

1. ηεο ζήκαλζεο ηεο ζέζεο ηνπ θάζε θπηνχ,  

2. ηεο δηάλνημεο ησλ ιάθθσλ,  

3. ηεο θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ησλ θπηψλ, ηνπ ιηπάζκαηνο 

θαη ησλ παζζάισλ (γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δέλδξσλ),  

4. ηεο θχηεπζεο ησλ θπηψλ,  

5. ηεο ππνζηχισζεο γηα ηα δέλδξα θαη  

6. ηεο άξδεπζεο ακέζσο κεηά ηελ θχηεπζε.  

Οη ζέζεηο ησλ ιάθθσλ ζα αθνινπζνχλ ην ζρέδην θχηεπζεο. Θα πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο, απνζηάζεηο θαη θπηεπηηθνί ζχλδεζκνη γηα ηελ θαιή εμέιημε θαη 

πγεία ησλ πξνηεηλφκελσλ θπηψλ. 

 

 

9.7.3. Σξόπνο θύηεπζεο. 

 

9.7.3.1. Γεληθόο Σξόπνο Φύηεπζεο 

 

 Ο ιάθθνο θχηεπζεο γηα ηα δέλδξα ζα είλαη 

θπιηλδξηθφο κε δηάκεηξν 0,70κ θαη βάζνο αλάινγνο 

ηεο κπάιαο. Ζ θχηεπζε πξέπεη λα γίλεη κε κεγάιε 

πξνζνρή έηζη ψζηε λα κελ δηαιπζεί ε κπάια θαη λα 

κελ ηξαπκαηηζηνχλ νη ξίδεο. Σνπνζεηείηαη 0,30κ 

πάρνο κίγκα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ζην βάζνο ηνπ 

ιάθθνπ. Σν δέλδξν ηνπνζεηείηαη κε κεγάιε πξνζνρή 

ζην θέληξν ηνπ ιάθθνπ κε ηνλ θνξκφ θαηαθφξπθν. 

Απνκαθξχλεηαη ην δνρείν ή ε ιηλάηζα πνπ 

ζπγθξαηεί ηελ κπάια. Πξνζηίζεηαη ζηαδηαθά 

θεπεπηηθφ ρψκα αλακεκεηγκέλν κε 

εδαθνβειηησηηθά πιεπξηθά θαη ζπκπηέδεηαη έηζη 

ψζηε λα κε κείλνπλ θελά κεηαμχ ηνπ ρψκαηνο θαη 

ηεο κπάιαο. Μεηά ηε θχηεπζε πξέπεη ην δέλδξν λα 

πνηηζηεί κε άθζνλν λεξφ. 

 

      Οη πάζζαινη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζηήξημε ησλ δέλδξσλ (δχν 

πάζζαινη αλά 180º ) πξέπεη λα είλαη απφ θαηάιιειν μχιν, επζπηελείο, θπιηλδξηθνί, 

χςνπο 2,5 κέηξσλ θαη δηακέηξνπ 12-14  εθαηνζηψλ. Να κελ έρνπλ πξνβιήκαηα απφ 

9.1 Δείγμα ςτιριξθσ 
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πξνζβνιέο εληφκσλ ή κπθήησλ, λα είλαη πειεθεηνί ζην έλα άθξν ηνπο θαη 

εκπνηηζκέλνη κε ζπληεξεηηθφ μχινπ κέρξη ην χςνο ηνπ 0,50κ. Οη πάζζαινη 

ηνπνζεηνχληαη 0,8-1,00 κέηξν εληφο ηνπ ρψκαηνο, δίπια ζηε ξηδφκπαια.  

      Γηα ηελ πξφζδεζε ησλ δέλδξσλ ζηνπο παζζάινπο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ειαζηηθνί 

ζχλδεζκνη. Ζ πξφζδεζε ζα γίλεηαη ζε δχν ζεκεία κε ην ςειφηεξν λα είλαη 5-10 

εθαηνζηά ρακειφηεξα απφ ην πςειφηεξν ηκήκα ηνπ παζζάινπ. Ζ ζηήξημε εκπνδίδεη 

ηε ζξαχζε ησλ ξηδηδίσλ απφ κεραληθή έιμε θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ αλέκνπ, ηελ 

παξακφξθσζε ή ηε ζξαχζε ηνπ θνξκνχ θαη πξνζθέξεη θάπνηα πξνζηαζία ζε 

πεξίπησζε απξνζεμίαο ή βαλδαιηζκνχ. 

      Σα δέλδξα ρξεηάδνληαη ζηήξημε κέρξη λα αλαπηπρζνχλ μαλά νη ξίδεο πνπ ηα 

ζηεξίδνπλ. Μεηά απφ δχν ρξφληα ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ε ζηήξημε γηα λα επηηεπρζεί 

ε θπζηθή αλάπηπμε θαη λα δπλακψζεη ν θνξκφο πνπ ζα ζηεξίδεη πιένλ ην δέλδξν 

ρσξίο βνήζεηα. Μεηά ηελ θχηεπζε ζηα δέληξα θαη ηνπο ζάκλνπο ζα ζρεκαηηζηεί 

ιεθάλε άξδεπζεο πιάηνπο 0,6-0,8 κέηξσλ θαη βάζνπο 10 εθαηνζηψλ. 

 

 

 9.7.3.2. Σξόπνο θύηεπζεο Γέλδξωλ ζηελ πεξίθξαμε ηεο πεξηνρήο  

 

 Ο ηξφπνο θχηεπζεο ησλ δέλδξσλ πνπ ηνπνζεηνχληαη πεξηκεηξηθά ηεο πίζηαο 

εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ρψξνπ δελ δηαθέξεη απφ ηνλ γεληθφ ηξφπν. Ζ δηαθνξά είλαη ζηελ 

απνζηάζεηο θχηεπζεο θαη ηελ ρσξνηαμία. Λφγν ηεο ιεηηνπξγάο ηεο πίζηαο κε ηνλ 

Μεραλνθίλεην Αζιεηηζκφ ηα επίπεδα ζνξχβνπ ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο πίζηαο είλαη 

απμεκέλα. Βέβαηα έρεη πξνβιεθζεί ε έθηαζε λα βξίζθεηαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλε 

πεξηνρή αιιά απηφ δελ πξέπεη λα καο εθεζπράδεη. 

 Έηζη γίλεηε εηδηθή κέξηκλα θαη κειέηε ζηελ πεξηκεηξηθή θχηεπζε έηζη ψζηε εθηφο 

απφ θαιισπηζηηθφ -  αηζζεηηθφ απνηέιεζκα λα ππάξρεη θαη φζν γίλεηε κεγαιχηεξε 

ερνκφλσζε πξνο ηεο γχξν ρψξνπο ηεο πίζηαο. Βάζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο FIA θαη 

ηεο FIM πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη Ηηηέο Πιάηαλνο θαη Δπθάιππηνο. Φπηά ηα νπνία 

επδνθηκνχλ άξηζηα ζην θιίκα ηεο Διιάδαο νπφηε θαη δελ ππάξρεη αθλέλα ζέκα 

αλάπηπμήο ηνπο. 

 Έηζη ε δηαθνξά ζηνλ ηξφπν θχηεπζεο ησλ δελδξνζηνηρηψλ πεξηκεηξηθά θαη εληφο 

νξίσλ ηεο έθηαζεο είλαη πσο ε δηάηαμε ησλ θπηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ρηαζηή. Σα 

δέλδξα ζα πξέπεη λα θπηεχνληαη ζε κηθξφηεξεο απνζηάζεηο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο 

έηζη ψζηε ε θφκε ηνπο  λα πιέθεηε θαη λα δεκηνπξγνχλ έλα «ηνίρνο» γηα ηνλ ήρν πνπ 

πξνθαινχλ νη Μεραλνθίλεηεο θαηαζθεπέο.    

 Δηδηθή κέξηκλα πξέπεη λα δνζεί ζηελ Βφξεηα πιεπξά ηεο έθηαζεο φπνπ θαη έρεη 

θαηαζθεπαζηεί ν ρψξνο ησλ VIP. Δθεί ε έθηαζε δελ καο επηηξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε 

κεγάιν αξηζκφ δέλδξσλ θαη απηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ιφγσ ηνπ φηη ην ρσξηφ ηεο 

Υαιαλδξίηζαο βξίζθεηαη πξνο ηα εθεί γεσγξαθηθά αλ θαη ζε κεγάιε απφζηαζε. 

 

  9.7.4. Άλνηγκα ιάθθωλ. 

 

      Οη ιάθθνη πξέπεη λα έρνπλ βάζνο θαη πιάηνο αλάινγν κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

θπηψλ. Οη ιάθθνη ζα είλαη θπιηλδξηθνί θαη κε ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο :  

 γηα ηα δέλδξα : 0,70 x 0,70 x 0,70 κέηξα. 
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 γηα ηνπο ζάκλνπο : 0,50 x 0,50 x 0,50 κέηξα. 

 γηα ηνπο κηθξνχο ζάκλνπο : 0,30 x 0,30 x 0,30 κέηξα. 

 γηα ηα αξσκαηηθά : 0,20 x 0,20 x 0,20 κέηξα.  

 

       Αλ νη ιάθθνη αλνηρηνχλ λσξίο, πξηλ ηελ επνρή θχηεπζεο ηφηε απηή πξέπεη λα 

γίλεηαη φηαλ ην έδαθνο είλαη πγξφ, φρη φκσο ιαζπψδεο. Γηαθνξεηηθά ην άλνηγκα ηνπ 

ιάθθνπ θαη ε θχηεπζε γίλνληαη ηαπηφρξνλα. ια ηα θπηά ζα θπηεχνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο αλαθεξφκελεο, ζηα ζρέδηα θχηεπζεο απνζηάζεηο. 

 

 

9.8. Δγθαηάζηαζε ριννηαπήηωλ . 

9.8.1. Έηνηκνο ριννηάπεηαο. 

 

      Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ 

εξγαζίεο: 

 

 Απνκάθξπλζε ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ δηαθφξσλ πιηθψλ απφ ην έδαθνο.  

 Καηεξγαζία ηνπ εδάθνπο ζε βάζνο 10 εθαηνζηψλ κε εξγάηεο ή θξέδα ή 

θαιιηεξγεηή ή άιιν ζθαπηηθφ κεράλεκα κέρξη αξίζηνπ  ςηινρσκαηηζκνχ  

 Ηζνπέδσζε ησλ αλσκαιηψλ ηνπ εδάθνπο. 

 Οκνηφκνξθε επίζηξσζε ζε πάρνο 12 εθ. ηνπ εδαθηθνχ κίγκαηνο ζε φιε ηελ 

έθηαζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ν ριννηάπεηαο. 

 

 

9.8.2 Πξνεηνηκαζία εδάθνπο ριννηάπεηα 

 

Ο έηνηκνο ριννηάπεηαο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ 

έηνπο εθηφο απφ εκέξεο θαχζσλα ή ςχρνπο .  Ζ ελδειερήο πξνεηνηκαζία είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Μελ 

θαλνλίζνπκε ηελ παξάδνζε ηνπ 

ριννηάπεηα ζαο, πξηλ λα έρνπλ 

πξνεηνηκαζηεί πιήξσο ε 

«ζηξσκλή» ηνπ εδάθνπο 

δειαδή ε επηθάλεηα πνπ ζα ηνλ 

δερηεί. 

Καηά ηελ 

αληηθαηάζηαζε ελφο παιαηνχ 

γθαδφλ αλ έρεηε ή ησλ δηδαλίσλ 

πνπ ζα ππάξρνπλ ζηνλ ρψξν, 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί ςεθαζκφο 

πρ κε glyphosate  ή πνιχ 

επίπνλε εξγαζία κε ζπλερή 

νξγψκαηα θαη αθαηξέζεηο αθνχ 

μεξαζνχλ ζηνλ ήιην. Απηφ ην δηδαληνθηφλν ζθνηψλεη ην ζχλνιν ησλ θπηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξίδαο, θαη εμαζθαιίδεη φηη ηα δηδάληα φπσο ε πηθξαιίδα 

9.2 Εγκατάςταςθ νζου ζτοιμου χλοοτάπθτα 

http://www.bioprasino.gr/el/el/grass/
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κνπρξίηζα, καηφρνξην θαη θχπεξε , δελ κπνξεί εθ λένπ  λα απμεζνχλ θαη λα 

κνιχλνπλ ην ρνξηνηάπεηά ζαο.    

Παξάιιεια δελ έρεη 

ππφιεηκαηηθφηεηα ζην 

έδαθνο. Γηαβάζηε ηηο νδεγίεο 

ζηελ ζπζθεπαζία πξνζεθηηθά 

πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε 

νπνηνδήπνηε δηδαληνθηφλν ζηνλ 

θήπν ζαο. 

ηαλ ν παιηφο 

ριννηάπεηαο είλαη λεθξφο, ζα 

πξέπεη λα αθαηξεζεί. Ο 

επθνιφηεξνο ηξφπνο λα γίλεη 

απηφ, είλαη λα νξγψζνπκε κε 

κία θξέδα  ή κνηνηζάπα αξθεηέο 

θνξέο αθαηξψληαο θάζε θνξά ηα ππνιείκκαηα ησλ δηδαλίσλ. Μελ πεηάηε ην παιηφ 

ριννηάπεηα  ζηα ζθνππίδηα αιιά βάιηε ηνλ ζηνλ θνκπνζηνπνηεηή.   Ξερσξίζηε ην ζε 

κηα γσληά ηνπ θήπνπ θαη ζε κηζφ ρξφλν ζα έρεηε θάπνην θαιφ  νξγαληθφ  ιίπαζκα – 

θνκπφζηα γηα ρξήζε ζηα θπηά ζαο. 

Σν βάζνο ηνπ νξγψκαηνο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 150 mm 

,  ζπληζηάηαη γηα ην ρφξην λα έρεηε θαιή πνηφηεηα ζε απηά ην βάζνο γηα λα απμεζεί 

ζσζηά θαη λα έρεη θαιή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ζην κέιινλ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί 

λα αγνξαζηεί ακκνπδεξή θπηηθή γε (άκκνο πάλσ απφ 73%), αλ δελ ππάξρεη  αξθεηφ 

ρψκα, ή αλ πξέπεη λα απμεζεί ην χςνο θαη ηα επίπεδα, ε θαη λα αιιάμνπκε θιίζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, ην επίπεδν ηεο θπηηθήο γεο  ζα πξέπεη λα έρεη ην ίδην χςνο κε 

βεξάληεο θαη δηαδξφκνπο, έηζη ψζηε ν ριννηάπεηαο βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ηελ 

ζθιεξή επηθάλεηα. Απηφ θάλεη ην θνχξεκα ηνπ γξαζηδηνχ πνιχ επθνιφηεξν. 

ε απηφ ην ζηάδην είλαη θαιά  λα ζθεθηφκαζηε  ηελ ελζσκάησζε νξγαληθήο 

χιεο ζην έδαθνο ζαο.  Γηα παξάδεηγκα, εάλ έρεηε πνιχ ακκψδε εδάθε, νη νξγαληθέο 

χιεο  πνπ ζα πξνζζέζνπκε ζηελ δνκή ηνπ εδάθνπο, θαη λα βειηηψζνπκε ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπγθξαηεί πγξαζία θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δδψ κπνξείηε γηα 

νηθνλνκία λεξνχ λα ελζσκαηψζνπκε πιηθά φπσο sanowit. Αλ έρνπκε βαξχ ρψκα 

αξγίινπ, ε πξνζζήθε νξγαληθήο νπζίαο,  ηνλ βνεζά λα μεπεξάζεη ηνλ πειφ θαη λα 

θαηαζηήζεη επθνιφηεξε ηελ εξγαζία. Θα βειηηψζεη επίζεο ηελ απνρέηεπζε ηεο 

πεξίζζηαο ηνπ λεξνχ.  Μελ κπείηε ζηνλ πεηξαζκφ λα βάιεηε  ιίγε άκκν ζε βαξχ 

έδαθνο.  Απηφ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ιάζνο πνπ ζα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα.  Πξνζπαζήζηε λα απνθχγεηε ηε ρξήζε ηεο ηχξθεο σο πεγή ηεο 

νξγαληθήο χιεο… Δίλαη θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηήζεηε  ηλεο θνθνθνίληθα, 

ην απνηειέζκαηα ηεο δηθή ζαο θνκπνζηνπνηεζεο ε λα αγνξάζεηε απνιπκαζκέλε 

θνκπφζηα. 

Οξγψλνληαο  παξάιιεια  κε κία ηζνπγθξάλα θαζαξίδνπκε, ζπκβάιινληαο 

ζηελ εμάιεηςε ηπρφλ δηδάλησλ θαη αθαηξνχκε ηηο πέηξεο. ε απηφ ην ζεκείν, 

ρξεηάδεηαη πάηεκα κε έλα ειαθξχ θχιηλδξν (κέγηζην 300θηιά) ζε φιε ηελ πεξηνρή  - 

απηφ εδξαηψλεη ην έδαθνο θαη βιέπεηε πηζαλέο αλσκαιίεο πνπ απαηηείηαη λα 

μαλαδνπιέθηνχλ-, αθνχ βεβαησζνχκε φηη δελ έρνπκε   καιαθά ζεκεία.  Αμίδεη ψξα 

λα θάλνπκε απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο γηα λα απνθεπρζεί ε άληζε θαζίδεζε ηνπ 

εδάθνπο αξγφηεξα. Δθαξκφδνπκε έλα γεληθφ ιίπαζκα- θαιχηεξα νξγαληθφ αξγήο 

απνδέζκεπζεο- ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ, θαη λα αλακεηγλχεηαη 

επηκειψο ζηελ επηθαλεηαθή ζηξψζε(50 ρηιηνζηά ηνπ εδάθνπο). 

9.3 Σρόποσ μεταφοράσ ζτοιμου χλοοτάπθτα 

http://www.bioprasino.gr/el/el/machinery/millingmachines/
http://www.bioprasino.gr/el/el/compost/
http://www.bioprasino.gr/el/el/grass/
http://www.bioprasino.gr/el/el/watering/watereconomy/
http://www.bioprasino.gr/el/el/compost/
http://www.bioprasino.gr/el/el/97/?w=ili
http://www.bioprasino.gr/el/el/97/?w=ili
http://www.bioprasino.gr/el/el/grass/
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Βεβαησλφκαζηε  φηη έρνπκε αξθεηφ  ριννηάπεηα γηα ηηο αλάγθεο καο.  Να 

ζπκφκαζηε φηη ε ζπαηάιε ιφγσ θνπψλ, αθξψλ θαη δηακφξθσζεο είλαη πςειφηεξε γηα 

αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο ριννηάπεηεο, νπφηε κπνξεί λα ρξεηαζηνχκε ιίγν πεξηζζφηεξν 

απφ 'φζν λνκίδεηε.  Αμίδεη πξνζζέηνληαο πεξίπνπ 5% επηπιένλ ριννηάπεηα θαη φρη λα 

δηαπηζηψζνπκε φηη βξηζθφκαζηε ζε έιιεηςε ιίγσλ κέηξσλ θαηά ην ηέινο ηεο 

εξγαζίαο.   As a general rule, lay the turf as soon as possible after delivery. Καηά 

γεληθφ θαλφλα, πξέπεη λα ηνπνζεηνχκε ην ριννηάπεηα, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά 

ηελ παξάδνζε. ζν πην γξήγνξα λα ην ζέζνπκε, ηφζν θαιχηεξν  ην απνηέιεζκα ζα 

είλαη. 

 

 

9.8.3 Δίδε ριννηαπήηωλ 

 

Σα είδε ηνπ έηνηκνπ ριννηάπεηα ζα απνηειείηαη απφ ην αγξσζηψδεο θπηφ 

Festuca arundinaceae θαη  Cynodon dactylon ζηηο πεξηνρέο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα.  

 

 

9.8.3.1. Φπρξόθηιν είδνο 

Γέλνο: Festuca arundinacea 

Αλήθεη ζηα ςπρξφθηια είδε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα αδξφθπιια είδε Σν 

θπξηφηεξν ςπρξφθηιν είδνο πνπ θαιιηεξγείηαη ζηελ Διιάδα κε πνιχ κεγάιε επηηπρία 

απφ ηελ δεθαεηία ηνζ 70. Πξνζαξκφδεηαη ζε κεγάιε πνηθηιία θιηκαηηθψλ θαη 

εδαθηθψλ ζπλζεθψλ. Γεκηνπξγεί έλα ππθλφ θαη ζθηθηφ ριννηάπεηα κε ην έληνλν 

΄΄αδέιθσκα΄΄ ην νπνίν ηελ ραξαθηεξίδεη δελ έρεη φκοο ηελ ηθαλφηεηα λα έξπεη αιιά 

αλαπηχζζεηαη θαηά „‟ηνχθεο  (ζπζάλνπο). Δίλαη βνηαληθφ είδνο ην νπνίν αξρηθά είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ιεηκψλην θπηφ ησλ βνζθψλ. 

Σν Ηλζηηηνχηνπ Φπηψλ θαη Βνζθψλ κάιηζηα δεκηνχξγεζε θαη ηε πξψηε 

κεζνπξψηκε πνηθηιία ΜΔΣΟΒΟ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 γηα ρξήζε βέβαηα 

θηελνηξνθηθή. Οη αξρηθέο πνηθηιίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα 

καθξνζθνπηθά δελ έδηλαλ ηελ εηθφλα ελφο θαινχ ριννηάπεηα θπξίσο ιφγσ ηνπ 

θχιινπ ην νπνίν είλαη πνιχ πιαηχ θαη αδξήο εκθαλίζεσο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ριφεο 

αιιά θαη κε ηελ έληνλε ηάζε δεκηνπξγίαο μπισδψλ βιαζηψλ. Απηά θπξίσο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη ν δηαθνξεηηθφο θαη αληαγσληζηηθφο ηξφπνο αλαπηχμεσο ηεο 

απέθιεηζαλ ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ηεο σο ζπζηαηηθφ κηγκάησλ ζπφξσλ 

ριννηαπήησλ. Σν ξηδηθφ ηεο φκσο ζχζηεκα είλαη πινχζην θαη βαζχ, βαζχηεξν απφ 

θάζε άιιν ςπρξφθηιν είδνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ην είδνο παξνπζηάδεη κεγάιε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηε κεηαβαηηθή θιηκαηηθή δψλε κεηαμχ ηεο ςπρξήο πγξήο θαη 

ζεξκήο πγξήο δψλεο. Αληεπεμέξρεηαη κε επηηπρία ην stress ησλ πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ηνπ θαινθαηξηνχ ελψ αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο -10° ρσξίο εκθαλή 

ζεκεία δεκηψλ. Ζ αληνρή ηεο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφηεξε απφ 

ηελ αληίζηνηρε φισλ ησλ ςπρξφθηισλ εηδψλ ριφεο.   

Ηθαλνπνηεηηθφο είλαη επίζεο θαη ν  ρξσκαηηζκφο πνπ δηαηεξεί θαηά ηελ 

πεξίνδν ηελ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ελψ αληηζέησο ν ξπζκφο αλαπηχμεσο κεηψλεηαη 

πνιχ. 

Ζ αληνρή ηεο ζε ζθηεξά κέξε είλαη κέηξηα ελψ είλαη αλζεθηηθή ζε 

θαηαπφλεζε θαη θπθινθνξία. Αλαπηχζζεηαη θαιχηεξα ζε εδάθε θπκαηλφκελνπ pH 

5.5 θαη 6,5 αιιά ηα φξηα απμάλνληαη θαη κέρξη 4,7-8,7. Παξνπζηάδεη επίζεο αληνρή ζε 

αιθαιηθά θαη αιαηνχρα εδάθε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ςπρξφθηια είδε. 
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Υξεζηκνπνηείηαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηδηαίηεξα φπνπ απαηηείηαη ριννηάπεηαο 

αληνρήο ζηελ θπθινθνξία, ππθλφο, ζθηθηφο, κε ρξψκα πνπ λα δηαηεξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

Ζ βειηησκέλε εληαηηθή ζπληήξεζε ηνπ κε πινχζηεο ιηπάλζεηο θαη ηαθηηθφ 

θνχξεκα εμνπδεηεξψλεη αξθεηά ηελ αδξφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εκθάληζε ηνπ 

θπιιψκαηνο. Γελ αληέρεη ην ηαθηηθφ βαζχ θνχξεκα θαη ην άξηζην χςνο θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 4-5cm. Απαηηεί φκσο θνχξεκα γηαηί δηαθνξεηηθά μπινπνηείηαη εχθνια θαη 

αλζνθνξεί. 

Δίλαη είδνο ην νπνίν ιφγν ηνπ αδξνχ θπιιψκαηνο, ηεο πςειήο αλαπηχμεσο   

αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ αλαπηχμεσο   δελ κπνξεί λα αλακηρζεί κε άιια είδε σο κίγκα. 

ηελ ρψξα καο δελ έρεη πξφβιεκα απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο αιιά ζε νξηαθέο 

θαηαζηάζεηο θηηξηλίδεη αξθεηά αιιά δελ θηλδπλεχεη λα θαηαζηξαθεί. Πνιιέο θνξέο 

εθηφο απφ ην θίηξηλν απηφ ρξσκαηηζκφ απνθηά θαη φηαλ θηάζεη ζε νξηαθά ζεκεία 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. 

 

 

9.8.3.2. Θεξκόθηιν είδνο 

 

Τπννηθνγέλεηα :festucoideae        

Φπιή: clorideae 

Γέλνο: Cynodon dactylon 

Απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε ρξήζε παγθνζκίσο θαη ζε πιεζψξα 

θιηκαηηθψλ θαη  εδαθηθψλ ηχπσλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή γεληθά αληνρή ζην 

ςχρνο, αδπλακία αλαπηχμεσο ζε ζθηεξά κέξε, φμηλα εδάθε θαη πεξηνρέο κε θαθή 

ζηξάγγηζε. Δίλαη ην πιένλ αλζεθηηθφ  ζηελ μεξαζία απφ ζεξκφθηια είδε. 

Παξνπζηάδεη κάιινλ ηαρεία αλάπηπμε κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ δηα ζπνξάο θαη 

αλαπηχζζεηαη επηθαλεηαθά κε ηελ έθπηπμε ζηνιψλ θαη ππφγεηα κε αλάπηπμε 

ξηδσκάησλ.  

Δίλαη απφ ηα ειάρηζηα είδε Cynodon πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξν γηαηί 

νη πεξηζζφηεξν βειηησκέλεο πνηθηιίεο είλαη ζηείξεο θαη πνιιαπιαζηάδνληαη αγελψο. 

Ζ κέζε ζεξκνθξαζία αλαπηχμεσο εκέξαο είλαη άλσ ησλ 24°C ελψ θάησ ησλ 15,5°C 

ζηακαηάεη λα αλαπηχζζεηαη  θαη θάησ απφ ηνπο 10°C απνθηά έλα θηηξηλνθαθέ νπφηε 

θαη ιεζαξγεί. Σν φλνκα ηνπ νθείιεηαη ζην φηη ηα ξηδψκαηα ηνπ κε ηα νπνία θαη 

εμαπιψλεηαη είλαη ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη αηρκεξά φπσο ην δφληη ηνπ ζθχινπ. 

ηε ρψξα καο είλαη είδνο πνιχ δεκνθηιέο ζηα λφηηα ή ηα ζεξκά παξαιηαθά 

κέξε. Πνιιέο θνξέο απνηειεί θαη ζπζηαηηθφ  κεηγκάησλ αιιά ιφγσ ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπ είδνπο απηνχ λα αληαγσλίδεηαη ηα άιια είδε πνπ απαξηίδνπλ ην κείγκα θαη 

εηδηθφηεξα ηε ζεξηλή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία κία δπλακηθή εμέιημε ηνπ, ελψ ηα 

ππφινηπα είδε θάκπηνληαη απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο εκέξαο. Σειηθψο ην 

Cynodon επηθξαηεί απφιπηα εηο βάξνο ησλ άιισλ.    

 

      Οη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ριννηάπεηα ζα έπνληαη ησλ εξγαζηψλ 

εγθαηάζηαζεο ηνπ δηθηχνπ άξδεπζεο ηνπ ριννηάπεηα.  

Ζ ηνπνζέηεζε ζα γίλεη κε ζεηξά θαη ηα θνκκάηηα ζα ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ 

πιεζηέζηεξα. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ριννηάπεηα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ θελά. 
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Αλ ππάξμνπλ φηαλ ηα θπηά ζα απνθηήζνπλ χςνο 12 εθαηνζηψλ θαη κεηά ην πξψην 

θνχξεκα ζα γίλεη ζπνξά ζηα θελά θαη επηθάιπςε κε εδαθηθφ κίγκα. 

 

 

9.8.4. παξηόο ριννηάπεηαο. 

 

      Γηα ηνλ ζπαξηφ ριννηάπεηα πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 

 

 Πξέπεη λα αθαηξεζνχλ κε πξνζνρή ηα πνιπεηή δηδάληα πνπ είλαη πάληνηε 

επηθίλδπλνη ερζξνί.  

 Δπηβάιιεηαη λα κείλεη ην έδαθνο κέρξη λα θηάζεη ζην "ξψγν ηνπ" ρσξίο λα 

ζηξσζεί, ψζηε λα κπνξεί εχθνια λα ςηινρσκαηηζηεί. Πξέπεη άιισζηε λα 

απνθεχγεηαη ε θνληνξηνπνίεζε ηνπ ρψκαηνο. Ζ πθή ηεο επηθάλεηαο πξέπεη λα 

είλαη "ζππξσηή", ψζηε λα ζπγθξαηεί ην ζπφξν θαη φρη λα ζρεκαηίδεη θξνχζηα 

ή λα μεπιέλεηαη απφ ηε βξνρή. 

 Θα πξέπεη λα γίλεη βαζχ θξεδάξηζκα θαη επηκειεκέλνο θαζαξηζκφο απφ 

πέηξεο πνπ δελ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο δηακφξθσζεο. 

 Γηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ.  

 Θα πξέπεη λα γίλεη κίμε ησλ θαηάιιεισλ εδαθνβειηησηηθψλ πνπ ζα 

ξπζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη δηάζηξσζε ηνπο ζε πάρνο 10 

εθαηνζηψλ, ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα γίλεη ε ζπνξά ηνπ ριννηάπεηα  

 

      Σν είδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη Festuca arundinacea. Με απηφ ην είδνο ε 

εκθάληζε ηνπ ριννηάπεηα είλαη πξάζηλε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε λα γίλεη λσξίο ηελ Άλνημε ή αξγά ην Φζηλφπσξν. 

 

 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζπνξά ηνπ ριννηάπεηα είλαη θαηά 

ζεηξά εθηέιεζεο:  

1. Αθαίξεζε ηνπ ππάξρνληνο ρψκαηνο, ζηελ πεξηνρή ζπνξάο, ζε χςνο 12 

εθαηνζηψλ. 

2. Φξεδάξηζκα ζε βάζνο 15 εθαηνζηψλ θαη αθαίξεζε μέλσλ πιψλ (πέηξεο, 

ξίδεο, ξηδψκαηα πνιπεηψλ δηδαλίσλ θ.ι.π.) θαη δηακφξθσζε επηθαλείαο 

εδάθνπο. 

3. Γηάζηξσζε ηνπ εδαθηθνχ κίγκαηνο (φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηνλ ζρεηηθφ 

πίλαθα) ζε χςνο 10 εθαηνζηψλ. 

4. Διαθξφ πφηηζκα γηα λα θαζίζνπλ ηα ρψκαηα. 

5. ηαλ ζηεγλψζεη, δηφξζσζε κηθξνθαζηδήζεσλ κε επηθαλεηαθέο 

επηρσκαηψζεηο, ηειηθή ηζνπέδσζε. 

6. Γηαζπνξά ζε φιε ηελ πξνο ζπνξά έθηαζε θνθθψδνπο πξνθπηξσηηθνχ 

δηδαληνθηφλνπ γηα πιαηχθπιια δηδάληα. 

7. Αλάκημε ηνπ ζπφξνπ κε θαηάιιειν εληνκνθηφλν . 

8. Υψξηζκα επηθαλείαο ζε ζπνξηέο πιάηνπο 1 κέηξσλ θαη ζπνξά κε 

ζπαξηηθή κεραλή 50-60 γξακκάξηα ζπφξνπ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

(m
2
), θάιπςή ηνπ ζπφξνπ κε ρηππεηφ ηζνπγθξάληζκα θαη θπιίλδξηζκα 

κε θχιηλδξν βάξνπο 40 θηιψλ. 
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9. Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρεη γίλεη ζπνξά ζα αξδεπηνχλ επηθαλεηαθά 

ζρεδφλ κέρξη θνξεζκνχ θαη ζα δηαηεξεζνχλ ζην ξψγν ηνπο κε ηαθηηθέο 

αξδεχζεηο κε ην απηφκαην ζχζηεκα άξδεπζεο. 

10. Μεηά ην θχηξσκα έιεγρνο εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε μέλσλ 

αλεπηζχκεησλ θπηψλ (δηδάλησλ), κε ηα ρέξηα ή ρξήζε δηδαληνθηφλσλ, 

αλάινγα κε ηα δηδάληα.  

11. Σν πξψην θνχξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζα γίλεη κε θαηάιιειε ρινoθνπηηθή 

κεραλή ζε χςνο 5-6 εθαηνζηψλ φηαλ ε ριφε απνθηήζεη χςνο 8-10 

εθαηνζηψλ θαη αθνχ πξνεγεζεί ειαθξφ θπιίλδξηζκα. 

12. Δπαλαζπνξά γπκλψλ θειίδσλ κέζα ζηνλ ριννηάπεηα 

13. Λίπαλζε κε πιήξεο ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία.  

14. Έιεγρνο γηα πξνζβνιέο. Αλ παξαηεξεζνχλ πξνζβνιέο, κεηά ηελ 

αλαγλψξηζε, ζα γίλεη ςεθαζκφο κε κπθεηνθηφλα ή εληνκνθηφλα 

ζθεπάζκαηα ηεο απφιπηεο έγθξηζεο ηεο επίβιεςεο. 

 

 

9.8.5. πληήξεζε ριννηάπεηα 

 

Γηα λα δηαηεξήζεηε ην γθαδφλ θαηαπξάζηλν είλαη απαξαίηεην λα ην πνηίδεηε 

ζπρλά θαη πνιχ. Χζηφζν αλ ζέιεηε λα εμνηθνλνκήζεηε λεξφ είλαη πξνηηκφηεξν λα 

πνηίδεηαη ιηγφηεξν ζπρλά, αιιά πνιχ θάζε θνξά. Αλ πνηίδεηε ιίγν θάζε κέξα νη ξίδεο 

δελ ζα κεγαιψζνπλ πεξηζζφηεξν απφ 3-4 εθ. 

Άλνημε: ην γξαζίδη δελ έρεη αλάγθε απφ πφηηζκα θαη αξθείηαη ζηελ δξνζηά ηνπ 

πξσηλνχ θαη ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο πνπ έρεη ζπζζσξεπηεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα. Υξεηάδεηαη πξνζνρή αλ ε άλνημε είλαη πνιχ δεζηή νπφηε είλαη απαξαίηεην 

λα πνηίδεηαη 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Καινθαίξη: ην γξαζίδη πξέπεη λα πνηίδεηαη θαζεκεξηλά κε επαξθή πνζφηεηα λεξνχ 

έηζη ψζηε ην έδαθνο λα παξακέλεη πγξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κέξαο. ηηο δεζηέο 

κέξεο πνηίζηε λσξίο ην πξσί ή ην απφγεπκα ή ην βξάδπ, γηα λα κεηψζεηε ηηο απψιεηεο 

λεξνχ. 

Φζηλφπσξν: ην γξαζίδη πξέπεη λα πνηίδεηαη αλάινγα κε ηηο επηθξνηνχζεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. Αλ επηθξαηεί μεξαζία πνηίδνπκε αλά δπν κέξεο. Αλ ν θαηξφο είλαη πην 

πγξφο αξρίδνπκε λα ειαηηψλνπκε ην λεξφ ζηαδηαθά. 

Υεηκψλαο: ην ρεηκψλα ην γξαζίδη «θνηκάηαη» νπφηε ηα πνηίζκαηα είλαη άρξεζηα θαη 

πξνθαινχλ θίλδπλν λα θαηαζηξέςνπλ ηηο ξίδεο. Αλ ππάξρεη αλνκβξία ίζσο ρξεηαζηεί 

έλα πφηηζκα κε ιίγν λεξφ θάζε εβδνκάδα ή θάζε 10 κέξεο. 

 

 

9.8.5.1. Κνύξεκα 

 

  Γελ ππάξρεη πξνηεηλφκελε ζπρλφηεηα ηππηθνχ θνπξέκαηνο. ια εμαξηψληαη 

απφ ηελ επνρή, ηελ πνηθηιία ηνπ ριννηάπεηα θαη ην αλ πνηίδεηαη ηαρηηθά ή φρη. 

Γεληθά φζν πην πνιχ κεγαιψλεη ην γξαζίδη, ηφζν πην ζπρλά πξέπεη λα θνπξεχεηε γηα 

λα δηεπθνιπλζείηε. Δπίζεο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε ηε θνπξεπηηθή κεραλή 

γξαζηδηνχ πην ζπρλά ηελ άλνημε ή ην θζηλφπσξν (κηα θνξά θάζε εβδνκάδα), φπνπ ε 

αλάπηπμε ηνπ γθαδφλ είλαη πην ζεκαληηθή. 

  Έλα θαιισπηζηηθφ γθαδφλ πξέπεη λα είλαη θνπξεκέλν ζηα 5 κε 6 εθ. 

Σα θνπξέκαηα πξέπεη λα είλαη ζπρλά. Αλ ζέιεηε λα παίμεηε πνδφζθαηξν ή λα θάλεηε 

εθδήισζε, ην γθαδφλ πξέπεη λα έρεη χςνο 5-10 εθ. Καη πνηέ ιηγφηεξν. Σν θαινθαίξη 
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ην ρφξην πξέπεη λα είλαη πην ςειφ πεξίπνπ 8-10 εθ. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη επηπιένλ 

ζθηά ζην ρψκα θαη θαιχηεξε ζπγθξάηεζε λεξνχ. Σελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν 

πξέπεη λα θνπξεχεηαη πην θνληφ. 

Μεγάιε πξνζνρή ρξεηάδεηαη φηαλ ην γξαζίδη είλαη θαηλνχξην. Πξέπεη λα 

θνπξεχεηαη πάλσ απφ ηα 5 εθ. αιιηψο ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαζηξαθεί. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θνπξέκαηνο κε ριννθνπηηθή κεραλή πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζην 

λα κελ ρπζνχλ βελδίλεο θαη ιάδηα ζην γθαδφλ. 

 

9.8.5.2. Ξερνξηάξηαζκα 

 

  Ραδίθηα, αγξηάδα, παθεξέηεο θαη αιιά αξλφγισζζα θαη δηδάληα κπνξνχλ λα 

θαηαζηξέςνπλ ηα πάληα γη΄απην απνκαθξχλεηε ηα φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Αλ 

έρεηε ιίγα δηδάληα είλαη πξνηηκφηεξν λα απνθχγεηε ηα δηδαληνθηφλα θαη λα ηα 

μεξηδψζεηε κε ηα ρέξηα ή κε έλα ζθαξπέιν κεηά απφ κηα βξνρή ή έλα θαιφ πφηηζκα.      

Πξνζπαζήζηε λα ηα αθαηξέζεηε φζν θαιχηεξα γίλεηαη ρσξίο λα κείλνπλ ππνιείκκαηα 

απφ ξίδεο. ε πεξίπησζε κεγάινπ παξαζηηηζκνχ ςεθάζηε πάλσ ζην βξεκέλν γθαδφλ 

έλα θαιφ δηδαληνθηφλν πνπ θαηαζηξέθεη ηα ρφξηα κε κεγάια θχιια. Σα δηδάληα 

θαηαζηξέθνληαη κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο. 

 

 

9.8.5.3 Λίπαλζε 

 

  Σν γθαδφλ φηαλ δελ ηξέθεηαη ζσζηά θηηξηλίδεη θαη είλαη εππαζέο ζηηο 

αζζέλεηεο. Σα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηελ ηξνθή ηνπ είλαη ην άδσην, ν θψζθνξνο, ην 

θάιην, ην αζβέζηην, ην καγλήζην, ην ζεηάθη θαζψο θαη δηάθνξα άιια ηρλνζηνηρεία. 

Δλδείμεηο πνπ θαλεξψλνπλ ηελ αλάγθε ιίπαλζεο: ελδεηθηηθά φηαλ ππάξρεη έιιεηςε 

αδψηνπ ην ρφξην θηηξηλίδεη θαη νη ξίδεο δελ αλαπηχζζνληαη γξήγνξα. ηαλ ηα 

βιαζηάξηα ησλ ρφξησλ βγαίλνπλ ιεπηά θαη ζηελά ή πνπ πεξηπιέθνληαη, είλαη ζπρλά 

κηα έλδεημε έιιεηςεο θσζθφξνπ. Αλ νη άθξεο θαίλνληαη θακέλεο είλαη έλδεημε 

αλεπάξθεηαο θαιίνπ. 

  Γεληθά ππάξρνπλ δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο ιηπαζκάησλ. Σα ιηπάζκαηα ηαρείαο 

δξάζεο θαη ηα ιηπάζκαηα βξαδείαο δξάζεο ή απνξξφθεζεο. Σα πξψηα πεξηέρνπλ 

γεληθά πνιχ άδσην πνπ ηξνθνδνηεί θαη πξαζηλίδεη ην θχιισκα θαη επηπιένλ 

αλαπηχζζεη ηνλ βιαζηφ ηνπο. Γξνπλ κέζα ζε 24 ψξεο. Οη επαλαιήςεηο πξέπεη λα 

αλαλεψλνληαη θάζε δπν κήλεο ηνλ ρξφλν, ψζηε λα δηαηεξείηαη ε δξάζε ηνπο. Αλ 

ζέιεηε λα έρεηε έλα πξάζηλν γθαδφλ φιν ην ρξφλν, ρξεζηκνπνηείζηε ιηπάζκαηα πνπ 

έρνπλ δηάξθεηα δξάζεηο πνιιψλ κελψλ. Πξέπεη λα ρσλεχνληαη απφ ην έδαθνο γηα λα 

κπνξέζνπλ λα απνξξνθεζνχλ απφ ηηο ξίδεο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. 

  Σέινο ζρεηηθά κε ηελ δνζνινγία θξνληίζηε λα δηαβάζεηε πνιχ πξνζεθηηθά ηηο 

αλαγξαθφκελεο νδεγίεο πάλσ ζηελ ζπζθεπαζία. Δίλαη άζθνπν λα μεπεξλάηε ηελ 

αλαγξαθφκελε δφζε, γηαηί ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξεηε είλαη λα ζπαηαιήζεηε ην 

πξντφλ ή λα πξνθαιέζεηε βιάβε ζηνλ ριννηάπεηα. 

Δζείο απνθαζίδεηε αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα ιίπαζκα κε γξήγνξε δξάζε ή θάπνην 

άιιν κε αξγή δξάζε, πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεηε ζε δπν δφζεηο ην ρξφλν. Καη ζηηο 

δπν πεξηπηψζεηο πνηίζηε θαλνληθά ην γθαδφλ, δηφηη ην λεξφ ζα θαζνξίζεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

Γηα ιίπαζκα γξήγνξεο αλάπηπμεο: Μάξηηνο, Μάηνο, Ηνχιηνο, επηέκβξηνο 

Γηα ιίπαζκα αξγήο αλάπηπμεο: Απξίιηνο, Οθηψβξηνο 
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9.8.5.4. Δμαεξηζκόο 

 

  Σν γθαδφλ έρεη αλάγθε απφ αέξα. Μηα θνξά ην ρξφλν θξνληίζηε λα 

απαιιαγείηε απφ ηνλ ριννηάπεηα θαη λα ηξππήζεηε ην ρψκα. 

Έλα γθαδφλ θαιά ζξεκκέλν θαη πνηηζκέλν κπνξεί λα γίλεη δφισκα γηα δηδάληα θαη 

βξχα. Μηα θνπξεπηηθή κεραλή γξαζηδηνχ δελ καδεχεη πνηέ φια ηα θχιια ησλ ρφξησλ. 

Απηά ηα πεξηηηψκαηα ζπζζσξεχνληαη ζην έδαθνο γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ 

ριννηάπεηα πνπ ζα εκπνδίζεη ην ρψκα λα αλαπλεχζεη ή λα κνπιηάζεη θαζψο θαη ην 

ρφξην λα πχθλσζε. Γηα λα βγάιεηε απηφλ ην ζσξφ απφ βξχα θαη ριννηάπεηα πξέπεη 

λα πεξάζεηε ην γξαζίδη ζαο κε ηε κεραλή επηθαλεηαθήο απφμεζεο. Ζ ρξήζε ηεο 

κεραλήο επηθαλεηαθήο απφμεζεο ζπλίζηαηαη ινηπφλ ζην ρηέληζκα ή ην μχζηκν ηνπ 

γξαζηδηνχ γηα λα μεξηδψζεη απηά ηα πεξηηηψκαηα. 

Υξεζηκνπνηείζηε ηε κεραλή επηθαλεηαθήο απφμεζεο κηα κε δπν θνξέο ην ρξφλν 

Δθηφο απφ ην γεγνλφο φηη απνκαθξχλεη φια ηα πεξηηηψκαηα πνπ ζπζζσξεχνληαη 

αλάκεζα ζηα θχιια ησλ ρφξησλ ε κεραλή επηθαλεηαθήο απφμεζεο πξαγκαηνπνηεί 

κηθξέο ηξχπεο κέζα ζην ρψκα πνπ ζπκβάινπλ ζηνλ αεξηζκφ ησλ ξηδψλ θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε δηείζδπζε ηνπ λεξνχ κέζα ζην έδαθνο 
 

9.9. πληήξεζε θπηηθνύ πιηθνύ. 

 

9.9.1. πληήξεζε δέληξωλ θαη ζάκλωλ.  

      Ζ ζπληήξεζε ησλ θπηψλ ζα γίλεηαη κία θνξά αλά ηξίκελν, ζπζηεκαηηθά θαη ζα 

πεξηιακβάλεη : 

1. Καιιηέξγεηα - ζθάιηζκα ζηνλ άκεζν ρψξν ησλ θπηψλ κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ δηδαλίσλ (λσξίο ηελ άλνημε) θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ αεξηζκνχ ηνπ 

εδάθνπο θαη ηεο αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο απνξξφθεζεο, απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα 

ησλ θπηψλ, ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ (λεξφ - αέξαο - ζξεπηηθά ζηνηρεία) γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

2. Λίπαλζε ησλ θπηψλ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαιχηεξεο αλάπηπμεο. Βαζηθή 

ιίπαλζε ην θζηλφπσξν (N-P-K θαη ηρλνζηνηρεία) θαη ζπλδπαζκφο αδσηνχρα κε 

νξγαληθή ιίπαλζε ηελ άλνημε. Σν ιίπαζκα ελζσκαηψλεηαη κε ην ρψκα ζηνλ 

άκεζν ρψξν ηνπ θπηνχ, φρη φκσο πνιχ θνληά ζηε ξίδα ηνπ. Ζ πνζφηεηα πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην ζθεχαζκα. Σελ ιίπαλζε αθνινπζεί άθζνλν πφηηζκα.  

3. Δθαξκνγή αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ, πνπ πηζαλά ζα παξνπζηαζζνχλ, κε 

βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε θαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ππαξρφλησλ σθέιηκσλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Διιάδα κε επηηπρία. 

Δηζάγνληαη δειαδή παξαζηηνεηδή θαη αξπαθηηθά έληνκα θαη αθάξεα ηα νπνία 

ηξέθνληαη κε ηα επηβιαβή έληνκα ησλ θπηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα κελ εηζαρζνχλ λένη νξγαληζκνί, αληίζεηα λα εληζρχνληαη 

ππάξρνληεο. 

4. Κιαδέκαηα κνξθήο θαη αλαλέσζεο ηνπ θπιιψκαηνο, ζε φζα είδε επηηξέπεηαη θαη 

ηελ θαηάιιειε επνρή γηα απηά, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε θαη ηζνξξνπία ηεο 

βιαζηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο, ηεο αλζνθνξίαο θαη θαξπνθνξίαο ηνπο. Σν θιάδεκα 

ησλ ζάκλσλ δηαρσξίδεηαη ζε απηνχο κε αλνημηάηηθε θαη απηνχο φςηκε 
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θαινθαηξηλή ή θζηλνπσξηλή άλζεζε. ηελ πξψηε πεξίπησζε θιαδεχνπκε κεηά 

ηελ αλζνθνξία θαη ειαθξά. ηε δεχηεξε πεξίπησζε θιαδεχνπκε πξηλ ή κεηά ηελ 

αλζνθνξία, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο. Σα θπιινβφια είδε θιαδεχνληαη κεηά ηε 

θπιινξνή. 

5. Έιεγρνο ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο άξδεπζεο ησλ θπηψλ, γηα ηελ θαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ. Καζαξηζκφο ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ απφ άιαηα, ρψκαηα θαη 

μέλεο νπζίεο. Αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο άξδεπζεο αλάινγα κε ηελ επνρή.  

6. Δπηζεψξεζε θαη ξχζκηζε ησλ ηκάλησλ ζηεξέσζεο ησλ δέλδξσλ θάζε άλνημε, 

θζηλφπσξν θαη κεηά απφ αλεκνζχειιεο. Οη ηκάληεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη νχηε 

πνιχ ζθηρηνί, νχηε πνιχ ραιαξνί. Υαιαξνί ηκάληεο δεκηνπξγνχλ δεκηά ζηνλ 

θνξκφ θαη ζηηο ξίδεο ιφγσ θίλεζεο ηνπ δέληξνπ. θηρηνί ηκάληεο πλίγνπλ ην 

δέληξν ή ην εμαζζελνχλ ζην ζεκείν ζηήξημεο κε απνηέιεζκα λα ζπάζεη ζε έλαλ 

πνιχ δπλαηφ άλεκν. 

7. Απνκάθξπλζε ησλ ηκάλησλ ζηεξέσζεο κε ηελ έλαξμε ηεο 2
εο

 απμεηηθήο πεξηφδνπ 

κεηά ηε θχηεπζε. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

154 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
Ο
 

ΑΡΓΔΤΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

155 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

10.1 Δηζαγωγή 

Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ην δίθηπν απηφκαηνπ πνηίζκαηνο ηεο ππφ κειέηεο 

πεξηνρήο. χκθσλα κε ηελ θεπνηερληθή κειέηε ζα θπηεπηνχλ δέληξα απφ ηελ 

γχξσ πεξηνρή θαη  ηελ  ηνπηθή ρισξίδα, επηπιένλ ν ρψξνο ζα θαηαιακβάλεηαη 

απφ ριννηάπεηα .Αθφκα  ζα δεκηνπξγεζεί θαη κία λεζίδα απφ βνηαληθφ θήπν.  

Σν πιήζνο θαη ε απφζηαζε θχηεπζεο θαζνξίζηεθαλ απφ ηελ θεπνηερληθή 

κειέηε. 

Ζ  ππφ κειέηε έθηαζε πεξίπνπ 1200 ζηξέκκαηα , ρσξίζηεθε ζε  7 πεξηνρέο.    

Δλδεηθηηθά ηα θπηά πνπ ζα θπηεπηνχλ ζα είλαη φισλ ησλ κεγεζψλ θαη ηχπσλ 

πνπ δχλαληαη λα επδνθηκήζνπλ ζηελ πεξηνρή. Έηζη ην αξδεπηηθφ ζχζηεκα ζα 

γίλεη εληαίν γηα φιν ην θπηηθφ πιηθφ.  

Ζ κειέηε γίλεηε κε ζεσξεηηθά ζηνηρεία.  

Παίξλνπκε ζαλ δεδνκέλν φηη είλαη δπλαηφ θαη ζχλλνκν θάζε κία απφ ηηο 7 

πεξηνρέο λα έρεη ην δηθφ ηεο πεγάδη, φπνπ αληινχκε ηηο απαξαίηεηεο πνζφηεηεο 

ζε λεξφ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

10.2 Σερληθή Πεξηγξαθή 

Ζ κέζνδνο πνηίζκαηνο, ε νπνία αλαιχεηαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ, ζε γεληθέο 

γξακκέο πεξηγξάθεηαη σο έλα πιήξεο απηνκαηνπνηεκέλν δίθηπν άξδεπζεο .  

Ζ θάζε πεξηνρή ζα έρεη ην δηθφ ηεο απηφλνκν ζχζηεκα άξδεπζεο.  

Κάζε ζχζηεκα ζα έρεη έλα θεληξηθφ πξνγξακκαηηζηή πνηίζκαηνο , ν νπνίνο ζα 

δίδεη εληνιή ζε ειεθηξνβάλεο θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο ζε θχξην πξσηεχνληα 

αγσγφ ΡΔ Φ110/6αηκ.πνπ ζα δηαηξέρεη ηελ θάζε πεξηνρή. Ο αγσγφο απηφο 

κέζσ ηνπ δεπηεξεχνληνο δηθηχνπ δηαθιάδσζεο ΡΔ Φ 50/6 αηκ ζα ηξνθνδνηεί 

ην ηξηηεχνλ δίθηπν κε απηνξπζκηδφκελνπο (in line) ζηαιιάθηε ζσιήλεο 

ΡΔΦ17,ππφγεηαο εθαξκνγήο γηα ηνλ ριννηάπεηα , θαη επηθαλεηαθήο άξδεπζεο 

κε επηθαζήκελνπ ( on line) ζηαιιάθηε ζσιήλεο ΡΔΦ16 γηα ηνπο ζάκλνπο θαη ηα 

δέληξα  ( πιελ εθείλσλ πνπ ζα βξίζθνληαη κέζα ζηνλ ριννηάπεηα θαη νη νπνίνη 

ζα πνηίδνληαη απφ ην πξψην).  

Σνλ πξσηεχνληα αγσγφ ηεο θάζε πεξηνρήο ζα ηξνθνδνηεί αληιεηηθφ  

ζπγθξφηεκα αλαξξφθεζεο απφ ηελ γεψηξεζε.  

ην ζχζηεκα δφζεθε κεγάιε πξνζνρή ζηελ νκνηνκνξθία δηαβξνρήο ,έηζη ψζηε 

θάζε ζεκείν ηεο έθηαζεο ηνπ γθαδφλ ,λα δέρεηαη θαηά ην δπλαηφλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα λεξνχ ζε δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηιέρζεθε δε ην ππφγεην 

ζχζηεκα ζηαιιαθηνθφξνπ γηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη.  
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Δπηγξακκαηηθά : 

 

εκαληηθή νηθνλνκία θαηαλάισζεο λεξνχ ζε ζρέζε κε ην πφηηζκα κε δηαβξνρή 

απφ πάλσ, αθνχ δελ έρνπκε εμαηκηζηνδηαπλνή ,απνξξνή ή απνκάθξπλζε ιφγν 

αλέκνπ. 

Γίλεη ηελ δπλαηφηεηα άξδεπζεο ζε νπνηαδήπνηε ψξα ηεο εκέξαο ,ρσξείο λα 

πξνθαιεί ηελ παξακηθξή φριεζε θαη ρσξίο λα γεκίδεη ν ηφπνο λεξά.      

Ζ νκνηνκνξθία ηεο δηαβξνρήο ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο  

θαηξηθέο ζπλζήθεο  πρ άλεκνη 

Δπηηξέπεη ηελ εθηέιεζε νπνηαδήπνηε εξγαζίαο ζηνλ ριννηάπεηα ,αθφκα θαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πνηίζκαηνο. 

Λφγσ ηεο ππφγεηαο ηνπνζέηεζήο ηνπ ην ζχζηεκα είλαη 100% αληηβαλδαιηθφ. 

Έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα ππφγεηαο πδξνιίπαλζεο.  

 

Σέινο κεηψλεηαη θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο αζζελεηψλ ( κχθεηεο) ζην γθαδφλ 

,πνπ επλννχληαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ πςειήο ζεξκνθξαζίαο θαη δηαβξνρήο ηνπ 

θπιιψκαηνο ή επηθαλεηαθνχ λεξνχ.      

 

10.3 Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

10.3.1 Αληιηθό πγθξόηεκα 

Σν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ επηθαλεηαθή πνιπβάζκηα θάζεηε 

αληιία παξνρήο 25 m³ ζε καλνκεηξηθφ 80 κ Τ   ηζρχνο 7,5 θw . Σα πδξαπιηθά 

απηά ραξαθηεξηζηηθά ε αληιία πξέπεη λα ηα δίλεη  ζην κέγηζην βαζκφ απφδνζεο 

ηεο. Ζ αληιία ζα παίξλεη λεξφ απφ ηελ γεψηξεζε .Πξνηηκήζεθε θάζεηε αληιία 

δηφηη έρεη θαιχηεξνπο βαζκνχο απφδνζεο, θαιχηεξα πδξαπιηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ίδηα απνξξνθψκελε ηζρχ , πην αζφξπβε ιεηηνπξγία ,ζηηβαξφηεξε θαηαζθεπή 

θαη ηειηθά πςειφηεξε αμηνπηζηία ζε βάζνο ρξφλνπ ζε ζρέζε πάληα κε ηηο 

νξηδνληίνπ άμνλα επηθαλεηαθέο αληιίεο.  

Ζ αληιία ζα είλαη πνιπβάζκηα θπγνθεληξηθή, κε πδξαπιηθά κέξε 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα  AISI 304,αλαξξφθεζε θαη 

θαηάζιηςε δηαηνκήο Φ 64 mm επίζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 

304,θαηάιιειε γηα θαζαξά πδαηψδε πγξά θαη ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε 

θεξακηθνχο πδξνιίπαληνπο ηξηβείο. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο  ζα είλαη θάζεηα 
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ηνπνζεηεκέλνο θαη ζε ζεηξά κε ηνλ άμνλα ηεο αληιίαο , δηπνιηθφο 2990 rpm   )  

ηάζεο 380V/50Hz αεξφςπθηνο. 

Ζ ζηεγάλσζή ηνπ γίλεηαη κε ρξήζε  κεραληθνχ ζηππηνζιίπηε θαηά  

DIN24960,ζα είλαη βαζκνχ πξνζηαζίαο ΗΡ55  θαη θιάζεο κφλσζεο F .  

Ζ ηνπνζέηεζε ηεο αληιίαο ζα είλαη φζν γίλεηαη θνληχηεξα ζηελ γεψηξεζε θαη 

κε αγσγφ δηαηνκήο 2˝ , ελψ ζηελ αλαξξφθεζε πξνβιέπεηαη βάλα απνκφλσζεο 

θαη βαιβίδαο αληεπηζηξνθήο ίδηαο δηακέηξνπ. Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζα 

ηνπνζεηεζεί θαη ζηελ θαηάζιηςε ηεο αληιίαο ( θαη πξηλ ηα πηεζηηθά δνρεία) 

,ψζηε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε πίεζε ηνπ δηθηχνπ  λα κελ 

κεηαθέξεηαη ζηελ αληιία  

( αμνληθά θνξηία κε αληίζηξνθε θνξά).   

 

10.3.2 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο αληιεηηθνύ 

Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο ηεο αληιίαο ζα πξέπεη λα εθθηλεί θαη λα πξνζηαηεχεη ηνλ 

ειεθηξνθηλεηήξα απφ ππεξθφξησζε, βξαρπθχθισκα, δηαθνπή ή 

αλνκνηνκνξθία θάζεο, ππέξηαζεο ή πηψζεο ηάζεο , θαη ηελ αληιία απφ μεξή 

ιεηηνπξγία  κε θινηεξνδηαθφπηε ή ειεθηξφδηα ζηάζκεο. Θα θέξεη απηφκαην 

δηαθφπηε ηζρχνο , ζεξκνκαγλεηηθφ δηαθφπηε κε ξπζκηδφκελα θνξηία βνεζεηηθφ 

θχθισκα ρακειήο ηάζεο γηα ηνπο απηνκαηηζκνχο ( γηα αζθάιεηα)  θχθισκα 

ειέγρνπ ηάζεο,ζα θέξεη δε ζην εμσηεξηθφ ηνπ θαπάθη θαη  ζε εκθαλέο ζεκείν 

φιεο ηηο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο  ιεηηνπξγίαο θαη βιαβψλ. Σέινο ν δηαθφπηεο 

επηινγήο ζα έρεη ζέζεηο κφλν OFF θαη AUTO. ( φρη manual αθνχ απηφ θαηαξγεί 

ηνλ πηεδνζηάηε θαη απηφ είλαη πνιχ επηθίλδπλν γηα ην δίθηπν θαη ηα 

εμαξηήκαηά ηνπ ).   

 

10.3.3 Πηεζηηθά δνρεία 

Ζ παξαπάλσ ειεθηξαληιία ζα απηνκαηνπνηεζεί κέζσ δχν πηεζηηθψλ δνρείσλ 

κεκβξάλεο , ζπλδεδεκέλσλ παξάιιεια, νξηδφληηαο ή θάζεηεο δηάηαμεο. 

Δπηιέρζεθε ε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα ησλ 1000 ιη. ψζηε  λα απνθεχγνληαη ηα 

ζπρλά αλνηγνθιέηζκαηα ηεο αληιίαο , θαη άξα θαιχηεξε ιεηηνπξγία θα 

κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο. Πξνηηκήζεθε δε ε ηνπνζέηεζε δχν δνρείσλ ησλ 

500 ιη. απφ έλα ησλ 1000ιη ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ελφο λα ζπλερίζεη 

ην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί. 

Σα δνρεία ζα είλαη  ηχπνπ κεηαιιηθά , ηθαλνχ πάρνπο ηνηρψκαηνο ,δηπιήο 

ειεθηξνζηαηηθήο βαθήο , θαη ζα θέξνπλ κεκβξάλε πνηφηεηαο θαηά πξνηίκεζε 

απφ butyl rubber. 
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  10.3.4     Δμαξηήκαηα πηεζηηθώλ δνρείωλ. 

Σν πηεζηηθφ δνρείν ζα ζπλδεζεί κε ηνλ ζσιήλα θαηάζιηςεο κε ην ειαζηηθφ 

ζσιήλα δηαηνκήο 1´. Πάλσ ηνπο ζα  ηνπνζεηεζνχλ πηεδνζηάηεο νζφλεο 6 αηκ 

θαη καλφκεηξν γιπθεξίλεο 10 αηκ. 

 

10.4  ΚΔΦΑΛΖ ΑΡΓΔΤΖ. 

 

Ζ θεθαιή άξδεπζεο ζα είλαη ζε ζπλέρεηα ηεο θαηάζιηςεο ηεο αληιίαο θαη ζα 

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα, κε ηελ ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη   

παξαθάησ: 

10.4.1 Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο. 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ειαζηηθήο έκθξαμεο ζχξηνπ ή ειαηεξίνπ επαλαθνξάο 

δηαηνκήο 2‟‟, νξεηράιθηλε ΡΝ 16 .Ζ βαιβίδα ζα ηνπνζεηεζεί πξηλ ηε 

δηαθιάδσζε κε ηα πηεζηηθά δνρεία θαη ν ξφινο ηεο είλαη δηηηφο : πξψηνλ ζα 

πξνζηαηεχεη  ηελ αληιία ψζηε ζε θαηάζηαζε εξεκίαο ε πίεζε  ηνπ δηθηχνπ λα 

κελ κεηαθέξεηαη ζε απηήλ  

( αμνληθά θνξηία αληίζηξνθεο θνξάο), θαη δεχηεξνλ ζα πξνζηαηεχεηαη ε 

γεψηξεζε απφ ηπρφλ επηζηξνθή λεξνχ ,θάηη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην ,εηδηθά 

αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε αληιία ιίπαλζεο ηνπ δηθηχνπ θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα 

κνιπλζεί ην λεξφ απφ ηελ αληηζηξνθή.  

 

10.4.2 Αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα  

Αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα ππεξπίεζεο 1´ ρπηνζηδήξνπ ,νλνκαζηηθήο πίεζεο 

ιεηηνπξγίαο ΡΝ16, θαη ν ξφινο ηεο ζα είλαη λα πξνζηαηεχεη ην δίθηπν απφ 

πιήγκαηα  αιιά θαη λα ην αλαθνπθίδεη  απφ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ην 

ππεξπηέδεη ( ζηελ πεξίπησζε πνπ ραιάζεη ν πηεδνζηάηεο  )  

Ζ βαιβίδα ζα είλαη ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο ,ζπλδεφκελε ζε παξάθακςε ζην 

δίθηπν κέζσ ζπεηξψκαηνο 1´ θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ δηθιείδα  απνκφλσζεο 

ζθαηξηθνχ ηχπνπ. Ζ βαιβίδα ζα θέξεη νδεγφ –πηιφην ηαρείαο εθηφλσζεο ,ηθαλή 

γηα ξχζκηζε ηεο πίεζεο ζηελ πεξηνρή 6-10 αηκ, θαη κε κεγάιεο δηφδνπο εμφδνπ 

ηνπιάρηζηνλ 3 /8‟‟. 

Σν ειαηήξην ξχζκηζεο ηνπ πηιφηνπ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα.  
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Ζ βαιβίδα ζα είλαη θαη ζα θέξεη ελζσκαησκέλα φια ηα απαξαίηεηα 

εμαξηήκαηα γηα ηελ ηαρεία θαη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζή ηεο ζε πεξίπησζε 

πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο  

Θα επαλέξρεηαη απηφκαηα θαη νκαιά κε βξαδχ ξπζκφ ζε θιεηζηή ζέζε, κεηά 

ηελ άξζε πνπ πξνθάιεζε ην πιήγκα. 

 

10.4.3 θαηξηθόο  θξνπλόο  

θαηξηθφο θξνπλφο απνκφλσζεο , δηαηνκήο 2‟‟ ηνπνζεηεκέλν ζηελ γξακκή 

κεηά ηα πηεζηηθά δνρεία. Θα είλαη νιηθήο δηέιεπζεο , απφ κέηαιιν θαιήο 

πνηφηεηαο  ζπλήζσο νξεηράιθηλν κε επηθάιπςε ρξσκίνπ.  

  

10.4.4 Δμαεξηζηηθό 

Δμαεξηζηηθφ δηπιήο ελέξγεηαο 2‟‟ ( θηλεηφ θαη απηφκαην ζε έλα ζψκα) , ΡΝ 16, 

ην νπνίν ζα απάγεη θαη ζα εηζάγεη αέξα ζην δίθηπν, είηε βξίζθεηαη ππφ πίεζε 

είηε κεηά ην ηέινο ηεο άξδεπζεο , εθφζνλ απηφ ρξεηαζηεί.  Θα είλαη ζπκπαγνχο 

θαηαζθεπήο , ζπλδεφκελε ζε παξάθακςε ζην δίθηπν κέζσ ζπεηξψκαηνο 2‟‟. Ζ 

βαιβίδα ζα θέξεη πηιφην ηαρείαο εθηφλσζεο  θαη ζα δηαζέηεη ζηφκην 

εμαεξηζκνχ απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ 12mm  θαη  θηλεηηθφ 

ηνπιάρηζηνλ 800 mm. Πιενλέθηεκα ζεσξείηαη ε ζπλέλσζε ηνπ θηλεηηθνχ θαη 

ηνπ απηφκαηνπ ζηνκίνπ ζε έλα εληαίν ζηφκην, αθνχ κε απηφ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγείηαη έλαο απηνθαζαξηδφκελνο  κεραληζκφο  ν νπνίνο εκπνδίδεη ην 

βνχισκα θαη ηε ζπζζψξεπζε ζσκαηηδίσλ ζηηο επηθάλεηεο ζηεγαλνπνίεζεο , 

απνηξέπνληαο έηζη ηηο δηαξξνέο λεξνχ απφ ηα ζηφκηα εμαεξηζκνχ. Σν ζψκα θαη 

ην θάιπκκα ζα είλαη απφ πιαζηηθφ πιηθφ, ελψ ε βάζε κπνξεί λα είλαη είηε απφ 

ην ίδην πιηθφ είηε κεηαιιηθή. 

 

10.4.5 Τδξόκεηξν 

Τδξφκεηξν ηχπνπ Woltman ή αληίζηνηρνπ ηχπνπ ,δηαηνκήο 2‟‟  , κε ρπηνζίδεξν 

ζψκα  GG-25 θαηάιιειν γηα ηελ κέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνχ θαη ζα 

δηαζέηεη θαηαγξαθηθφ κεραληζκνχ μεξνχ ηχπνπ , αθξηβείαο + -5%, ν νπνίνο δελ 

ζα έξρεηαη ζε επαθή κε ην λεξφ θαη ζα κπνξεί λα επηζθεπαζηεί ρσξίο εμάξκνζε 

ηνπ κεηξεηή απφ ην δίθηπν. 

 

10.4.6 Ζιεθηξνβάλα 
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Μεηά ην πδξφκεηξν ζα ηνπνζεηεζεί ε θεληξηθή (master valve) ειεθηξνβάλα  

ηνπ δηθηχνπ , ε ρξεζηκφηεηα ηεο νπνίαο ζα είλαη λα κελ επηηξέπεη ζην 

πξσηεχνλ δίθηπν  

( θεληξηθφο αγσγφο )  είλαη ππφ πίεζε.  

Ζ ειεθηξνβάλα ζα θέξεη βφιηεο εηζφδνπ 2‟‟ , θαηά BSP θαη ζα είλαη βαξέσο 

ηχπνπ θαη ζπκπαγνχο θαηαζθεπήο γηα εθαξκνγέο ζε δεκφζηα έξγα. Θα είλαη 

δηαθξαγκαηηθή , γξακκηθήο ξνήο κε κεραληζκφ ειέγρνπ ξνήο θαηάιιειε γηα 

ιεηηνπξγία ζε πηέζεηο απφ 1,4 έσο 14 αηκ ζε ζεξκνθξαζίεο σο 66ºC θαη 

παξνρέο απφ 9 -45  m³/hr .Σν ζψκα θαη ην θαπάθη πεο βαιβίδαο ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν απφ πςειήο αληνρήο nylon  εληζρπκέλν κε ίλεο γπαιηνχ ηθαλφ 

λα αληέμεη πηέζεηο κέρξη 15 αηκ. Σν ζψκα ηεο βαιβίδαο ζα δηαζέηεη 

νξεηράιθηλνπο νδεγνχο επί ησλ νπνίσλ ζα εηζέξρνληαη νη βίδεο  αζθάιηζεο ηνπ 

θαπαθηνχ. Σν δηάθξαγκα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ζεξκνπιαζηηθφ 

ειαζηνκεξέο. 

Ζ βαιβίδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε θαη γηα βξψκηθν λεξφ δηαζέηνληαο εηδηθφ 

θίιηξν. 

Ζ βαιβίδα ζα επηηξέπεη ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία  .  

Θα θέξεη δηάηαμε κείσζεο ηεο πίεζεο ε νπνία ζα εγθαζίζηαηαη εχθνια ρσξίο 

εξγαιεία ,αθφκα θαη φηαλ ε βαιβίδα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην δίθηπν.  

Θα  κπνξεί λα ξπζκίζεη ηελ πίεζε απφ 1,4 εσο 14 αηκ κε φιεο ηηο ελδηάκεζεο 

ζηάζεηο   

Ζ βαιβίδα ζα θέξεη πελίν 24V AC/50 Hz γηα ξεχκα δηέγεξζεο 280 mA θαη 

400Ma ζπγθξάηεζεο 

 

10.4.7 Αληιία πδξνιίπαλζεο  

Ζ αληιία πδξνιίπαλζεο ιεηηνπξγνχζα πδξαπιηθά κε ηελ πίεζε ηνπ δηθηχνπ ή 

ειεθηξηθά , ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζηξαγγαιηζκφο πίεζεο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ 

θαη κε δπλαηφηεηα αλαινγηθήο παξνρήο , ψζηε αλάινγα κε ηε δηαθηλνχκελε 

παξνρή θαη θαζφιε ηελ δηάξθεηα άξδεπζεο λα παξέρεη αλάινγε πνζφηεηα 

δηαιχκκαηνο ιηπάζκαηνο ζην δίθηπν, κε ζηαζεξή φκσο ζπγθέληξσζε 

εγρεφκελνπ δηαιχκαηνο 

 Θα είλαη θαηάιιειε γηα πδξνδηαιπηά  ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα θαη ζα έρεη 

κία γθάκα παξνρψλ απφ 10 ιηη/ψξα  εσο 2,5m³ /h θαη πηέζεσλ ιεηηνπξγίαο  απφ 

0,6-6 bar. 
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Ζ αληιία πδξνιίπαλζεο ζα ζπλδεζεί ζηελ θεθαιή κε ηε βνήζεηα εηδηθήο 

θαηαζθεπήο απφ δχν βάλεο ¾‟‟ θάζεηα ηνπνζεηεκέλεο ζην δίθηπν, απφ ηηο 

νπνίεο ε κία ζα εηζάγεη θαζαξφ λεξφ  ζηελ αληιία πδξνιίπαλζεο απφ ην δίθηπν 

θαη ε άιιε ζα εηζάγεη ζην δίθηπν δηάιπκα λεξνχ θαη ιηπάζκαηνο. ην κέζν 

ηνπο ζα ηνπνζεηεζεί βάλα ζπξηαξσηή νξεηράιθηλε κε ζπείξσκα 2‟‟. ην δνρείν 

πνπ ζα γίλεηαη ε αλάκεημε ηνπ ιηπάζκαηνο ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα 

ηνπνζεηεζεί ειεθηξηθφο αλαδεπηήξαο ,ν νπνίνο ζα δέρεηαη εληνιέο κέζσ ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή, κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο άξδεπζεο .  

 

10.4.8 Φίιηξν λεξνύ. 

Α. Φίιηξν λεξνχ κεηαιιηθφ, επνμεηδηθήο βαθήο ή γαιβαληζκέλν , ζίηαο ή 

δίζθσλ , πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 αηκ, νξηδφληην θιαηδσηφ ή κε ζπείξσκα κε 

ππνδνρέο καλφκεηξνπ ζηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν  ,ψζηε λα ειέγρεηαη εχθνια.   

Ο βαζκφο θηιηξαξίζκαηνο ζα είλαη 120mesh ελψ ζα θέξεη ζην θαπάθη ηνπ 

βαλάθη ´‟‟ ψζηε λα κπνξεί λα πιέλεηαη.  

Ζ ζέζε ηνπ θίιηξνπ είλαη κεηά ηελ αληιία ιίπαλζεο , έηζη ψζηε ηπρφλ αδηάιπηα 

ζσκαηίδηα  λα κελ πεξάζνπλ ζην δίθηπν.  

Β. Σν δίθηπν ηνπ ππφγεηνπ ζηαιιαθηνθφξνπ αγσγνχ απαηηεί θαη έλα δεχηεξν 

θίιηξν εηδηθνχ ηχπνπ ην νπνίν φκσο ζα παξέρεη ζην λεξφ πνηίζκαηνο θαη ζε 

θάζε πφηηζκα ,ειάρηζηε πνζφηεηα ξηδναπσζεηηθνχ πιηθνχ, ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε είζνδνο ξηδψλ εληφο ησ ζηαιιαθηήξσλ ηνπ ζσιήλα. Σν θίιηξν 

ζα είλαη πιαζηηθφ θαθέ ρξψκαηνο δηαηνκήο 2‟‟ αξζεληθνχ ζπεηξψκαηνο 

ζηνηρείσλ δίζθσλ, ιεπηφηεηαο 120 mesh κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 αηκ 

θαη παξνρήο ηνπιάρηζηνλ 18 m³/h .Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζα είλαη ζπλερήο ζε θάζε 

άξδεπζε θαη ζα είλαη ηθαλφ λα πξνζηαηεχζεη ηνλ ζηαιιαθηνθφξν αγσγφ γηα 

ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν. Μ εηά ην θίιηξν ζα ηνπνζεηεζεί ζθαηξηθφο θξνπλφο 

απνκφλσζεο γηα δηαηνκήο 2‟‟ , φπσο ζην άξζξν β2. 

10.4.9 Ραθόξ 

ε επηιεγκέλα ζεκεία ηεο θεθαιήο άξδεπζεο ζα ηνπνζεηεζνχλ ξαθφξ εχθνιεο 

εμάξκνζεο ησλ παξαπάλσ εμαξηεκάησλ, αλ θαη φηαλ απηφ ρξεηαζζεί.  

Σα ξαθφξ ζα είλαη νξεηράιθηλα θσληθά κε Ο-ring ζηεγαλνπνίεζεο θαη ηα 

ζεκεία πνπ πξνηείλνπκε γηα ηνπνζέηεζε είλαη: 

ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηεο αληιίαο  

Μεηά ηελ αληηπιεγκαηηθή 

Μεηά ηελ ειεθηξνβάλα  
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Πξηλ θαη κεηά ηελ εηδηθφ θίιηξν. 

 

10.5 Πξωηεύνλ Γίθηπν 

10.5.1  

Μεηά ηελ έμνδν ηνπ θάζε αληιηνζηαζίνπ ζα ζπλδεζεί ην πξσηεχνλ δίθηπν πνπ 

ζα απνηειείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ αγσγφ ,ν νπνίνο ζα δηαζρίδεη φιε ηελ 

πεξηνρή. Θα είλαη καχξνπ ρξψκαηνο απφ πξσηνγελέο  πνιπαηζπιέλην 

θαηάιιεινο γηα πίεζε 6 αηκ θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο    ISO 8796 θαη  ISO1167. Θα είλαη δηαηνκήο Φ110 

ψζηε ε ηαρχηεηα ξνήο πνπ δηαθηλνχκε λα κελ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1m/sec  

γηα παξνρή πεξίπνπ 15m³/h θαη νη απψιεηεο πίεζεο  0,32m/100κκ ζσιήλα.  

Θα θέξεη αξίζκεζε αλά κέηξν θαη πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 5,3  ρηιηνζηά   

θαη βάξνπο 1742gr/m. 

Πξνηείλεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κε 

πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO9001. Θα ηνπνζεηεζεί ζε 

βάζνο 30-50  εθαηνζηά θάησ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα.  

 

10.5.2 

ηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνπ πξσηεχνλ κα ην δεπηεξεχνλ δίθηπν ζα ηνπνζεηεζνχλ 

νη ειεθηξνβάλεο κε ηαθ Φ110Υ2‟‟ΥΦ110 ή θαη κεγαιχηεξεο πρ 

Φ110Υ4΄΄ΥΦ110 κε ηηο αλάινγεο ζπζηνιέο. Οη ειεθηξνβάλεο απηέο ζα είλαη 

ίδηνπ ηχπνπ φπσο πεξηγξάθεθε θαη ζην άξζξν β6.  

 

10.5.3 

Καηά κήθνο ηνπ θχξηνπ αγσγνχ θαη  γηα θάζε 500 κέηξα ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα 

απηφκαηα εμαεξηζηηθά εληφο θξεαηίσλ. Σα εμαεξηζηηθά ζα είλαη απφ πιαζηηθφ 

πιηθφ θαη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζάγνπλ ε λα εμάγνπλ αέξα απφ ην 

δίθηπν κε απηφκαηε ιεηηνπξγία, άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. Θα θέξνπλ 

ζπείξσκα 1‟‟ ΝΡΣ θαη ζα είλαη κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 10 αηκ. 

10.5.4 

Α . Σα εμαεξηζηηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ κε επηθαζήκελε ζέια ζην θχξην αγσγφ ζε 

θαηαθφξπθε ζέζε θαη ζα πξνζηαηεπζνχλ εληφο πιαζηηθψλ θξεαηίσλ 

θπιηλδξηθνχ ζρήκαηνο , θαηαζθεπαζκέλα απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο αληνρήο 
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δηαζηάζεσλ 31Υ25 cm  θαη 25 cm δηάκεηξνο θαπαθηνχ ηνπιάρηζηνλ. Σα 

θξεάηηα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ίδην επίπεδν κε ην ηειηθφ χςνο ηνπ 

ριννηάπεηα, γηα απηφ θαη γηα ιφγνπο αηζζεηηθήο ην θαπάθη ηνπο είλαη πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο. 

 

Β. Οη ειεθηξνβάλεο πνπ ζα ηξνθνδνηνχλ ην δίθηπν ζα είλαη ηνπνζεηεκέλεο 

ζηελ αξρή ησλ δηαθιαδψζεσλ ησλ επηκέξνπο θπθισκάησλ θαη ζα βξίζθνληαη 

θαη απηέο εληφο ησλ θξεαηίσλ δηαζηάζεσλ 50Υ65Υ31 cm, θαηαζθεπαζκέλα 

απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο αληνρήο κε θαπάθη πξάζηλνπ ρξψκαηνο.  

ηελ είζνδν θάζε ειεθηξνβάλαο ζα ζπλδεζεί  ζθαηξηθφο θξνπλφο απνκφλσζεο 

, δηαηνκήο 2‟‟ φπσο ζηελ πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ β2 θαη ξαθφξ εμάξκνζεο 2‟‟ 

φπσο αην άξζξν β9_ 

 

10.6 Γεπηεξεύνλ Γίθηπν 

10.6.1 

Μεηά απφ ηηο ειεθηξνβάλεο ζα ζπλδεζεί ην δεπηεξεχνλ δίθηπν πνπ ζα 

ηξνθνδνηεί ηνπο ζηαιιαθηεθφξνπο ζσιήλεο. Ο αγσγφο απηφο ζα δηαηξέρεη 

θάζεηα ηελ θάζε πεξηνρή θαη κε ηηο θαηάιιειεο ιήςεηο ζα ηξνθνδνηνχληαη νη 

ζηαιαθηεθφξνη ζσιήλεο. Θα είλαη αγσγφο πνιπαηζπιελίνπ δηακέηξνπ Φ50 απφ 

high density ΡΔ , καχξνπ ρξψκαηνο θαηάιιεινο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο  6 αηκ 

θαη ζα είλαη ζχκθσλνο κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ISO 8796 θαη  

ISO 1167. Θα θέξεη αξίζκεζε αλά κέηξν θαη πάρνο ηνηρψκαηνο ηνπιάρηζηνλ 

2,5  mm θαη βάξνο 363 gr/m ηνπιάρηζηνλ. Πξνηείλεηαη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνο απφ εξγνζηάζην θαηαζθεπήο κε πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. ISO9001. 

 

10.6.2 

Πάλσ ζην δεπηεξεχνληα αγσγφ θαη θαηά πξνηίκεζε ζηελ αληίζεηε πιεπξά απφ 

ην θξεάηην ηεο ειεθηξνβάλαο ζα ηνπνζεηεζεί  βαιβίδα εμαεξηζκνχ 

θαηαζθεπαζκέλε απφ πιαζηηθφ (  NYLON REINFORCED WITH FIBER 

GLASS, UV RESISTANCE) 

Με ζψκα ζπεηξψκαηνο 1‟‟ ΝΡΣ, κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο 4 αηκ θαη 

ειάρηζηεο 0,5 αηκ. Ζ βαιβίδα ζα ηνπνζεηεζεί θάζεηα κε ζέιια ζηνλ 

δεπηεξεχνληα αγσγφ θαη ζα πξνζηαηεπζεί εληφο θξεαηίνπ, φπσο απηφ πνπ 

πεξηγξάθεθε ζην άξζξν Γ4Α. 
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10.6.3  

Σν ηέινο ησλ γξακκψλ ησλ ζηαιιαθηνθφξσλ ζα δεκηνπξγήζεη θιεηζηφ 

θχθισκα κεηαμχ ηνπο ,αθνχ ζα ελσζνχλ κε ηηο ίδηεο ιήςεηο θαη κε αλάινγν 

αγσγφ, φπσο ζηελ είζνδν ηνπ λεξνχ ζην ηξηηεχνλ δίθηπν. Ο ζσιήλαο απηφο ζα 

είλαη επίζεο ΡΔ Φ50 θαη πάλσ ηνπ ζα ηνπνζεηεζεί βαιβίδα θαζαξηζκνχ θαη 

θαηά πξνηίκεζε ζηελ ίδηα πιεπξά κε ηα θξεάηηα ησλ βαιβίδσλ εμαεξηζκνχ. Ζ 

βαιβίδα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νξηδφληηα ζην θαηψηεξν ζεκείν, ζα είλαη 

δηαηνκήο ηνπιάρηζηνλ ´‟‟ κε ζψκα απφ πιαζηηθφ θαη δηάθξαγκα  απφ 

αλζεθηηθή ζηα ρεκηθά ειαζηηθή κεκβξάλε. Ζ κεκβξάλε  ζα απειεπζεξψλεη ηελ 

νπή θαζαξηζκνχ ζε πίεζε κηθξφηεξε απφ 0,5 κ, ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο θάζε 

πνηίζκαηνο , θαη ζα έρεη παξνρή απνξξνήο πάλσ απφ 500 l/h. Ζ βαιβίδα ζα 

πξέπεη λα είλαη επηζθέςηκε δηαηξνχκελε ζε θαπάθη  ,ζθαίξα, δηάθξαγκα θαη 

ζψκα , θαη γηα ην ιφγσ απηφ ζα ηνπνζεηεζεί ζε θξεάηην φπσο θαη νη βαιβίδεο 

εμαεξηζκνχ ( θξεάηηα ζχκθσλα κε ην άξζξν Γ4Α)._     

  

10.7 Σξηηεύνλ Γίθηπν 

10.7.1 

Σν ηξηηεχσλ δίθηπν ζα απνηειείηαη απφ ην ζηαιιαθηνθφξν  αγσγφ ,ν νπνίνο ζα 

ηνπνζεηεζεί ππφγεηα θαη ζε βάζνο 12-15  cm,  ζε παξάιιειεο γξακκέο  θαηά 

κήθνο ηεο θάζε πεξηνρήο .Αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηεο θάζε πεξηνρήο ζα 

εθαξκνζηνχλ θαη νη παξάιιειεο γξακκέο ψζηε λα θαιπθζεί πιήξσο ην ππφ 

θχηεπζε  έδαθνο. 

Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πνιπαηζπιέλην ,δηαηνκήο Φ17 κε ηζνπαρή 

ζηαιιάθηε αλά 30  cm θαη παξνρή 1,6 l/h  αλά ζηαιιάθηε ρξψκαηνο βηνιεηί κε 

απηνξπζκηδφκελν ζηαιιάθηε ζε πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 1 αηκ έσο 4 αηκ 

θαηάιιεινο γηα απνζηάζεηο κέρξη 150 κέηξσλ. Ζ απηνξξχζκηζε ζα 

επηηπγράλεηαη κέζσ ειαζηηθήο κεκβξάλεο απφ  

EPDAM . Θα είλαη ηχπνπ ιαβχξηλζνπ ( ηπξβψδνπο ξνήο ) θαη 

απηνθαζαξηδφκελνο ψζηε λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο απνθξάμεηο απφ άιαηα 

ή θαθήο πνηφηεηαο λεξά ή απφ ηελ ρξήζε ιηπαζκάησλ.  

Σέινο γηα λα απνθχγνπκε ηελ απνρέηεπζε ηνπ δηθηχνπ θαηά ην θιείζηκν , απφ 

ηνπο ζηαιιάθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηα  ρακειφηεξα ζεκεία , ν ζηαιιάθηεο ζα 

δηαζέηεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα δηαθνπήο απνρέηεπζεο κε αληηζηθσληθή  

δηάηαμε, ζε πίεζε  0,08 αηκ ψζηε λα ζπγθξαηείηαη ην λεξφ εληφο ηνπ ζσιήλα.  
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10.7.2 

Οη εθηάζεηο ζα πνηίδνληαη κε ζηαιιαθηνθφξν αγσγφ ζε on line  δηάηαμε 

(επηθαζήκελνη ζηαιιάθηεο) , νη νπνίνη ζα είλαη απηνξπζκηδφκελεο παξνρήο θαη 

απηνθαζαξηδφκελνη. Ο ζσιήλαο απηφο ζα είλαη επηθαλεηαθφο ανπ 

πνιπαηζπιέλην 6 αηκ δηαηνκήο Φ25  ΡΔ καχξνπ ρξψκαηνο θαη ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηηο  ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ISO8796 θαη  ISO1167.  

Θα θέξεη αξίζκεζε αλά κέηξν θαη πάρνο ηνηρψκαηνο  ηνπιάρηζηνλ 2,2 ρηι θαη 

βάξνο 146 gr/m. Πξνηείλεηαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ εξγνζηάζην κε 

πηζηνπνηεκέλν 

χζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο.  ISO 9001. 

Ο ζσιήλαο απηφο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ θεληξηθφ 

αγσγφ ηεο θάζε πεξηνρήο κέζσ αγσγνχ ΡΔ δηαηνκήο Φ50 ( άξζξν Γ1) θαη 

ειεθηξνβαλψλ 2‟‟ νκνίνπ ηχπνπ φπσο ζην άξζξν Β5.  

Γηα λα εθκεηαιιεπηνχκε φκσο ηελ παξνρή ηεο αληιίαο νη ειεθηξνβάλεο απηέο 

ζα εθθηλνχληαη καδί ζηελ ίδηα ζηάζε, κε ηε βνήζεηα ελφο relay ηχπνπ ιπρλίαο 

220/24V  

Καη ελφο κεγαιχηεξνπ κεηαζρεκαηηζηή 220/24V ζηα 2 Α.  

Πάλσ ζηνλ ζσιήλα απηφ ζα εθαξκνζζνχλ ( θαξθσηνί) δπν ζηαιιάθηεο αλά 

δέληξν θαη έλαο γηα ζάκλνπο νη νπνίνη ζα είλαη απηνξπζκηδφκελνη θαη 

απηνθαζαξηδφκελνη κε αληηζηθσληθή δηάηαμε.  

Ζ απηνξξχζκηζε ζα επηηπγράλεηαη κε ειαζηηθή κεκβξάλε θαηαζθεπαζκέλεο 

απφ ΔRDM. Σέινο γηα ηελ απνθπγή ηεο παξνρέηεπζεο ηνπ δηθηχνπ ν 

ζηαιιάθηεο ζα δηαζέηεη ελζσκαησκέλε βαιβίδα δηαθνπήο απνρέηεπζεο , ζε 

πίεζε 0,08 αηκ. 

Ζ παξνρή ηνπο ζα είλαη ζηαζεξή θαη ζπγθεθξηκέλα 2ιη/σξα γηα ηα κηθξά θπηά 

,8 ιη/ψξα γηα φια ηα δέληξα θαη γηα ηα πιαηάληα 24ιη/σξα.  _  

 

 

 

10.8 ύζηεκα Απηνκαηηζκνύ 

 

10.8.1 
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Σν φιν δίθηπν ζα απηνκαηνπνηεζεί  κέζσ ελφο  ζπκβαηηθνχ ειεθηξνληθνχ 

πξνγξακκαηηζηή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο  κε κεηαζρεκαηηζηή 220/24 VAC  

Θα δηαζέηεη αιθαιηθφ ζπζζσξεπηή ηάζεο 9 V ν νπνίνο ζα δηαηεξεί ην 

πξφγξακκα 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο .Θα είλαη θαηάιιεινο γηα εμσηεξηθή 

ηνπνζέηεζε κε απνζπψκελε πξφζνςε .ζα είλαη 12 ζηάζεσλ, επεθηάζηκνο κέρξη  

ηηο 15 ζηάζεηο , 3 πξνγξακκάησλ ,4 επαλαιήςεσλ αλά πξφγξακκα εκεξεζίσο 

θαη ρξφλν άξδεπζεο απφ 1-360 ιεπηά  αλά επαλάιεςε ηνπιάρηζηνλ. Θα 

δηαζέηεη επίζεο εκεξνιφγην , κε πηεηηθή κλήκε ,πξνγξακκαηηδφκελε 

θαζπζηέξεζε εθθίλεζεο  κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ ,αλαζηνιή πνηίζκαηνο  απφ 1 

έσο 7 εκέξεο θαη δπλαηφηεηα εθαηνζηηαίαο αχμεζεο ή κείσζεο ηνπ ρξφλνπ 

άξδεπζεο  απφ 10% έσο 200%. Θα έρεη ηε δπλαηφηεηα ελεξγνπνίεζεο  master 

valve , ππνδνρή πηα αηζζεηήξα πγξαζίαο θαη ειεθηξνληθή αζθάιεηα.  

Ο πξνγξακκαηηζηήο πξνηείλεηαη λα ηνπνζεηεζεί εληφο ηνπ κεραλνζηαζίνπ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ , ψζηε λα ππάξρεη έλα θεληξηθφ ζεκείν ειέγρνπ.  

 

10.8.2 

Γηα ηελ απνθπγή άζθνπεο θαηαλάισζεο λεξνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ βξέρεη ζα 

ηνπνζεηεζεί θνληά θαη έμσ απφ ην αληιηνζηάζην έλαο αηζζεηήξαο βξνρήο  ν 

νπνίνο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά  αμηφπηζηα πιηθά ( πςειήο 

πνηφηεηαο αινπκίλην θαη ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ γηα καθξνρξφληα ιεηηνπξγία θαη 

εγγχεζε ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα.. ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο γηα δηάθνξα 

χςε βξνρφπησζεο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο  θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

 

10.8.3 

ην ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη έλαο αηζζεηήξαο παξνρήο ν νπνίνο ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θιείλεη απηφκαηα ην ζχζηεκα ζηε πεξίπησζε πνπ ε 

παξνρή ππεξβεί κία ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Θα δηαζέηεη αδηάβξνρν πάλει. Ζ 

κέγηζηε απφζηαζε αλάκεζα ζην πάλει θαη ηνλ αηζζεηήξα  δελ κπνξεί λα είλαη 

πάλσ απφ 340 κέηξα. 

Θα αλαγξάθεη αλ ππάξρεη ξεχκα θαη αλ ε παξνρή είλαη απνδεθηή.  

Δίλαη πνιχ ρξήζηκνο γηαηί καο πξνεηδνπνηεί αλ ππάξρεη ζξαχζε ή δηαξξνή ζην 

δίθηπν.  
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10.8.4 

Σέινο ζην ζχζηεκα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θαη έλαο αζχξκαηνο έιεγρνο ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή, ν νπνίνο ζα καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ απφ 

απφζηαζε. 

Θα απνηειείηαη απφ πνκπφ θαη δέθηε θαη ζα έρεη ηελ ηθαλφηεηα  ειέγρνπ ζε 

κέγηζηε απφζηαζε 3.2  ρηιηφκεηξα φηαλ δελ παξεκβάιινληαη εκπφδηα. ή 800 

κέηξα πεξίπνπ φηαλ ππάξρνπλ εκπφδηα.  

 

10.8.5 

Γηα ηελ ειεθηξηθή επηθνηλσλία ησλ ειεθηξνβαλψλ πνπ ζα βξίζθνληαη ζηηο 

επηκέξνπο ζέζεηο  ζηηο πεξηνρέο πνηίζκαηνο  κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή ζα 

πεξαζηνχλ θαιψδηα εηδηθνχ ηχπνπ  γηα ππφγεηα εθαξκνγή θαη αλζπγξά ( ΝΤΤ) 

δηαηνκήο 2.5 mm². Θα έρνπλ 4ή5 θιψλνπο  , δειαδή ζα ρξεηαζζνχκε  θαιψδην 

4Υ2.5 mm² ή  5X2.5 mm² . 

Σα θαιψδηα ζα πεξαζηνχλ ζην ίδην ζθάκκα κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ.  

Γηα ηελ νξζή θαη εχθνιε ηνπνζέηεζή ηνπο ζα πξνζηαηεχνληαη κέζα ζε 

πιαζηηθφ ζσιήλα ηχπνπ PVC Φ50/4 αηκ  ν νπνίνο ζα δηέξρεηαη απφ ηα θξεάηηα 

ησλ ειεθηξνβαλψλ ψζηε λα γίλεηαη ε ζχλδεζή ηνπο.  

ην ζεκείν εηζφδνπ ζηα θξεάηηα ζα ηνπνζεηείηαη ζσιήλαο εχθακπηνο ηχπνπ 

HELLIFLEX ηεο ίδηαο δηαηνκήο._ 

 

10.9 Σερληθέο Λεπηνκέξεηεο πζηήκαηνο  

 

 Σν ζχζηεκα ζρεδηάζηεθε ζε θάζε κία απφ ηηο 7 πεξηνρέο πνπ είλαη ρσξηζκέλε 

φιε ε έθηαζε, έηζη ψζηε θάζε πεξηνρή λα ιεηηνπξγεί απηφλνκα.. Γειαδή  θάζε 

πεξηνρή έρεη ηελ δηθηά ηεο γεψηξεζε , ηε  δηθηά ηεο παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ην δηθφ ηεο αληιηηηθφ ζπγθξφηεκα..  

Κάζε πεξηνρή ζα ρσξηζηεί ζε δχν ή ηξείο ππνπεξηνρέο έηζη ψζηε λα είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν ην πφηηζκα αιιά θαη νηθνλνκηθφηεξν σο πξνο ηελ 

αληιηηηθή ππνδνκή. ε θάζε ππνπεξηνρή ζα νκαδνπνηνχληαη ηα δίθηπα 

,δεπηεξεχνλ θαη ηξηηεχνλ 

θαη ζα νπιίδνληαη κε ειεθηξνβάλεο ψζηε λα αξδεχνληαη ελαιιάμ. Δπηπιένλ  

ειεθηξνβάλεο ζα ηνπνζεηνχληαη πξν ην δηθηχσλ πνπ αξδεχνπλ ηα δέληξα , θαη  
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απηφ γηαηί νη απαηηήζεηο λεξνχ ησλ δέληξσλ είλαη ιηγφηεξεο απφ απηέο ηνπ 

ριννηάπεηα. 

ε θάζε πεξηνρή ζα ηνπνζεηεζνχλ κέρξη 6 ειεθηξνβάλεο. Απηέο ζα ζπλδένληαη 

κε ηνλ πξνγξακκαηηζηή κε θαιψδην ΝΤΤ 4 Υ 2,5 mm² .  

Οη ειεθηξνβάλεο ηνπ ριννηάπεηα ζα είλαη μερσξηζηέο ζηάζεηο απφ ηηο 

ειεθηξνβάλεο ησλ δέληξσλ. 

Γηα ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ,θαη γηα ηελ έθηαζε πνπ ζα θαιπθζεί κε ριννηάπεηα 

,πξέπεη πξψηα λα δηαζηξσζεί ην ρψκα επίπεδα θαη 12-12 εθ. θάησ απφ ηελ 

ηειηθή επηθάλεηα δηάζηξσζεο ηνπ ριννηάπεηα, ζηε ζπλέρεηα λα θπηεπηνχλ νη 

ζάκλνη θαη ηα δέληξα 5-10 εθ πην ςειά , έπεηηα αθνινπζεί φιε ε ηνπνζέηεζε 

ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ( θεληξηθφ αγσγφο ,θαιψδηα ζηνλ ζσιήλα ηνπο 

,ζχλδεζε ειεθηξνβαλψλ , θαη ηνπνζέηεζε ζηα εηδηθά θξεάηηα ,πέξαζκα ησλ 

γξακκψλ ησλ ζηαιιαθηνθφξσλ  ζπλδεδεκέλνπο πάλσ ζηνπο δεπηεξεχνληεο 

αγσγνχο, ε ηνπνζέηεζε ησλ βαιβίδσλ εμαεξηζκνχ θαη θαζαξηζκνχ, θαη ηέινο  

αθνινπζεί ε επαλαπιήξσζε ηνπ ππφινηπνπ χςνπο ρψκαηνο 10-12 εθ ( ηειηθφ 

χςνο 12-15 εθ καδί κε ην χςνο ηνπ ριννηάπεηα).  

Πξνο ηεο επαλαπιήξσζεο πξέπεη λα δνθηκάζνπκε φιν ην δίθηπν ππφ πίεζε κε 

ιεπηνκεξή έιεγρν θαη αθνχ βεβαησζνχκε φηη ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη δελ 

ππ[άξρνπλ δηαξξνέο ή θαθνηερλίεο , ηφηε θαη κφλν ηφηε πξνρσξάκε ζηελ 

θάιπςε ησλ ζσιελψζεσλ κε ρψκα πξνζεθηηθά θαη νκνηφκνξθα . ιεο νη 

ειεθηξνινγηθέο ελψζεηο θαισδίσλ ζηα θξεάηηα ζα είλαη απφιπηα ζηεγαλέο κε 

θχζηγγεο ζηιηθφλεο.      

 

10.10 Σύπνη πδξαπιηθώλ ππνινγηζκώλ. 

 

Γξακκηθέο Απψιεηεο, Κεληξηθφο Αγσγφο  

      Γηα ηνλ θεληξηθφ αγσγφ θαζψο θαη γηα ηνπο δηαλεκεηνθφξνπο, νη αλά 

κνλάδα κήθνπο γξακκηθέο απψιεηεο ππνινγίδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εμίζσζεο ηνπ Darcy – Weisbach. 

hf=f L / D V2 / 2 g 

 

φπνπ : hf = απψιεηεο ζε m. 

f = ζπληειεζηήο ηνπηθψλ απσιεηψλ. 

D = εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε m 
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V= κέζε ηαρχηεηα ξνήο ζε m/s 

g = επηηάρπλζε βαξχηεηαο m/sec2 

 

      Γείρλεη φηη ζπλνιηθέο γξακκηθέο απψιεηεο ελέξγεηαο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηξηβψλ f, ηεο δηακέηξνπ D, ηνπ κήθνπο L θαη ηνπ χςνπο ηαρχηεηαο 

ηνπ λεξνχ εληφο ηνπ αγσγφ. Γηα ηελ επίιπζε ηνπ ηχπνπ είλαη απαξαίηεηε ή 

γλψζε ηνπ ζπληειεζηή «f» ή ηηκή ηνπ νπνίνπ πνηθίιιεη αλαιφγσο ηνπ είδνπο 

ηεο ξνήο εληφο ηνπ αγσγνχ (ζηξσηή, ηπξβψδεο, κεηαβαηηθή) θαη ηεο 

ηξαρχηεηαο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ αγσγνχ (ιείνη, ηξαρείο αγσγνί). Αγσγνί ησλ 

νπνίσλ ην χςνο (Ks) ησλ εμνρψλ ηνπ ηνηρψκαηνο απηψλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 

πάρνπο (δ) ηεο νξηαθήο ζηξψζεο (Κ < δ) ζεσξνχληαη απφ πδξαπιηθήο άπνςεο 

ιείνη.  

Ο βαζκφο Reynolds ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

Re = V D / λ 

 

φπνπ:  V = κέζε ηαρχηεηα ξνήο m/s 

 D = εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε m 

 λ = ζπληειεζηήο ηνπ θηλεκαηηθνχ ημψδνπο  

 

 

 

      Ζ κέζε ηαρχηεηα ξνήο ππνινγίδεηαη απφ ηελ επίιπζε ηεο εμίζσζεο ηεο 

ζπλέρεηαο (Q = E V = π D2 / V) σο πξνο V θαη είλαη:  

 

V = 4 Q / π D2 

 

φπνπ:  V = κέζε ηαρχηεηα ξνήο m/s 

  Q = παξνρή ζε m3/sec 

 D = εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε m 

 E = δηαηνκή ζε m 
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Ο f είλαη ζπληειεζηήο ηξηβήο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο:  

 

Γηα αξηζκνχο Re < 2000 (ζηξσηή ξνή). 

 

f = 64 / Re 

 

Γηα αξηζκνχο 6000 < Re < 80000 θαη ιεία ηνηρψκαηα αγσγψλ .  

 

f = 0,316 / Re 1/4 

 

      ε ζηξνβηιψδε ξνή, γηα ιεία ή ηξαρεία ηνηρψκαηα αγσγψλ , ππνινγίδεηαη 

απφ ηελ εκηεκπεηξηθή ζρέζε ησλ Colebrook - White: 

 

1 / 
f

 = -2 log (Ks / 3,71 D+ 2,51 / Re 
f

 

 

φπνπ : f = ζπληειεζηήο ηνπηθψλ απσιεηψλ. 

D = εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε m 

Re= αξηζκφο Reynolds 

Ks = ζπληειεζηήο ζρεηηθήο ηξαρχηεηαο ηνπ αγσγνχ  

Οη αγσγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη κε ιεία ηνηρψκαηα. 

 

Γξακκηθέο Απψιεηεο, Γίθηπν Δθαξκνγήο  

 

      Σν δίθηπν εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ αγσγνχο πνπ θέξνπλ ηνπο 

ζηαιιάθηεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ εχθακπην πνιπαηζπιέλην, έρνπλ 

δηάκεηξν Ø20 θαη έρνπλ αληνρή 6 atm. Ζ παξνρή ηνπο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ 

αξηζκνχ θαη ηεο παξνρήο ησλ ζηαιαρηψλ πνπ θέξνπλ.  
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Q = n q / 1000 m3/h 

 

φπνπ q είλαη ζε l/h. Σν κήθνο ησλ αγσγψλ ζε m (L) είλαη ην γηλφκελν ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζηαιαρηψλ πνπ θέξνπλ (n) θαη ηεο κεηαμχ ηνπο απνζηάζεσο (Se) 

ζε m, θαη εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε:  

 

 

 

      Ζ δηάκεηξνο ησλ αγσγψλ επηιέγεηαη έηζη πνπ ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ δχν 

νπνηνλδήπνηε ζηαιαρηψλ πάλσ ζηνλ αγσγφ λα κελ ππεξβαίλεη ηα φξηα 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαιαθηψλ.  

 

hf=f L / D V2 / 2 g 

 

      Ζ παξαπάλσ ζρέζε δίλεη ηηο γξακκηθέο απψιεηεο γηα αγσγφ πνπ είλαη 

ζπλερήο θαη έρεη ζηαζεξή παξνρή. ηνπο αγσγνχο εθαξκνγήο, αθ' ελφο ε 

παξνρή είλαη κεηαβαιιφκελε ζαλ ζπλέπεηα ησλ πδξνιεςηψλ ησλ ζηαιαρηψλ 

θαη αθ' εηέξνπ, δεκηνπξγνχληαη πξφζζεηεο απψιεηεο θνξηίνπ ιφγσ ησλ 

πδξνιεςηψλ απηψλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ απσιεηψλ ιφγσ κεηψζεσο ηεο 

παξνρήο εθθξάδεηαη απφ ην ζπληειεζηή F, ηηκέο ηνπ νπνίνπ δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζηαιαθηψλ πνπ θέξεη ν αγσγφο. Γηα ηνλ F ηζρχεη ε 

ζρέζε: 

 

F= 1/(m+1)+(1/2N)+((m-1)1/2/6N2) 

 

φπνπ m είλαη ν εθζέηεο ηεο ηαρχηεηαο ζηνλ ηχπν ηνπ Scobey(1,9) θαη Ν είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ζηαιαθηψλ ζηνλ αγσγφ εθαξκνγήο.  

 

      Γηα ηελ δηαζηαχξσζε ησλ ππνινγηζκψλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηακέηξνπ 

ησλ ζσιελψζεσλ, πάξζεθαλ επίζεο ππφςε, ν ηχπνο:  

L = n Se 
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φπνπ: 

D = ε ειάρηζηε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ αγσγνχ ζε mm.  

 Q = Ζ παξνρή ηνπ λεξνχ ζε l / s. 

 V max. = ε κέγηζηε ηαρχηεηα ξνήο ζην αγσγφ ζε m/s  

θαζψο θαη λνκνγξαθήκαηα. 

 

 

 

10.11 Απαηηνύκελνη έιεγρνη θαη πξνδηαγξαθέο δηθηύνπ άξδεπζεο.  

 

      Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξηλ ηελ επηρσκάησζε ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ηνπ πνηίζκαηνο. Οη δνθηκέο απηέο ζα 

πεξηιακβάλνπλ: 

α) Γνθηκή ησλ δηθηχσλ γηα κία ψξα γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ζηεγαλφηεηαο 

ηνπο. 

β) Γνθηκή θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο πιήξνπο άξδεπζεο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

D = 36 
max)V/Q(
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10.12 Δλδεηθηηθόο Πίλαθαο Δπηκεηξήζεωλ Άξδεπζεο 

 

 

 

ΔΗΓΟ 

Μνλ 

κέη 

 

Αξζξν 

αλαζεψξεζεο 

 

 

ΑΣ 

 

Πνζ 

Δπηθ θάζεηε πνιπβάζκηα  ειεθηξαληιία 7,5  kw ηεκ Σ.Δ. 10.3.1 7 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο αληιεηηθνχ  ηεκ Σ.Δ. 10.3.2 7 

Πηεζηηθφ δνρείν 500 ιίηξσλ ηεκ Σ.Δ. 10.3.3 14 

Πηεδνζηάηεο  νζφλεο  ηεκ Σ.Δ. 10.3.4 7 

Μαλφκεηξν γιπθεξίλεο 10 αηκ  ηεκ ΠΡ 5824 10.3.4 7 

θαηξηθφο θξνπλφο 2‟‟  ηεκ ΠΡ 5811.6 10.4.3 20 

Αληηιεγκαηηθή βαιβίδα αζθαιείαο 1 ´‟‟  ηεκ ΠΡ 5836.1 10.4.2 7 

Δμαεξηζηηθφ δηπιήο ελέξγεηαο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5819 10.4.4 7 

Τδξφκεηξν ηχπνπ woltman 2‟‟ ρπηνζηδεξφ ηεκ ΠΡΝ 5815 10.4.5 7 

Ζιεθηξνβάλα κε F C θαη pres regoulator  ηεκ ΠΡ 5911.1.8 10.4.6 42 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5822.6 10.4.1 14 

Γνζνκεηξηθή αληιία πδξνιίπαλζεο  ηεκ Σ.Δ. 10.4.7 7 

Βάλα ζπξηαξσηή νξεηράιθηλε  ηεκ ΠΡ 5813.6 10.4.7 7 

Φφιηξν λεξνχ ζίηαο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5865.1 10.4.8 7 

Δηδηθ . ηχπνπ θίιηξνπ δίζθσλ κε TREFLAN 2‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5862 10.4.8 7 

Ραθφξ εμάξκσζεο νξεηράιθηλα  2‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5774.6 10.4.9 20 

Κεληξηθφο αγσγφο ΡΔ Φ110 /6 αηκ κέηξα ΠΡ 5751.10 10.5.1 5000 

Δμαεξηζηηθφ θεληξηθνχ αγσγνχ 1‟‟  ηεκ ΠΡΝ 5817 10.5.3 21 

Πιαζηηθφ θξεάηην θπιηλδξηθφ ηεκ ΠΡ 5918.2 10.5.4 34 

Πιαζηηθφ θξεάηην παξαιιειφγξακκν κεγάιν ηεκ ΠΡ5918.4 10.5.4 42 

Γεπηεξεχνλ αγσγφο ΡΔ Φ50/6 αηκ κέηξα ΠΡ 5751.6 10.6.1 3000 
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Βαιβίδα εμαεξηζκνχ 1‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5817 10.6.2 49 

Βαιβίδα θαζαξηζκνχ ´‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5817 10.6.3 49 

Απηνξπζ/λνο ζηαι/θνξνο Φ17/30 εθ/1.6 ιηη/σξα  κέηξα ΠΡΝ 5888 10.7.1 40000 

On line απηνξπζ/λνο ζηαιιάθηεο 2ή8 

Φ17/30εθ/1.6ιηη/σξα 
κέηξα ΠΡ5871 10.7.2 2500 

On line απηνξπζ/λνο ζηαιιάθηεο 24 ιηη/σξα κέηξα ΠΡΝ 5871 10.7.2 1200 

Πξνγξακκαηηζηήο  12 ζηάζεσλ AC εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ 
ηεκ ΠΡΝ 5912.6.1 10.8.1 7 

Αηζζεηήξαο βξνρήο  ηεκ ΠΡ5916 10.8.2 7 

Αηζζεηήξαο παξνρήο  ηεκ Σ.Δ. 10.8.3 7 

Αζχξκαηνο έιεγρνο  ηεκ ΠΡΝ5913 10.8.4 7 

Καιψδηα ΝΤΤ 4Υ 2,5 mm² κέηξα ΠΡ 5920.9 10.8.5 5500 

Καιψδηα ΝΤΤ 5Υ2,5mm² κέηξα ΠΡ 5920.10 10.8.5 3500 

σιήλαο πξνζηαζίαο θαισδίσλ PVC Φ 50 κέηξα ΠΡ 5761.3 10.8.5 5000 

Σξηηεχνλ αγσγφο ΡΔ Φ 25/αηκ κέηξα ΠΡ 5751.3 10.7 12000 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

Ζ ηερληθή απηή πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζην έξγν «ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΗΣΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ FORMULA 1 ΣΖ ΥΑΛΑΝΓΡΗΣΑ 

ΑΥΑΨΑ», θαη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

1. Πξνεξγαζίεο  

2. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

3. Δξγαζίεο επηζηξψζεσλ 

4. Δξγαζίεο θπηεχζεσλ 

5. Τδξαπιηθέο εξγαζίεο 

 

Ο ρψξνο ζηνλ νπνίν ζα γίλνπλ νη εξγαζίεο απηέο, θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηα ζρέδηα ηεο 

κειέηεο θαη αλαθέξεηαη δηακνξθψλνληαο : 

- ηελ ηδηόθηεηε έθηαζε ηεο Απηνθηλεηνδξόκην Παηξώλ Α.Δ. ζηελ πεξηνρή 

Υαιαλδξίηζαο ηνπ Ννκνύ Αραΐαο 

Ζ πξνηεηλφκελε ιχζε έρεη σο αθεηεξία ηελ πξνζπάζεηα ιεηηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο 

θαη αηζζεηηθήο δηακφξθσζεο ηνπ ρψξνπ, θαη ζπγρξφλσο αλαβάζκηζεο ηεο πεξηνρήο, 

απνθαηάζηαζεο θαη αλάδεημεο ηνπ ηνπίνπ, θαη δηαηήξεζεο ηεο θπζηθφηεηαο ηνπ 

ρψξνπ. 

Γη' απηφ θαη ε επηινγή θαη ρξήζε ησλ πιηθψλ πνπ ε[λαη νπζηαζηηθά θπζηθή πέηξα θαη 

μχιν, έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, θαη ηνλ ζπζρεηηζκφ κε ην 

θπζηθφ ηνπίν θαη ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. 

 

Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΖΝ ΤΠΟ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΗΣΑ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ FORMULA 1 ΣΖ ΥΑΛΑΝΓΡΗΣΑ ΑΥΑΨΑ, 

πεξηιακβάλεη θαηά βάζε ηηο εμήο εξγαζίεο: 

1. ε απνμήισζε απαηηνπκέλνπ ηκήκαηνο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πεξηνρή ζηηο εθηάζεηο φπνπ ζα γίλεη δηακφξθσζε Πξαζίλνπ θαη 

Ακκνπαγίδσλ εληφο ηεο πίζηαο. 

2. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

3. Σελ ηνπνζέηεζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Αξδεπηηθνχ πζηήκαηνο. 

4. Σηο επηρψζεηο κε νξγαληθά εδάθε ζηηο πεξηνρέο πνχ ζα ηνπνζεηεζεί Φπηηθφ 

Τιηθφ. Σηο επηρψζεηο ησλ ακκνπαγίδσλ εληφο ηεο πίζηαο. 

5. Σελ δηακφξθσζε ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ ινηπψλ ρψξσλ πιαθνζηξψζεσλ 

φπνπ απαηηνχληαη βάζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο  κειέηεο. 
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6. Δγθαηάζηαζε – Καηαζθεπή μχιηλσλ δαπέδσλ κε ηελ κνξθή παησκάησλ απφ 

αθαηέξγαζηνπο θνξκνχο. 

7. Γεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ Τγξψλ ηνηρείσλ ( ιίκλε – βξαρφθεπνη – θηι ) 

8. Σελ θχηεπζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ. 

9. Σελ εγθαηάζηαζε ηνπ Υιννηάπεηα. 

10. Σνλ εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ κε θαζηζηηθνχο πάγθνπο, Πέξγθνιεο, θάδνπο 

απνξξηκκάησλ, θξήλεο, ρψξσλ πεξηπάηνπ θηι, κε ρξεζηκνπνηνχκελα  

απνθιεηζηηθά πιηθά απφ μχιν θαη πέηξα. 

 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ είλαη θαηά θαηεγνξία νη 

αθόινπζεο : 

 

11.1ΑΠΟΞΖΛΧΔΗ - ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνο δηακφξθσζε ρψξνπ ζα απαηηεζνχλ: 

11.1.1. Δθζακλψζεηο ηκεκάησλ γεο φπνπ απαηηείηαη θαη ε θνπή φισλ ησλ 

απνμεξακέλσλ θαη κε πγεηψλ δέλδξσλ πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ κειέηε.  

11.1.2. Αθαίξεζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ζε βάζνο 50 εθαηνζηψλ ζηελ έθηαζε φπνπ 

ζα ηνπνζεηεζεί Φπηηθφ Τιηθφ θαη ζην ρψξν ησλ ακκνπαγίδσλ εληφο ηνπ ρψξνπ 

ηεο πίζηαο ζε βάζνο 80 εθαηνζηψλ.  

11.1.3 Καζαηξέζεηο ηπρψλ ηκεκάησλ ηνηρίσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, φπνπ 

απηά εκπνδίδνπλ ηελ δηακφξθσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ εδάθνπο θαη ησλ ινηπψλ 

θαηαζθεπψλ ηεο κειέηεο. 

11.1.4. Καζαηξέζεηο ηνηρίσλ θαη δαπέδσλ άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, φπνπ απηά 

εκπνδίδνπλ. 

11.1.5. Απνμήισζε θάζε μέλνπ θαη πιενλάδνληνο ζηνηρείνπ απφ ηνλ ππφ 

δηακφξθσζε ρψξν. 

11.1.6. Απνκάθξπλζε φισλ ησλ πεξηηηψλ πξντφλησλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο 

απνμειψζεηο θαη θαζαηξέζεηο θαη κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο επηηξεπφκελεο 

απφξξηςεο φπσο απηέο θαζνξίδνληαη. 

 

11.2. ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ 

Οη ρωκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ πεξηιακβάλνπλ εθζθαθέο θαη ζε 

κεγαιύηεξε θιίκαθα επηρώζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα: 

11.2.1.Δθζθαθέο θαη επηρψζεηο γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη δηακφξθσζε ησλ ηειηθψλ 

επηπέδσλ ηνπ εδάθνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε. 
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11.2.2.Δθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ππνβάζεσλ ησλ πεδνδξνκίσλ απφ 

ζθπξφδεκα θαη θπζηθή πέηξα πνπ θαηαζθεπάδνληαη: είηε γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηνπ εδάθνπο, είηε γηα ηελ δηακφξθσζε θαζηζηηθψλ, είηε γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρψξσλ θχηεπζεο. 

11.2.3. Δθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζεκειίσλ ησλ θξαζπέδσλ θαη ινηπψλ 

κηθξνθαηαζθεπψλ. 

11.2.4. Δθζθαθέο γηα ηελ δηακφξθσζε ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ θαη θιίζεσλ ηνπ 

εδάθνπο, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ ππνδνκήο ζηνπο ρψξνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ησλ επηβιεπφλησλ. 

11.2.5. Δθζθαθέο ηάθξσλ πνπ απαηνχληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αξδεπηηθνχ 

πζηήκαηνο. 

Απφ ηελ πεξηνρή δηακφξθσζεο ζα απνκαθξπλζνχλ φια ηα πεξηηηά πξντφληα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θαζψο θαη θάζε μέλν θαη πιενλάδνλ 

ζηνηρείν θαη ζα κεηαθεξζνχλ ζηηο ζέζεηο απφξξηςεο ή επίρσζεο φπσο απηέο 

θαζνξίδνληαη 

. 

11.3. ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

11.3.1. Σνπνζέηεζε θαη Δγθαηάζηαζε ηνπ Αξδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο βάζεη ηεο 

αλαιπηηθήο πεξηγξαθήο ζην εηδηθφ Κεθάιαην. 

11.3.2  Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνχ βάζεη θαλνληθψλ ζπλζεθψλ πηέζεσλ θαη 

παξνρψλ. 

 

11.4. ΓΗΑΣΡΧΔΗ  - ΜΗΚΡΟΔΚΚΑΦΔ 

11.4.1. Γηάζηξσζε κε ραιίθη φισλ ησλ επηθαλεηψλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί 

Φπηηθφ Τιηθφ γηα ηελ θαιχηεξε απνζηξάγγηζε ηνπ εδάθνπο φπνπ ζα επλνήζεη ηε 

ρακειή θαη κεζαία βιάζηεζε ζε πάρνο 10 εθαηνζηψλ. 

11.4.2. Γηάζηξσζε κε Κεπεπηηθφ ρψκα πάλσ απφ ην ραιίθη φισλ ησλ 

επηθαλεηψλ βάζε ηνπ ζρεδίνπ φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί Φπηηθφ Τιηθφ ζε πάρνο 40 

εθαηνζηψλ .  

11.4.3. Δπηρψζεηο ζην ρψξν ησλ ακκνπαγίδσλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο πίζηαο κε 20 

πφληνπο θξνθάια 20 πφληνπο ραιίθη θαη 40 πφληνπο άκκν ζαιάζζεο. 

11.4.4. Δθζθαθέο γηα ηηο δηαλνίμεηο ιάθθσλ γηα ηελ θχηεπζε δέλδξσλ, φπνπ 

απαηηνχληαη. 
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11.5. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ ΚΑΗ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΧΝ ΚΑΗ 

ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗΣΡΧΔΧΝ 

11.5.1 Ζ επηινγή ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ ηεο κειέηεο, έγηλε κε βαζηθφ θξηηήξην, ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα, ην κεησκέλν 

θφζηνο, ηνλ ζσζηφ ζπλδπαζκφ θαη ηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαηά ην δπλαηφλ ηεο 

θπζηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ. 

Γη απηφ θαη ζηηο επηθάλεηεο φπνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε επηζηξψζεηο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο: 

1. πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, πάρνπο 3 cm, ζε 

αλαινγία άλσ ησλ 25 ηεκαρίσλ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

2. ρνληξνπιαθψλ θπζηθήο πέηξαο, νξζνγσληθψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ισξίδσλ θαη ινηπφλ ζρεδίσλ κέρξη 20% ηεο επηθάλεηαο θαη κέρξη 5% ζθαινπαηηψλ 

ηεο επηθάλεηαο  

3. πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, πάρνπο 3 cm, ζε 

αλαινγία έσο 5 ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

4. θπβφιηζσλ θπζηθήο πέηξαο πξνέιεπζεο Άξηαο  θαη Παξακπζηάο 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο 10*20 θαη 20*20 πάρνπο 5εθ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ισξίδσλ 

θαη ζρεδίσλ κέρξη 20% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. 

11.5.2. Οη δηαζηάζεηο θαη ε κνξθή ηωλ ρώξωλ πνπ επηζηξώλνληαη θαζώο 

θαη ηα ζρέδηα θαη ν ζπλδπαζκόο ηωλ πιηθώλ, θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηώλ ηεο κειέηεο, 

11.5.3. Ζ πξνεηνηκαζία ηωλ επηθαλεηώλ επηζηξώζεωλ είλαη ίδηα γηα όια ηα 

είδε ηωλ επηζηξώζεωλ θαη γίλεηαη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν: 

1. Οη επηθάλεηεο πεδνδξνκίσλ, θνηλνρξήζησλ δξφκσλ θαη γεληθφηεξα φινη νη 

ρψξνη πνπ επηζηξψλνληαη  κε ζξαπζηφ πιηθφ ηεο Π.Σ.Π.0150 ηνπ Τ.Γ.Δ., ζε 

κηα ζηξψζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο  0,10 κ., πάλσ ζε ηζνπεδσκέλν θαη 

ζπκππθλσκέλν  έδαθνο. Πάλσ απφ ηελ ππφβαζε θαηαζθεπάδεηαη ζηξψζε 

βάζεσο απφ ζθπξφδεκα C12-15, πάρνπο 0,10 κ. εληζρπκέλν κε δνκηθφ πιέγκα 

Σ131. 

 

11.6. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ -  ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΞΤΛΗΝΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ ΜΔ ΣΖΝ 

ΜΟΡΦΖ ΠΑΣΧΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟΤ ΚΟΡΜΟΤ 

Απηά θαηαζθεπάδνληαη, κφλνλ ζηνλ ρψξν ηεο θπξίσο πιαηείαο VIP ζηελ 

Βνξεηνδπηηθήο πιεπξάο ηνπ νηθνπέδνπ θαη ζην θέληξν ηεο έθηαζεο ζηνλ 

πνδειαηνδξφκν δίπια ζην Κεληξηθφ Κηήξην απηνχ. Οη ζέζεηο πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

κειέηε θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Καηαζθεπάδνληαη εμ' νινθιήξνπ κε αθαηέξγαζηνπο θνξκνχο δέλδξσλ δηακέηξνπ 

κέρξη 20εθ, (θαζηαληάο ή αλαιφγνπ), νη νπνίνη ηνπνζεηνχληαη κε παξάιιειε δηάηαμε 

θαη ζε επαθή κεηαμχ ηνπο, θαη ζηεξεψλνληαη επίζεο ζε θνξκνχο πνπ ηνπνζεηνχληαη 
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θάζεηα πξνο απηνχο, θάησ απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ρξήζεσο ηνπ δαπέδνπ, κε 

εηδηθνχο αθαλείο αλνμείδσηνπο ζπλδέζκνπο. 

Οη θνξκνί ζηεξίμεσο ηνπ μχιηλνπ δαπέδνπ, ηνπνζεηνχληαη ζε ρψξνπο κε 

ζπκππθλσκέλν θπζηθφ πιηθφ, εδξάδνληαη ζε ηζνπεδσκέλε ζρεηηθά επηθάλεηα, 

επηζηξσκέλε κε θπζηθέο πιάθεο θαη ζηεξεψλνληαη κε εηδηθνχο αθαλείο αλνμείδσηνπο 

ζπλδέζκνπο, ε δε ινηπή επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ, θάησ απφ ην μχιηλν δάπεδν, βξίζθεηαη 

ζε ρακειφηεξν επίπεδν θαη δελ επηζηξψλεηαη, 

Κάζε μχιηλνο δηάδξνκνο κνξθψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζε επαθή μχιηλσλ δνθίδσλ 

απφ θνξκνχο δηακέηξνπ πεξίπνπ 12εθ. θαη κέγηζηνπ κήθνπο 2,00κ κε ηελ βνήζεηα 

μχιηλνπ ζηξσηήξα θπθιηθήο δηαηνκήο δηακέηξνπ 20εθ. Καηά κήθνο ηεο άιιεο 

επηκήθνπο πιεπξάο ηνπ, ε έδξαζε ηνπ δαπέδνπ ηνπ μχιηλνπ δηαδξφκνπ, γίλεηαη ζε 

δνθφ ηεο ίδηαο δηαηνκήο (20εθ), θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ βνήζεηα ηεζζάξσλ μχιηλσλ 

ζηπιίζθσλ, (θνξκψλ δηακέηξνπ 2Οεθ.) χςνπο έσο 1,70κ., ηα θνξηία κεηαθέξνληαη 

ζην έδαθνο. 

Σα ζχλνιν ηεο θαηαζθεπήο απηήο κπνξεί κε αζθάιεηα λα εμππεξεηήζεη θνξηία 

θπθινθνξίαο ηεο ηάμεσο άλσ ησλ 5,00kN\m2. 

 

11.7. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΖ ΦΤΔΧ ΤΓΡΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ 

11.7.1. Καηαζθεπή ηερλεηήο ιίκλεο ζηελ Ννηηνδπηηθή πιεπξά ηεο έθηαζεο κε 

δηάθνξεο μχιηλεο κηθξνθαηαζθεπέο κε δηαθφζκεζε  απφ θπζηθέο πέηξεο θαη Φπηηθφ 

Τιηθφ θαηάιιειν ησλ ζπλζεθψλ. Οη ιεπηνκέξεηεο θαίλνληαη ζηελ ηξηζδηάζηαηε 

αλάιπζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ παξαηίζεληαη.  Πιήξεο θαηαζθεπή 

αβαζνχο ιίκλεο κε ιαμεπηή πέηξα γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη αθαλή απνξξνή ησλ 

πδάησλ επηθάλεηαο πεξίπνπ 1200 m2 θαη κέγηζηνπ βάζνπο 1κ. Απηή θαηαζθεπάδεηαη 

επάλσ ζε πξνεηνηκαζκέλε θαη ζπκππθλσκέλε επηθάλεηα απφ ζθπξφδεκα C16-20, 

εληζρπκέλν κε δνκηθφ πιέγκα.  

Πεξηκεηξηθά ηεο βάζεσο δηακνξθψλεηαη επίζεο απφ ζθπξφδεκα αγσγφο πιάηνπο 

0.20κ θαη βάζνπο 0.40κ κέζσ ηνπ νπνίνπ απνκαθξχλεηαη ην λεξφ απφ ηε ιεθάλε 

ζπγθέληξσζεο. Ο αγσγφο θαιχπηεηαη απφ ηηο ιαμεπηέο πέηξεο ησλ απνιήμεσλ ηεο 

ιεθάλεο πεξηκεηξηθά πάρνπο 10 εθ. νη νπνίεο  έρνπλ ηελ ίδηα δηακφξθσζε κε απηέο 

ηνπ πδξαχιαθα, αιιά ην πιάηνο ηνπο είλαη 0.60εθ. 

Κάησ απφ ηελ θπθιηθή επίζηεςε ηεο ιεθάλεο θαη εζσηεξηθά απηήο, δηακνξθψλεηαη 

θαηά δηαζηήκαηα θελφ, χςνπο 20 εθ απφ ην νπνίν δηνρεηεχεηαη ην λεξφ ζηνλ 

θαηαζθεπαδφκελν πεξηκεηξηθά αγσγφ θαη απφ απηφλ ζηνλ πνηηζηηθφ πδξαχιαθα πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ππφγεην. Σν θελφ θαιχπηεηαη κε θαηαθφξπθε απιή ρπηνζίδεξε 

εζράξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ απφ ηα θχιια θαη ηα ζθνππίδηα. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο κηθξήο αβαζνχο ιίκλεο κε ιαμεπηέο πέηξεο ρσξίο 

αξκνχο θαλνληθψλ θαη θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη κε 

ηζρπξή ηζηκεληνθνλία  ρσξίο αξκνχο θαη κε δηάηαμε ζπγθιίλνπζα ζην θέληξν ηεο 

ιίκλεο.   

Δξγαζία θαη πιηθά θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ζρέδηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη κηθξνπιηθνχ γηα ηελ πιήξε 
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θαηαζθεπή ηεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε εθηφο 

απαηηνπκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θίιηξσλ θηι . 

 

11.7.2. Καηαζθεπή Βξαρφθεπνπ κεγάιεο έθηαζεο ζην θέληξν ηεο έθηαζεο 

ζηε κεξηά ηνπ Πνδειαηνδξφκνπ. Ζ θαηαζθεπή ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο δπλαηφηεηεο 

πδξνδφηεζεο αιιά θαη ηηο επηηαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

11.7.3 Καηαζθεπέο θαηαξξαθηψλ ζην ρψξν ησλ VIP ζηελ Βνξεηνδπηηθή 

πιεπξά ηεο έθηαζεο κε ιεπηνκέξεηεο πνπ θαίλνληαη ζηελ ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε. 

Πιήξεο θαηαζθεπή ελφηεηαο ηερλεηνχ θαηαξξάθηε φπσο ζηε κειέηε. Απηφο 

θαηαζθεπάδεηαη ζε  ζηνηρεία δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, κε πέηξα νξζνγσληθήο θαηά ην 

δπλαηφλ δηαηνκήο, θαη ζρεκαηίδεηε θνξλίδσκα κε ιαμεπηή πέηξα νξζνγσληθψλ 

δηαζηάζεσλ. Δζσηεξηθά ηνπ θνξληδψκαηνο, ε επηθάλεηα ηεο ιηζνδνκήο, 

θαηαζθεπάδεηαη ζε εζνρή θαη ηεξκαηίδεη 30 εθ. ρακειφηεξα ηνπ θνξληδψκαηνο. ην 

νξηδφληην θελφ πνπ ζρεκαηίδεηαη ηνπνζεηείηαη ζσιήλαο γαιβαληζκέλνο εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 3 ηληζψλ, δηάηξεηνο θαη κε 14 ζηφκηα ζηελ κηα πιεπξά ηνπ, αλά αμνληθέο 

απνζηάζεηο 10 εθ. ν ζσιήλαο ελζσκαηψλεηαη ζε ηνηρείν ζθπξνδέκαηνο, κε ιεία 

επεμεξγαζκέλε επηθάλεηα, θαηά ην εκθαλέο ηνπ ηκήκα, απφ ην νπνίν εμέρνπλ κφλνλ 

ηα ζηφκηα ησλ θαηαθφξπθσλ ζ' απηφλ ηκεκάησλ ζσιήλσλ. Ο θαηαξξάθηεο 

ηξνθνδνηείηαη κε πίεζε απφ λεξφ γεψηξεζεο  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κέζσ αληιίαο 

ε παξνρή ηεο νπνίαο θαηαιήγεη ζε νξεηράιθηλε ζπιιέθηε, κίαο εηζφδνπ θαη 14 

εμφδσλ, απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ λεξνχ, ψζηε ε έμνδνο ηνπ λεξνχ απφ 

ηα ππθλά ζηφκηα, λα ζρεκαηίδεη κηθξή θακπχιε θαη λα κελ βξέρεη ηνλ θαηαθφξπθν 

ηνίρν. 

Δξγαζία θαη πιηθά θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε απαηηνπκέλνπ πιηθνχ θαη κηθξνυιηθνχ γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηεο ελφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε. 

 

11.8. ΔΡΓΑΗΔ ΦΤΣΔΤΔΧΝ 

11.8.1 Σα δέλδξα θαη νη ζάκλνη πνπ πξνβιέπνληαη λα θπηεπηνχλ ζα είλαη ηα 

πιένλ θαηάιιεια γηα ην έδαθνο θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ ππφ δηακφξθσζε 

ρψξνπ θαη ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα ηνπηθή βιάζηεζε θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Οη πίλαθεο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην  θεθάιαην 9 

αλαιπηηθά. 

11.8.2 Οη θπηεχζεηο γίλνληαη ζε ρψξνπο πνπ έρνπλ εμπγηαλζεί απφ 

αθαηάιιεια πιηθά θαη έρεη πξνζηεζεί ην θαηάιιειν θεπεπηηθφ ρψκα κε ηελ 

απαξαίηεηε ιίπαλζε, έρεη πξνεγεζεί ιηζνπιήξσζε, εάλ ρξεηάδεηαη, γηα ηελ 

δηακφξθσζε ζηξαγγηζηεξηνχ, θαη ηέινο έρεη εμαζθαιηζηεί ην πφηηζκά ηνπο. Σα 

δέλδξα ππνζηπιψλνληαη ζε μχιηλνπο παζζάινπο φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηε ζην 

θεθάιαην 9. 
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11.8.3 Δηδηθή πξνζνρή ζα δνζεί ζηηο πεξηκεηξηθέο θπηεχζεηο ησλ δέλδξσλ 

ψζηε λα θαηαζθεπαζηνχλ είηε θπηηθνί θξάρηεο ερνπξνζηαζίαο. είηε θξάρηεο 

αλεκνπξνζηαζίαο. Ζ θχηεπζε ησλ δέλδξσλ ζηνπο απηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα γίλεη 

ζε δηάηαμε Υ (ρηαζηή).  

11.8.4 πνπ απαηηείηαη θχηεπζε κεζαίαο θαη ρακειήο βιάζηεζεο ζε ζρέδηα 

θαη ζρήκαηα αθνινπζνχληαη απζηεξά  νη πξνβιέςεηο ηνπ ζρεδίνπ.  

11.8.5 Οη απνζηάζεηο θχηεπζεο γίλνληαη βάζε ησλ δηεζλψλ θαλνληζκψλ θαη 

αθνινπζνχληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο γηα λα ππάξμεη φζν ησλ δπλαηψλ 

θαιχηεξν απνηέιεζκα ζην άκεζν αιιά καθξηλφ κέιινλ. 

 

11.9. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

11.9.1 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα πεξηγξάθεηαη θαη αλαιχεηαη ζην 

θεθάιαην 9. 

11.9.2 Ζ εγθαηάζηαζε γίλεηαη ηειεπηαία απφ φιεο ηηο εξγαζίεο εθηφο ησλ 

Αξρηηεθηνληθψλ ιεπηνκεξεηψλ θαη ησλ εμνπιηζκφ ηνπ ρψξνπ ψζηε λα έρνπκε φζν ην 

δπλαηφ θαιχηεξν απνηέιεζκα. 

11.9.3 Λφγν ησλ ηεξάζηησλ εθηάζεσλ ζα γίλεη ε ηνπνζέηεζε αλά πεξηνρή 

δίλνληαο πνιχ κεγάιε βάζε θαη πξνζνρή ζηε ιίπαλζε θαη ηνπνζέηεζε ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ δηδάληα κπθεηηάζεηο θαη ινηπέο ζπλζήθεο πνπ ζα βιάςνπλ βνηαληθά 

αιιά θαη νπηηθά ηνλ ριννηάπεηα. 

 

11.10. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

11.10.1 Ζ θαηαζθεπή ππαηζξίνπ θαζηζηηθνχ, θιηκαθσηνχ κε ηελ κνξθή 

θεξθίδσλ φπνπ θαη φπσο θαζνξίδεηαη απφ ηελ κειέηε κε ιηζνδνκή απφ θπζηθέο 

πέηξεο, θαη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ. Ζ επηθάλεηα ηνπ 

θαζίζκαηνο θαηαζθεπάδεηαη, φπσο θαη ε ζηέςε ησλ ηνηρίσλ απφ επηκειεκέλν 

εκθαλέο μπιφηππν ζθπξνδέκαηνο C16-20 πάρνπο 0,08κ. Ζ επηθάλεηα απηή κπνξεί λα 

ελαιιάζζεηαη κε ηκήκαηα πνπ θαιχπηνληαη κε δνθίδεο μχινπ θαζηαληάο ή 

αληηζηνίρνπ. 

11.10.2. Σνπνζεηνχληαη θαζηζηηθά παγθάθηα πνπ απνηεινχληαη απφ κεηαιιηθά 

θαη μχιηλα ζηνηρεία. Έρεη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο πιάηνο 50 εθ., κήθνο 180 εθ. θαη 

χςνο 83 εθ. Ο κεηαιιηθφο ζθειεηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ δχν ηνπκπνζσιήλεο 

δηαηνκήο O60, κήθνπο 85 εθ. ν θαζέλαο, νη νπνίεο είλαη θνπξκπαξηζκέλεο ζε χςνο 48 

εθ. απφ ηελ θνξπθή ηεο ππφ ακβιεία γσλία πξνζδίδνληαο έηζη ζην παγθάθη 

εξγνλνκηθφ ζρήκα. Σα δχν αλνηρηά άθξα ηνπ θάζε ηνπκπνζσιήλα ζθξαγίδνληαη κε 

γαιβαληζκέλεο ηάπεο δηακέηξνπ 60 ρηι. έηζη ψζηε λα ζηεγαλνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ 

ηνπ. ε θάζε ηνπκπνζσιήλα, ζε νξηδφληηα ζέζε θαη ζε χςνο 35 εθ. απφ ηε βάζε ηνπ 

ζπγθνιιάηε κε αξγθφλ έλα κεηαιιηθφ ζηνηρεία απφ ηνπκπνζσιήλα επίζεο 2 ", 

πάρνπο 3 ρηι., κήθνπο 46 εθ. ζρεκαηίδνληαο κε ηνλ ηνπκπνζσιήλα ηνπ ζθειεηνχ 

ακβιεία γσλία 95ν δεκηνπξγψληαο έηζη ην θάζηζκα ηνπ παγθαθίνπ.  
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Σν άθξν ηνπ νξηδφληηνπ ζσιήλα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θάζεην είλαη θνκκέλν 

ειιεηςνεηδψο ζηελ πξέζα έηζη ψζηε θαηά ηε ζπγθφιιεζε λα εθάπηεηαη απφιπηα κε 

ηνλ ηνπκπνζσιήλα. Σν άιιν αλνηρηφ άθξν ηνπ θάζε ηνπκπνζσιήλα ζθξαγίδεηαη κε 

γαιβαληζκέλεο ηάπεο δηακέηξνπ 60 ρηι. έηζη ψζηε λα ζηεγαλνπνηείηαη ην εζσηεξηθφ 

ηνπ. ην θάησ κέξνο απφ ην θάζε έλα απφ ηα πφδηα ηνπ παγθαθίνπ ζπγθνιιάηε 

κεηαιιηθή θπθιηθή , θνπξκπαξηζκέλε ζην κέζνλ ζε χςνο 3 εθ., πιάθα δηακέηξνπ 17 

εθ. θαη πάρνπο 4 ρηι. ε νπνία θέξεη πεξηκεηξηθά 3 νπέο δηακέηξνπ 10 ρηι. έηζη ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε ζηεξέσζε ηνπο ζην δάπεδν κε νχπα ζηεξέσζεο κήθνπο 120 ρηι. Σα 

μχιηλα κέξε ηνπ παγθαθίνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ζηνηρεία ζχλζεηεο μπιείαο. Ζ 

πιάηε ηνπ παγθαθίνπ είλαη δηακνξθσκέλε απφ έλα μχιηλν ζηνηρείν δηαηνκήο 4,5Υ20 

εθ. θαη κήθνπο 180 εθ. Σν θάζηζκα ηνπ παγθαθίνπ απνηειείηαη απφ δχν μχιηλα 

ζηνηρεία δηαηνκήο 4,5Υ15 εθ. θαη κήθνπο 180 εθ. Ζ ζηεξέσζή ησλ μχιηλσλ ηκεκάησλ 

γίλεηαη ζηνπο ηνπκπνζσιήλεο κε θαξφβηδεο δηαζηάζεσλ 8Υ120 ρηι. Σν πξψην μχιν 

(εζσηεξηθφ) ηνπ θαζίζκαηνο βηδψλεηαη έηζη ψζηε λα εμέρεη 0,5 εθ. απφ ην άθξν ηνπ 

νξηδφληηνπ ηνπκπνζσιήλα. Σν έηεξν μχιν ηνπ θαζίζκαηνο βηδψλεηαη ζε απφζηαζε 

2,3 εθ. απφ ην πξψην. Σν μχιν ηεο πιάηεο είλαη βηδσκέλν ζε απφζηαζε 1 εθ. πάλσ 

απφ ηελ θνξπθή ηνπ θάζεηνπ ηνπκπνζσιήλα. ια ηα μχια, ηφζν ηεο πιάηεο φζν θαη 

ηνπ θαζίζκαηνο, εμέρνπλ 21,5 εθ. έλζελ θαη έλζελ ηνπ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ηνπ 

παγθαθηνχ.  

ΞΤΛΔΗΑ  Σν μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ζα είλαη ζχλζεηε 

νπεδηθή μπιεία, ζχκθσλε κε ηα ΔΝ 351. Καηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε 

(ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη.  

Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ είλαη θαηά40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν. Έρεη 

αληνρή 360 kp/m2 θαη εηδηθφ βάξνο πεξίπνπ 480 kg/m3 . Πεξηέρεη πεξίπνπ 15% 

πγξαζία. Πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηεο  πεχθεο ησλ  άιισλ ρσξψλ (θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηε Βφξεην νπεδία 

έσο 25 ν) .Έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα s=0,10 Kcal/Mhoθαη ερεηηθή κφλσζε 3.5 

θνξέο κεγαιχηεξε απφ ζθπξφδεκα ή πιηλζνδνκή ίζνπ πάρνπο. Έρεη αληηκαγλεηηθέο 

ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Αληέρεη ζηε θσηηά θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο F30 θαη F60 (θαηά DIN 4120) αλάινγα κε ηε δηαηνκή 

ηνπ.  ηαλ θαίγεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δηαηνκήο, ην εζσηεξηθφ ηεο 

πξνθπιάζζεηαη θαη δηαηεξεί ηελ αληνρή ηνπ. Δπεμεξγάδεηαη φπσο θαη ην μχιν ηνπ 

εκπνξίνπ. Γηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ θαη παξακνξθψλεηαη ή δεκηνπξγεί ειάρηζηα 

ξήγκαηα . Οη εηήζηνη δαθηχιηνη ηνπ μχινπ είλαη ζπλήζσο θαηαθφξπθνη πξνο ηε 

κεγάιε πιεπξά ηεο δηαηνκήο κε αμηφινγε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο απηήο ηεο 

επηθάλεηαο, ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ζε δάπεδα. ιεο νη γσλίεο (θφρεο) ησλ μχισλ 

πιαλάξνληαη ζε radial 5ρηι. θαη‟ ειάρηζην.  

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα είηε απφ ζεξκνγαιβαληζκέλα κέηαιια, 

είηε απφ ειεθηξνγαιβαληζκέλα φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή 

αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε 

θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο.  

ΥΡΧΜΑΣΑ  
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Σα βεξλίθηα θαη ηα ρξψκαηα κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα μχιηλα κέξε είλαη εηδηθά 

κειεηεκέλα γηα ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο θαη είλαη απνιχησο 

αθίλδπλα γηα ηνπο ρξήζηεο (δελ πεξηέρνπλ κφιπβδν, ρξψκην, θάδκην ή άιια βαξέα 

κέηαιια) θαη δίλνπλ κεγάιε αληνρή ζηηο θαηαζθεπέο καο, αθνχ πξψηα έρνπλ 

εκπνηηζηεί κε αληηκπθεηηαθά θαη ζπληεξεηηθά μχισλ. 

 Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε πθίζηαληαη επεμεξγαζία 

γηα ηελ απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ.  

 

ΠΑΚΣΧΖ  

Γηα ηελ πάθησζε ησλ εμνπιηζκψλ αθνινπζείηαη ε θάησζη δηαδηθαζία :  

ην ζεκείν απηφ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζεί ε θνιψλα αλνίγεηαη ιάθθνο βάζνπο 

60εθ. πεξίπνπ θαη δηακέηξνπ 60εθ. ηε ζπλέρεηα αθνχ ηνπνζεηεζεί κέζα ε θνιψλα, ν 

ιάθθνο γεκίδεηαη κε ζθπξφδεκα ζρήκαηνο θφινπξνπ θψλνπ έσο φηνπ θηάζεη 10εθ. 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φπνπ θαη θαιχπηεηαη κε ην έδαθνο. ιεο νη 

δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ δηεμάγνληαη 

ζχκθσλα κε  

· Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001 :2000  

· Σν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 :2004  

11.10.3. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθψλ πάγθσλ απφ αθαηέξγαζην 

μχιν, ειεχζεξσλ δηαζηάζεσλ θαη ζρεκάησλ. Απηνί θαηαζθεπάδνληαη απφ 

αθαηέξγαζην μχιν θαζηαληάο κε ηελ κνξθή θνξκψλ ή ηκεκάησλ ηνπο, πνπ 

ζπλδένληαη κε αθαλείο κεηαιιηθνχο ζπλδέζκνπο θαη ην θάζηζκα ζρεκαηίδεηαη κε 

ζαλίδεο αθαηέξγαζηεο επίζεο, πάρνπο 5 εθ. θαη πιάηνπο 15 εθ. ια ηα μχιηλα 

ζηνηρεία πξηλ ηνπνζεηεζνχλ εκπνηίδνληαη ζε θαηάιιειν ζπληεξεηηθφ πιηθφ θαη 

ρξσκαηίδνληαη κε αθαλέο άρξσκν βεξλίθη θαηάιιειν γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαη 

κεγάιεο ζθιεξφηεηαο. ηηο ζέζεηο ζηεξίμεσο ησλ πάγθσλ ζην δάπεδν ηνπνζεηνχληαη 

εηδηθέο κεηαιιηθέο γαιβαληζκέλεο ππνδνρέο γηα πξνζηαζία ηνπ μχινπ. 

11.10.4. Σνπνζέηεζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο θάδσλ 

απνξξηκκάησλ απνηεινπκέλσλ απφ μχιηλν αθαηέξγαζην θνξκφ πάρνπο 10εθ. κε 

κεηαιιηθή γαιβαληζκέλε βάζε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε ελζσκαησκέλε ζην θπζηθφ έδαθνο 

βάζε ζθπξνδέκαηνο δηαζηάζεσλ 20ρ2Oρ20 εθ. Δπάλσ ζηνλ θαηαθφξπθν θνξκφ, 

ζηεξίδεηαη κε κεηαιιηθφ ζχλδεζκν θαιάζη ειάρηζηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 30 εθ. 

θαη χςνπο κέρξη 50 εθ., θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν ή άιιν ζρεηηθφ θαη αλζεθηηθφ 

πιηθφ. 

11.10.5 Σνπνζέηεζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

Δηδηθψλ θηάζηξσλ Πξνζηαζίαο Ορεκάησλ. Σα θίαζηξα απηά ζα πξέπεη λα είλαη 

ζχλζεζε απφ ζηδεξά θαηαζθεπή ή αλνμείδσηα θαη επηζηέγαζε απφ ηεληφπαλα 

κεγάιεο αληνρήο. Να είλαη δηαηξνχκελα, απηνθεξφκελα, ζρεδηαζκέλα θαη κειεηεκέλα 

γηα κεγάιε αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο κε  πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ζην ρψξν γηα ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ. Να είλαη ιπφκελεο θαη κπνξνχλ εχθνια λα 

ιπζνχλ, κεηαθεξζνχλ θαη επαλεγθαηαζηαζνχλ ζε άιιν ρψξν. ε φια ηα ζεκεία 
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ζχλδεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθά εμαξηήκαηα – ζχλδεζκνη.  Σα κεηαιιηθά πιηθά 

θαηαζθεπήο λα είλαη γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ.  Να είλαη θαηαζθεπαζκέλα βάζεη 

ζηαηηζηηθήο κειέηεο.   Οη δηαηάζεηο λα είλαη 2,5ρ4,00ρ2,20 

Μπνξεί λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ λα πξνβιέπνληαη θαη 

επηζηέγαζε ιακαξίλαο γηα πξνζηαζία απφ θαηξηθέο ζπλζήθεο.   

11.10.6  Καηαζθεπή Ξχιηλεο Πέξγθνιαο MOD.0020–351 ε νπνία ζα 

απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέξε :   

Κνιψλεο  Οξηδφληηνη δνθνί  Καθαζσηφ 

 

ΚΟΛΧΝΔ 

Οη θνιψλεο απνηεινχληαη απφ δχν δνθνχο δηαηνκήο 4,5Υ14,5 εθ., χςνπο 230 εθ. θαη 

απφ ηξεηο ηάθνπο ίδηαο δηαηνκήο θαη κήθνπο 30 εθ. Οη ηξεηο ηάθνη ηνπνζεηνχληαη ζηηο 

δχν άθξεο ηεο θνιψλαο θαη ζηελ κέζε ηεο θαη ελψλνληαη κε ηνπο δχν δνθνχο κε δχν 

ζηξηθψληα 8Υ80 απφ θάζε πιεπξά ηεο θνιψλαο. 

 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΗ ΓΟΚΟΗ  

Οη νξηδφληηνη δνθνί 4,5Υ10 εθ. ηνπνζεηνχληαη ζηηο θάζεηεο θνιψλεο ζηελ ππνδνρή 

πνπ αθήλεηαη ζε απηέο αθνχ ν ηάθνο ηνπνζεηείηαη 7 εθ. πην θάησ απφ ην ηειείσκα 

ηεο θνιψλαο. Οη νξηδφληηνη δνθνί ελψλνληαη κε ηηο θνιψλεο κε ζηξηθψληα 8Υ80.  

 

ΚΑΦΑΧΣΟ 

Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μχια δηαηνκήο 10X10 εθ. ηα ζεκεία πνπ ηα μχια 

δηαζηαπξψλνληαη έρεη αθαηξεζεί θαη απφ ηα δχν ζεκεία ηκήκα ηέηνην ψζηε ην έλα 

μχιν λα εκπεξηέρεηαη ζην άιιν. Σνπνζεηείηαη ζηνπο νξηδφληηνπο δνθνχο κε 

ζηξηθψληα. Σα μχια απηά δεκηνπξγνχλ αλνίγκαηα 60Υ60 εθ. 

ΒΑΔΗ ΠΑΚΣΧΖ 

Γηα ηε ζηεξέσζε ηνπ νξγάλνπ ζην έδαθνο κε πάθησζε θάζε μχιηλε θνιψλα δηαζέηεη 

έλα δεχγνο βάζεηο πάθησζεο. Οη βάζεηο πάθησζεο απνηεινχληαη απφ δχν κεηαιιηθά 

ειάζκαηα γαιβαληζκέλα θαη ζηε ζπλέρεηα βακκέλα κε ειεθηξνζηαηηθή βαθή, 

ζρήκαηνο «Π» θαη δηαζηάζεσλ 100Υ12Υ4 εθ. πεξίπνπ θαη πάρνπο 0,5εθ., ηα νπνία 

“αγθαιηάδνπλ” ηελ θνιψλα θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε πεξαζηέο βίδεο 5/8"Υ15. 

ην θάησ κέξνο ηνπο ππάξρεη κεηαιιηθή θιάληδα γηα ηε ζπγθξάηεζή ηνπο ζην ιάθθν 

απφ κπεηφ.  ην έδαθνο παθηψλνληαη κφλν ηα ζίδεξα πάθησζεο, ηα νπνία 

ζπγθξαηνχλ ηελ θνιψλα ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 5 εθ. πάλσ απφ ην έδαθνο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηάβξσζε ηνπ μχινπ απφ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο.  

ΞΤΛΔΗΑ  

Σν μχιν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνπο εμνπιηζκνχο ζα είλαη ηχπνπ ATHLETICO – 

Γ. ΓΗΑΝΝΟ Α.Δ.Β.Δ. είλαη ζχλζεηε αληηθνιιεηή μπιεία πεχθεο νπεδίαο , 

ζχκθσλε κε ηα ΔΝ 351. Καηαζθεπάδεηαη κε εηδηθή έλσζε (ζπγθφιιεζε μχισλ) ζε 

δηάθνξεο δηαηνκέο αλάινγα κε ηε ρξήζε πνπ πξννξίδεηαη.  
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Σν ΤΝΘΔΣΟ ΞΤΛΟ είλαη θαηά 40% ηζρπξφηεξν απφ ην νιφζσκν μχιν. Έρεη 

αληνρή 360 kp/m2 θαη εηδηθφ βάξνο πεξίπνπ 480 kg/m3.  Πεξηέρεη πεξίπνπ 15% 

πγξαζία Πεξηέρεη ειάρηζηνπο ρπκνχο (ξεηζίλη) ζε ζχγθξηζε κε άιια δέληξα ηεο 

νηθνγέλεηαο ηεο πεχθεο ησλ άιισλ ρσξψλ (θαηξηθέο ζπλζήθεο ζηε Βφξεην νπεδία 

έσο -25 ν ) Έρεη ζεξκηθή αγσγηκφηεηα  s=0,10 Kcal/Mho θαη ερεηηθή κφλσζε 3.5 

θνξέο κεγαιχηεξε απφ ζθπξφδεκα ή πιηλζνδνκή ίζνπ πάρνπο.  Έρεη αληηκαγλεηηθέο 

ηδηφηεηεο θαη είλαη θαθφο αγσγφο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο  Αληέρεη ζηε θσηηά θαη 

θαηαηάζζεηαη ζηηο θαηεγνξίεο F30 θαη F60 (θαηά DIN  4120) αλάινγα κε ηε δηαηνκή 

ηνπ.  ηαλ θαίγεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο δηαηνκήο, ην εζσηεξηθφ ηεο 

πξνθπιάζζεηαη θαη δηαηεξεί ηελ αληνρή ηνπ.  Δπεμεξγάδεηαη φπσο θαη ην μχιν ηνπ 

εκπνξίνπ. Γηαηεξεί ηε κνξθή ηνπ θαη παξακνξθψλεηαη ή δεκηνπξγεί ειάρηζηα 

ξήγκαηα  

 Οη εηήζηνη δαθηχιηνη ηνπ μχινπ είλαη ζπλήζσο θαηαθφξπθνη πξνο ηε κεγάιε πιεπξά 

ηεο δηαηνκήο κε αμηφινγε αχμεζε ηεο κεραληθήο αληνρήο απηήο ηεο επηθάλεηαο, ζε 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ζε δάπεδα.ιεο νη γσλίεο (θφρεο) ησλ μχισλ πιαλάξνληαη κε 

αθηίλα  5 ρηι.  πεξίπνπ.  

ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

Σα κεηαιιηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ 

(βίδεο, ζχλδεζκνη θιπ) είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κέηαιια είηε ζεξκνγαιβαληζκέλα, 

είηε ειεθηξνγαιβαληζκέλα ,φπνπ έρεη πξνεγεζεί πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο κε 

ακκνβνιή ή αλνμείδσηα (stainless steel). Οη δηαζηάζεηο θαη νη δηαηνκέο ησλ 

κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ είλαη επαξθείο γηα λα παξαιάβνπλ (κε θαηάιιειν ζπληειεζηή 

αζθαιείαο) ηα θνξηία γηα ηα νπνία έρνπλ κειεηεζεί ψζηε λα αληέρνπλ ζηε δηάβξσζε 

θαη ζε αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

ΥΡΧΜΑΣΑ  

Γηα ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία ηνπο ηα κεηαιιηθά κέξε πθίζηαληαη επεμεξγαζία 

γηα ηελ   απνιαδνπνίεζή ηνπο, αθνινπζεί κία επίζηξσζε polyzinc (ςεπδαξγχξνπ) θαη 

έπεηηα ειεθηξνζηαηηθή βαθή πνχδξα polyester, δχν ζηξσκάησλ. ιεο νη δηαδηθαζίεο 

εξγαζηψλ ηεο παξαγσγήο γηα ηελ επεμεξγαζία πξψησλ πιψλ δηεμάγνληαη ζχκθσλα 

κε:  

 Σν ζχζηεκα πνηφηεηαο ISO 9001 : 2000 

 Σν ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 14001 : 2004 

 

11.11 Πεξηγξαθή έξγνπ. 

Παξαζέηνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ. Δηζεξρφκελνο απφ ηελ θεληξηθή 

είζνδν πνπ βξίζθεηαη ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο έθηαζεο, ζπλαληάκε ηνλ 

θεληξηθφ θφκβν θπθινθνξίαο ν νπνίνο ζην θέληξν ηνπ θέξεη ιίκλε κε βξαρφθεπν κε 

ην άθξνο Διιεληθφ δέληξν απηφ ηεο Διηάο. Ο θφκβνο ελδείθλπηαη γηα πεδνχο θαη 

θίλεζε ηεο λπρηεξηλέο ψξεο θαζψο έρεη δηαδξφκνπο πιήξσο θσηηδφκελνπο 

Αξρηηεθηνληθά.  Πίζσ απφ ηνλ θφκβν βξίζθεηαη ην Δκπνξηθφ θέληξν κε ππφγεηεο 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Σν θηίξην είλαη φιν απφ ηδάκη θαη θέξεη ην ινγφηππν θαη 

δηαθξηηηθφ ηεο Φφξκνπια 1.Αθνινπζψληαο ηελ πξψηε έμνδν ηνπ θφκβνπ πεξλάκε 
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πίζσ απφ ηηο θεξθίδεο ηεο πξψηεο ζηξνθήο θαη θαηεπζπλφκαζηε πξνο ην πξψην 

κεγάιν παξθηλγθ πνπ επεθηείλεηαη ζρεδφλ ζε φιε ηε Βφξηα πιεπξά ηεο έθηαζεο 

κπξνζηά απφ ηελ πεξίθξαμε. ηα αξηζηεξά ηνπ δξφκνπ ππάξρεη ν ρψξνο ησλ VIP κε 

πιαθνζηξψζεηο θαη θαηαζθεπέο κε αθξηβά πιηθά θαη Αξρηηεθηνληθνχο ζρεδηαζκνχο 

ζε πιαθνζηξψζεηο ζηληξηβάληα θσηηζκνχο θαη πνιιά άιια ζηνηρεία πνπ δίλνπλ ζηελ 

έθηαζε κηα πην glamour δηάζεζε. Πίζσ απφ ην ρψξν ησλ VIP πξνο ην θέληξν ηεο 

έθηαζεο βξίζθνληαη νη θεληξηθέο Κεξθίδεο ηεο γξακκήο εθθίλεζεο καδί κε ηα 

Γεκνζηνγξαθηθά ζεσξία θαη ηνπαιέηεο. πλερίδνληαο ηελ δηαδξνκή καο πξνο Γπηηθά 

αθνινπζψληαο ηνλ πεξηθεξεηαθφ δξφκν ζηξίβνπκε αξηζηεξά έρνληαο ηα padocks ησλ 

νκάδσλ ζην αξηζηεξφ καο ρέξη πίζσ απφ ηελ πίζηα. ηα δεμηά καο ζπλαληάκε ηελ 

πξψηε κεγάιε έθηαζε δάζνπο ππθλνθπηεκέλε γηα ηελ δεκηνπξγία ερνκφλσζεο αιιά 

θαη αλεκνθξάθηε. Μεηά απφ ην ζεκείν ζπλαληάκε ζηα αξηζηεξά καο ηελ δεχηεξε 

κεγαιχηεξε θεξθίδα αλάκεζα ζηελ πίζηα ζην ηειεπηαίν ζχκπιεγκα ζηξνθψλ πνπ ζα 

έρνπλ θαη ην κεγαιχηεξν νπηηθφ ελδηαθέξνλ. πλερίδνληαο ζπλαληάκε ζηα δεμηά καο 

παξθηλγθ θαη πίζσ απφ απηφ ην ζπιιεθηήξα φκβξησλ πδάησλ. ηα αξηζηεξά καο 

ππάξρνπλ θεξθίδεο πνπ έρνπλ νπηηθή πξφζβαζε ζην δεχηεξν ζηθέηλ ηεο πίζηαο . Μεηά 

ην ηειείσκα ησλ θεξθίδσλ ν πεξηθεξεηαθφο δξφκνο πνπ αθνινπζνχκε έξρεηαη πνιχ 

θνληά ζηελ πεξίθξαμε θαη ηελ πεξηκεηξηθή θχηεπζε ζπλαληψληαο έλαλ θφκβν. Ο 

θφκβνο έρεη θαηεχζπλζε δεμηά θαη αξηζηεξά. Αξηζηεξά νδεχεη πξνο ην παξθηλγθ ζην 

θέληξν ηεο έθηαζεο,  ην ειηθνδξφκην πίζσ απφ απηφ θαη ηελ κεγαιχηεξε θεξθίδα πνπ 

βιέπεη ζηελ αξηζηεξή θνπξθέηα δηαξθείαο κε ηελ κεγαιχηεξε πιεπξηθή επηηάρπλζε. 

Αθνινπζψληαο ηνλ θφκβν δεμηά πεξλάο ζηα αξηζηεξά ζνπ ηελ ακκνπαγίδα ηεο 

θιεηζηήο δεμηάο θνπξθέηαο θαη ηηο θεξθίδεο απηήο ελψ αξηζηεξά έρνπκε ην κεγάιν 

παξθηλγθ ρσξεηηθφηεηαο πεξίπνπ 1000 απηνθηλήησλ.  Σν παξθηλγθ εθηίλεηαη ζε φιε 

ζρεδφλ ηελ Νφηηα πιεπξά ηεο έθηαζεο θάηη ην νπνίν ην θαζηζηά άθξσο ιεηηνπξγηθφ 

θαζψο  απφζηαζε απφ ηελ πίζηα είλαη ειάρηζηε. Πεξλψληαο ζηα αξηζηεξά καο ην 

πξψην ζηθέηλ ηεο πίζηαο πίζσ απφ ησλ ρψξν ησλ θεξθίδσλ ππάξρεη κηα έθηαζε 

πεξίπνπ 60 ζηεκκάησλ ζηελ νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί βνηαληθφο θήπνο. πλερίδνληαο 

θα πεξλψληαο πίζσ απφ ηηο θεξθίδεο ηεο δεχηεξεο θαη ηξίηεο ζηξνθήο  θηάλνπκε πάιη 

ζην Κεληξηθφ θφκβν ηεο εηζφδνπ. Σειεπηαίν ζεκείν αλαθνξάο ην θεληξηθφ πάξθν 

αλαςπρήο πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ηκήκα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηελ δηαδξνκή 

ηεο πίζηαο. 

 

11.11.1. Κεληξηθή είζνδνο – Δκπνξηθφ Κέληξν 

Δηζεξρφκελε απφ ηελ θεληξηθή είζνδν ζηελ έθηαζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ζπλαληάκε ηνλ θεληξηθφ θφκβν θπθινθνξίαο ν νπνίνο 

θέξεη ζην θέληξν ηνπ ιίκλε κε βξαρφθεπν θαη 4 δέλδξα ειηάο καδί κε επνρηαθά 

ρξψκαηνο. Σν εζσηεξηθφ ηνπ θφκβνπ είλαη ρσξνηαμηλνκεκέλν απφ δηαδξφκνπο 

πιαθνζηξσκέλνπο κε βαζηθφ ζηνηρείν ηνλ λπρηεξηλφ θσηηζκφ θαη ηνλ πίδαθα. Ζ 

μελάγεζε απφ ηνλ πεδφ είλαη εχθνιε αιιά έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ κε παξακνλή ησλ 

επηζθεπηψλ θαη ε φδεπζή ηνπο ζην εκπνξηθφ θέληξν πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηνλ 

θφκβν. 

Σν θηήξην είλαη ζρήκαηνο αλάπνδνπ αγγιηθνχ εξσηεκαηηθνχ, δεθαφξνθν 

επελδπκέλν κε ηδάκηα πνπ θέξνπλ πάλσ ηνπο ζηελ Αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ ην 

ινγφηππν ηεο Φφξκνπια 1 ζε δηαζηάζεηο πεξίπνπ 6 νξφθσλ. Δκπξφο απφ ην θηήξην 

ππάξρνπλ φιεο νη ζεκαίεο ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζεζκφ ηεο Φφξκνπια 1. 
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Σν θηήξην δηαζέηεη ππφγεην παξθηλγθ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ θαζψο ε επηζθεςηκφηεηα ζα είλαη κεγάιε ιφγν ησλ εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ αιιά θαη ηεο ζέαο  πξνο ζρεδφλ νιφθιεξε ηελ πίζηα. ην εκπξφο 

ηκήκα ηνπ θέξεη θήπν κε πιαθφζηξσζε θαη  θαζηζηηθά κε ιίκλε κηθξήο έθηαζεο θαη 

ζέα πξνο ηελ πίζηα.  

 

11.11.2. Υψξνο VIP 

Ο ρψξνο ησλ VIP πνπ βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα πιεπξά ηεο έθηαζεο είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο θαζψο κπνξεί λα θηινμελήζεη επάμηα εθδειψζεηο ρνξεγψλ θαη 

νκάδσλ ππνζηεξίδνληάο ηεο κε πνιινχο ηξφπνπο. Σα πιηθά πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί είλαη θπξίσλ κάξκαξν πέηξα θαη μχιν ζε ζπλδπαζκνχο 

Αξρηηεθηνληθνχο πνπ δεκηνπξγνχλ κηθξέο θπθιηθέο εθηάζεηο μερσξηζηέο κεηαμχ ηνπο.  

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηε ζηνλ θσηηζκφ αιιά θαη ην πγξφ ζηνηρείν θαζψο ν θσηηζκφο 

είλαη Αξρηηεθηνληθφο επηζεκαίλνληαο ηα απαξαίηεηα ζεκεία ελψ ηα ζηληξηβάληα θαη 

νη θξήλεο παίδνπλ ξφιν ζην νπηηθναθνπζηηθφ κέξνο.  Ζ έθηαζε πξέπεη λα είλαη 

glammour θαζψο εθεί ζα θηινμελνχληαη VIP απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο νη νπνίνη έρνπλ 

απαηηήζεηο θαζψο ην εηζηηήξην γηα κηα ηέηνηα ζέζε κπνξεί θαη λα θηάζεη ηα 10000 

επξψ.  

11.11.3. Πεξηκεηξηθή θχηεπζε - Γπηηθφ δάζνο 

Ζ πεξηκεηξηθή θχηεπζε είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθά θνκκάηηα ηεο κειέηεο 

θαζψο παίδεη ην ξφιν ηνπ αλεκνθξάθηε πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο πίζηαο θαη ηελ 

ερνκφλσζε πξνο ην εμσηεξηθφ απηήο. Ζ θχηεπζε είλαη ππθλή απφ 3 ζεηξέο κέρξη 10 

φπνπ απηφ επηηξέπεηαη, ζε δηάηαμε ρηαζηή κε ςειά δέλδξα ηεο πεξηνρήο βάζε ησλ 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ. 

ηελ δπηηθή  πιεπξά ηεο έθηαζεο ππάξρεη ε κεγαιχηεξε δαζηθή πεξηνρή ε 

νπνία είλαη θαηάιιειε γηα πεξίπαην θάησ απφ ηελ ζθηά ησλ δέλδξσλ θαη ην γξαζίδη 

θαζψο εθηείλεηαη ζε πεξίπνπ 60 ζηξέκκαηα.   

11.11.4. Μεγάιν παξθηλγθ 

Σν παξθηλγθ πνπ ππάξρεη ζηελ Νφηηα πιεπξά ηεο έθηαζεο είλαη θαη ην 

κεγαιχηεξν κε ρσξεηηθφηεηα πεξίπνπ 1000 απηνθηλήησλ. Ζ ζθίαζε πξνέξρεηαη απφ 

θπηεχζεηο ζηηο λεζίδεο πνπ ρσξίδνπλ ηηο ζέζεηο ζηάζκεπζεο αιιά θαη απφ ζθέπαζηξα 

κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη κεγάιεο αληνρήο. 

11.11.5. Βνηαληθφο θήπνο 

Ο Βνηαληθφο θήπνο ζα δεκηνπξγεζεί ζηελ Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο 

έθηαζεο  κε αξσκαηηθά θπηά ηεο πεξηνρήο ιακβάλνληαο αξθεηά κεγάιε έθηαζε.  Ζ 

φςε ηνπ δελ ζα είλαη ε ζπλεζηζκέλε θαζψο ε θχηεπζε δελ ζα είλαη κεκνλσκέλε απφ 

θπηά αιιά ζα ππάξρνπλ νκάδεο θπηψλ ζε ζρεκαηηζκνχο πνπ ζα δεκηνπξγνχλ έλα 

είδνο κσζαηθνχ. Οη νκάδεο κε ηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπο ζα ρσξίδνληαη απφ δηάδξνκν  

11.11.6. Κεληξηθφ Πάξθν Αλαςπρήο. 

Σν Κεληξηθφ Πάξθν Αλαςπρήο εθηείλεηαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ηεο 

δηαδξνκήο δίπια ζηελ πίζηα Καξη ιακβάλεη αξθεηά κεγάιε έθηαζε ζηελ νπνία έρεη 
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δνζεί έκθαζε ζηελ πξφζβαζε ησλ πεδψλ θαη ηελ δηέιεπζή ηνπο θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ πάλσ ζε πιαθφζηξσηα. ηελ Γπηηθή άθξε ηνπ ζεκείνπ 

ζα ηνπνζεηεζεί αβαζήο ιίκλε ε νπνία εθηφο ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ ραξαθηήξα ζα είλαη 

θαη ζπιιεθηήξα φκβξησλ πδάησλ. ην ρψξν αθφκα ζα ππάξρνπλ έλαο θαηαξξάθηεο 

κε μχιηλε ππφβαζε δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ θαη έλαο κεγάιεο έθηαζεο θαη χςνπο.  

Ζ θχηεπζε ζην ρψξν είλαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα βάζε ησλ ηνπηθψλ θαηξηθψλ 

θαη θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ.   

11.11.7 Καληίλεο – θξήλεο – ηληξηβάληα – Παγθάθηα – Κάδνη Απνξξεκάησλ  

ε φιε ηελ έθηαζε ηεο πεξηνρήο ηεο κειέηεο ππάξρνπλ Αλαςπθηήξηα κε 

πιαθφζηξσζε γχξν γχξν θαη θαζηζηηθά θάησ απφ ρψξνπο ζθηαζκέλνπο απφ απφ 

θπζηθά είηε απφ ηερλεηά κέζα. Αθφκα ζηνπο δηαδξφκνπο πεξηπάηνπ ππάξρνπλ θξίλεο 

κε πφζηκν λεξφ ελψ ηα ζηληξηβάληα έρνπλ ηελ ηηκεηηθή ηνπο ζην ρψξν ησλ VIP. 

Παγθάθηα θαη θάδνη Απνξξηκκάησλ είλαη ζπαξκέλα ζε φιε ηελ έθηαζε φπνπ ππάξρεη 

πξφζβαζε απφ αλζξψπνπο ζε κεγάιν αξηζκφ.  
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12.1 Πξνκεηξήζεηο Αξδεπηηθνύ πζηήκαηνο 

 

ΔΗΓΟ 

Μνλ 

κέη 

 

Αξζξν 

αλαζεψξεζεο 

 

 

ΑΣ 

 

Πνζ 

Δπηθ θάζεηε πνιπβάζκηα  ειεθηξαληιία 7,5  

kw 

ηεκ Σ.Δ. Α1 7 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο αληιεηηθνχ  ηεκ Σ.Δ. Α2 7 

Πηεζηηθφ δνρείν 500 ιίηξσλ ηεκ Σ.Δ. Α3 14 

Πηεδνζηάηεο  νζφλεο  ηεκ Σ.Δ. Α4α 7 

Μαλφκεηξν γιπθεξίλεο 10 αηκ  ηεκ ΠΡ 5824 Α4β 7 

θαηξηθφο θξνπλφο 2‟‟  ηεκ ΠΡ 5811.6 Β2 20 

Αληηιεγκαηηθή βαιβίδα αζθαιείαο 1 ´‟‟  ηεκ ΠΡ 5836.1 Β3 7 

Δμαεξηζηηθφ δηπιήο ελέξγεηαο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5819 Β4 7 

Τδξφκεηξν ηχπνπ woltman 2‟‟ ρπηνζηδεξφ ηεκ ΠΡΝ 5815 Β5 7 

Ζιεθηξνβάλα κε F C θαη pres regoulator  ηεκ ΠΡ 5911.1.8 Β6 42 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5822.6 Β1 14 

Γνζνκεηξηθή αληιία πδξνιίπαλζεο  ηεκ Σ.Δ. Β7 7 

Βάλα ζπξηαξσηή νξεηράιθηλε  ηεκ ΠΡ 5813.6 Β7 7 

Φφιηξν λεξνχ ζίηαο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5865.1 Β8α 7 

Δηδηθ . ηχπνπ θίιηξνπ δίζθσλ κε TREFLAN 

2‟‟ 

ηεκ ΠΡΝ 5862 Β8β 7 

Ραθφξ εμάξκσζεο νξεηράιθηλα  2‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5774.6 Β5 20 

Κεληξηθφο αγσγφο ΡΔ Φ110 /6 αηκ κέηξα ΠΡ 5751.10 Γ1 5000 

Δμαεξηζηηθφ θεληξηθνχ αγσγνχ 1‟‟  ηεκ ΠΡΝ 5817 Γ3 21 

Πιαζηηθφ θξεάηην θπιηλδξηθφ ηεκ ΠΡ 5918.2 Γ4α 34 

Πιαζηηθφ θξεάηην παξαιιειφγξακκν κεγάιν ηεκ ΠΡ5918.4 Γ4β 42 

Γεπηεξεχνλ αγσγφο ΡΔ Φ50/6 αηκ κέηξα ΠΡ 5751.6 Γ1 3000 
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Βαιβίδα εμαεξηζκνχ 1‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5817 Γ2 49 

Βαιβίδα θαζαξηζκνχ ´‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5817 Γ3 49 

Απηνξπζ/λνο ζηαι/θνξνο Φ17/30 εθ/1.6 

ιηη/σξα  

κέηξα ΠΡΝ 5888 Δ1 40000 

On line απηνξπζ/λνο ζηαιιάθηεο 2ή8 

Φ17/30εθ/1.6ιηη/σξα 

κέηξα ΠΡ5871 Δ3 2500 

On line απηνξπζ/λνο ζηαιιάθηεο 24 ιηη/σξα κέηξα ΠΡΝ 5871 Δ3 1200 

Πξνγξακκαηηζηήο  12 ζηάζεσλ AC 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

ηεκ ΠΡΝ 5912.6.1 Σ1 7 

Αηζζεηήξαο βξνρήο  ηεκ ΠΡ5916 Σ2 7 

Αηζζεηήξαο παξνρήο  ηεκ Σ.Δ. Σ3 7 

Αζχξκαηνο έιεγρνο  ηεκ ΠΡΝ5913 Σ4 7 

Καιψδηα ΝΤΤ 4Υ 2,5 mm² κέηξα ΠΡ 5920.9 Σ5 5500 

Καιψδηα ΝΤΤ 5Υ2,5mm² κέηξα ΠΡ 5920.10 Σ5 3500 

σιήλαο πξνζηαζίαο θαισδίσλ PVC Φ 50 κέηξα ΠΡ 5761.3 Σ5 5000 

Σξηηεχνλ αγσγφο ΡΔ Φ 25/αηκ κέηξα ΠΡ 5751.3 Δ2 12000 
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12.2 Πξνκεηξήζεηο Φπηηθνύ Τιηθνύ 

 

Α/

Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΔΜΑΥ

ΗΑ  

        

1 ΔΤΚΑΛΤΠΣΟ  Eucalyrtus globulus  608 

2 ΛΔΤΚΑ ΛΔΤΚΖ  Populus alba  206 

3 ΗΣΗΑ   Salix alba  230 

4 ΑΡΗΑ  Quercus ilex  848 

5 ΥΑΡΟΤΠΗΑ  Ceratonia siliqua  298 

6 ΠΔΤΚΖ ΜΑΤΡΖ Pinus nigra  127 

7  ΠΔΤΚΖ ΣΡΑΥΔΗΑ Pinus brutia 145 

8 ΥΑΛΔΠΗΟ ΠΔΤΚΖ  Pinus halepensis 636 

9 ΠΛΑΣΑΝΟ  ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ Platanus orientalis  33 

10 ΑΚΑΚΗΑ ΜΗΜΟΕΑ Acacia dealbata 222 

11 ΚΤΠΑΡΗΗ ΟΡΘΟΚΛΑΓΟ Cupressus sempervirens 392 

12 ΔΛΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ Olea europea 32 

13 ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗΑ  Pinus pinea  33 

14 ΚΤΠΑΡΗΗ ΑΡΗΕΟΝΗΚΑ Cupressus arizonica 37 

15 ΦΔΝΓΑΜΗ ΠΛΑΣΑΝΟΔΗΓΔ  

Acer platanoeides ''Crimson 

King'' 40 

16 ΑΜΤΓΓΑΛΗΑ Prunus amygdalus  49 

17 ΒΔΛΑΝΗΓΗΑ  Quercus castaneifolia 35 

18 ΜΔΛΗΑ Melia azedarach 22 

19 ΜΑΝΧΛΗΑ ΜΔΓΑΝΘΖ  Magnolia grandiflora 27 

20 ΚΔΓΡΟ  Cedrus deodara  35 

21 ΔΡΤΘΡΔΛΑΣΖ  Picea abies ''Columnaris'' 75 

22 

ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΖ 

ΓΑΜΑΚΖΝΗΑ(ΠΡΟΤΝΟ)  Prunus  cerasifera ''Nigra'' 46 

23 ΗΣΗΑ ΚΛΑΗΟΤΑ  Salix x sepulcaris ''Crysocoma'' 7 

  ΤΝΟΛΟ   4183 
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Α/

Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΔΜΑΥ

ΗΑ  

        

1 ΓΑΦΝΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ  Laurus nobilis  1.051 

2 ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ Nerium oleander  2.641 

3 ΜΤΡΣΗΑ  Myrtus communis 275 

4 ΠΟΤΡΝΑΡΗ Quercus coccifera  289 

5 ΡΔΨΚΗ Erica arborea 248 

6 ΓΗΟΤΝΗΠΔΡΟ  Juniperus chinensis  211 

7 ΥΗΝΟ  Schinus molle 88 

8 ΚΟΤΜΑΡΗΑ  Arbutus unedo  143 

9 ΒΗΒΟΤΡΝΟ  Viburnum tinus ''Lucidum'' 62 

10 ΑΝΘΟΦΤΣΑ - ΔΠΟΥΗΑΚΑ   234 

  ΤΝΟΛΟ   5.242 
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Α/

Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΔΜΑΥ

ΗΑ  

        

1 ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ Rosmarinus officinalis  256 

2 ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ ΔΡΠΧΝ  

Rosmarinus officinalis 

''Prostratus'' 51 

3 ΦΑΚΟΜΖΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ - ΑΛΒΗΑ 

Salvia officinalis 

''Purpurascens'' 219 

4 ΣΔΤΚΡΗΟ  Teucrium fruticans  115 

5 ΜΔΝΣΑ Mentha spicata 109 

6 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula angustifolia ''London 

Blue'' 57 

7 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula angustifolia 

''Imperial Gem'' 224 

8 ΛΔΒΑΝΣΑ Lavandula  ''Sawyers Hybrib'' 124 

9 ΛΔΒΑΝΣΑ Lavandula ''Munstead'' 68 

10 ΛΔΒΑΝΣΗΝΖ  Santolina chamaecyparissus  162 

11 ΝΔΠΔΣΑ Nepeta x faassenii ''Superba'' 368 

12 ΘΤΜΑΡΗ  Thymus glabrescens 823 

13 ΛΔΜΟΝΟΘΤΜΑΡΟ 

Thymus herba-barona ''Lemon-

Scented'' 349 

14 ΚΗΣΟ - ΛΑΓΑΝΗΑ Cistus laurifolius 66 

15 ΡΗΓΑΝΖ  Origanum vulgare 398 

16 ΦΛΟΜΗ Phlomis aurea  356 

17 ΓΗΚΣΑΜΟ  Dictamnus albus  161 

18 ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΝΑΝΑ Pittosporum tobira ''Nana'' 20 

19 ΠΤΞΑΡΗ  Buxus sempervirens 76 

20 ΜΤΡΣΗΑ ΓΗΥΡΧΜΖ Myrtus communis ''Variegata'' 209 

  ΤΝΟΛΟ   4211 

   

   

  
Μ2 

1 Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε έηνηκνπ Φπζηθνχ Υιννηάπεηα 262.699 

 

ΤΝΟΛΟ 
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12.3 Πξνκεηξηήζεηο  Έξγωλ Τπνδνκώλ θαη Καηαζθεπώλ 

 

Α/Α Πεξηγξαθή ΑΣΟΔ Μ.Μ. Πνζόηεηα 

1 Γεληθέο εθζθαθέο   ΟΓΟ 

1123Α 

Μ3 210.043,90 

2 Δθζθαθέο ζεκειίσλ  ΑΣΟΔ 

Ν20.01.05 

Μ3 1.000,00 

3 Καζαηξέζεηο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ΑΣΟΔ 

Ν22.15 

Μ3 100 

4 Φνξηνεθθφξησζε εθζθαθψλ κε κεραληθά 

κέζα 

ΑΣΟΔ 

Ν20.30 

Μ3 220.000,00 

5 Καζαξή κεηαθνξά πξντφλησλ εθζθαθψλ 

θαη θαηεδαθίζεσλ κε απηνθίλεην 

ΑΣΟΔ 

Ν20.42 

ΣΝΥΛΜ     1.000.000,00 

6 Καηαζθεπή ζηξψζεσλ ππνβάζεσλ κε  

Άκκν ή θχξα κεηαβιεηνχ πάρνπο θαη  

Πιαθφζηξσζε 6 

ΟΓΟ 

Ν3121 

Μ3 105.226,65 

7 θπξφδεκα θαηεγνξίαο CI2/I5 ΑΣΟΔ 

Ν32.13 

Μ2     17.262,00 

8 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C 16/20 ΑΣΟΔ 

Ν32.01.04 

Μ3 800,00 

9 Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ ΑΣΟΔ 

Ν38.02 

Μ2     800,00 

10 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο ΑΣΟΔ 

Ν38.20.03 

ΥΛΓ 20.000,00 

11 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο 

πιάθεο καξκάξνπ   

Πιαθφζηξσζε 1 

ΟΗΚ 

Ν74.30.16 

Μ2     3.019,00 

12 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ ρνληξνπιαθψλ 

νξζνγσληζκέλσλ Πιαθφζηξσζε 2 

 

ΟΗΚ  Ν. 

73.18.02 

Μ2     6.645,00 
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13 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο 

πιάθεο καξκάξνπ παληφο ζρεδίνπ  

Πιαθφζηξσζε 4 – 5 

ΟΗΚ 

Ν74.30.13 

Μ2     6.514,00 

14 Ξχιηλα δάπεδα   

Πιαθφζηξσζε 7 

ΟΗΚ  Ν 

51.09.01 

Μ2     1.824,00 

15 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ δηα θπβφιηζσλ 

θπζηθήο πέηξαο  

Πιαθφζηξσζε  3  -  8 

ΟΗΚ  Ν 

73.19.01 

Μ2     2.380,00 

16 Καηαζθεπή Κξηλψλ   ΟΗΚ 

Ν\32.50.01 

ηεκ 40 

17 Καηαξξάθηεο ΟΗΚ 

Ν\32.50.03 

ηεκ 10 

18 Αβαζήο ιίκλε ΑΣΟΔ 

Ν.43.57.08 

ηεκ 1 

19 Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ 

πάγθνπ   

ΟΗΚ 

Ν\56.27.02 

ηεκ 120 

20 Καιάζη αρξήζησλ   ΟΗΚ 

Ν\56.30.01 

ηεκ 150 

21 Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Φπηηθήο Γεο ΠΡ 

Ν1391 

m3   105.079,60 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 
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13.1 Πξνϋπνινγηζκόο Αξδεπηηθνύ  

 

Παξαζέηνπκε έλαλ ελδεηθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ – Δπηκεηξηηηθφ  γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αξδεπηηθνχ Γηθηχνπ ηεο έθηαζεο. Γελ έρνπκε ζπκπεξηιάβεη ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο ιφγν θνηλήο πνξείαο κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ θαη ηνπ ριννηάπεηα. 

Οη ηηκέο είλαη βάζεη λφκσλ θαη φπνπ δελ πξνβιέπνληαη βάζεη ηηκψλ εκπνξίνπ.  

 

 

 

ΔΗΓΟ 

Μνλ 

κέη 

 

Αξζξν 

αλαζεψξεζεο 

 

 

ΑΣ 

 

Πνζ 

 

ηηκή 

 

χλνιν 

Δπηθ θάζεηε πνιπβάζκηα  ειεθηξαληιία 7,5  kw ηεκ Σ.Δ. Α1 7 1600,0 11200 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο αληιεηηθνχ  ηεκ Σ.Δ. Α2 7 350,0   2450                                          

Πηεζηηθφ δνρείν 500 ιίηξσλ ηεκ Σ.Δ. Α3 14 630,0   8820 

Πηεδνζηάηεο  νζφλεο  ηεκ Σ.Δ. Α4α 7  50,0   350 

Μαλφκεηξν γιπθεξίλεο 10 αηκ  ηεκ ΠΡ 5824 Α4β 7 10.0   700 

θαηξηθφο θξνπλφο 2‟‟  ηεκ ΠΡ 5811.6 Β2 20 21,0   420 

Αληηιεγκαηηθή βαιβίδα αζθαιείαο 1 ´‟‟  ηεκ ΠΡ 5836.1 Β3 7 321,0   2247 

Δμαεξηζηηθφ δηπιήο ελέξγεηαο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5819 Β4 7 124,0   868 

Τδξφκεηξν ηχπνπ woltman 2‟‟ ρπηνζηδεξφ ηεκ ΠΡΝ 5815 Β5 7 350,0  2450 

Ζιεθηξνβάλα κε F C θαη pres regoulator  ηεκ ΠΡ 5911.1.8 Β6 42 167,0 7014 

Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5822.6 Β1 14 18,0  252 

Γνζνκεηξηθή αληιία πδξνιίπαλζεο  ηεκ Σ.Δ. Β7 7 1000  7000 

Βάλα ζπξηαξσηή νξεηράιθηλε  ηεκ ΠΡ 5813.6 Β7 7 11,0  77 

Φφιηξν λεξνχ ζίηαο 2‟‟ ηεκ ΠΡ 5865.1 Β8α 7 130,0 910 

Δηδηθ . ηχπνπ θίιηξνπ δίζθσλ κε TREFLAN 2‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5862 Β8β 7 510,0 3570 

Ραθφξ εμάξκσζεο νξεηράιθηλα  2‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5774.6 Β5 20 58,0 1160 

Κεληξηθφο αγσγφο ΡΔ Φ110 /6 αηκ κέηξα ΠΡ 5751.10 Γ1 5000 4,00 20.000 

Δμαεξηζηηθφ θεληξηθνχ αγσγνχ 1‟‟  ηεκ ΠΡΝ 5817 Γ3 21 16,0 336 
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Πιαζηηθφ θξεάηην θπιηλδξηθφ ηεκ ΠΡ 5918.2 Γ4α 34 13,0 442 

Πιαζηηθφ θξεάηην παξαιιειφγξακκν κεγάιν ηεκ ΠΡ5918.4 Γ4β 42 46,0 1932 

Γεπηεξεχνλ αγσγφο ΡΔ Φ50/6 αηκ κέηξα ΠΡ 5751.6 Γ1 3000 0,80 2400 

Βαιβίδα εμαεξηζκνχ 1‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5817 Γ2 49 16,0 784 

Βαιβίδα θαζαξηζκνχ ´‟‟ ηεκ ΠΡΝ 5817 Γ3 49 16,0 784 

Απηνξπζ/λνο ζηαι/θνξνο Φ17/30 εθ/1.6 ιηη/σξα  κέηξα ΠΡΝ 5888 Δ1 40000 1.10,0 44000 

On line απηνξπζ/λνο ζηαιιάθηεο 2ή8 

Φ17/30εθ/1.6ιηη/σξα 
κέηξα ΠΡ5871 Δ3 2500 Ο,30 750 

On line απηνξπζ/λνο ζηαιιάθηεο 24 ιηη/σξα κέηξα ΠΡΝ 5871 Δ3 1200 0,40 480 

Πξνγξακκαηηζηήο  12 ζηάζεσλ AC εμσηεξηθνχ 

ρψξνπ 
ηεκ ΠΡΝ 5912.6.1 Σ1 7 260,0 1820 

Αηζζεηήξαο βξνρήο  ηεκ ΠΡ5916 Σ2 7 75,0 525 

Αηζζεηήξαο παξνρήο  ηεκ Σ.Δ. Σ3 7 410,0 2870 

       

Αζχξκαηνο έιεγρνο  ηεκ ΠΡΝ5913 Σ4 7 790,0 5530 

Καιψδηα ΝΤΤ 4Υ 2,5 mm² κέηξα ΠΡ 5920.9 Σ5 5500 2,00 11000 

Καιψδηα ΝΤΤ 5Υ2,5mm² κέηξα ΠΡ 5920.10 Σ5 3500 2,50 8750 

σιήλαο πξνζηαζίαο θαισδίσλ PVC Φ 50 κέηξα ΠΡ 5761.3 Σ5 5000 1,60 8000 

Σξηηεχνλ αγσγφο ΡΔ Φ 25/αηκ κέηξα ΠΡ 5751.3 Δ2 12000 0,50 6000 

         

ΤΝΟΛΟ  

ΑΡΓΔΤΣΗΚΟΤ 

     165.411,00 
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13.2 Πξνϋπνινγηζκόο Φπηηθνύ Τιηθνύ 

 

Παξαζέηνπκε ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ βάζεη ηηκψλ εκπνξίνπ γηα ηελ αγνξά 

θαη ηνπνζέηεζε ηνπ Φπηηθνχ Τιηθνχ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο.  

 

ΓΔΝΣΡΑ  

Α/Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΔΜΑ

ΥΗΑ  

ΣΗΜΖ ( € 

)   

ΤΝΟΛΟ ( 

€ )  

            

1 ΔΤΚΑΛΤΠΣΟ  Eucalyrtus globulus  608 110,00 66.880,00 

2 ΛΔΤΚΑ ΛΔΤΚΖ  Populus alba  206 25,00 5.150,00 

3 ΗΣΗΑ   Salix alba  230 98,00 22.540,00 

4 ΑΡΗΑ  Quercus ilex  848 180,00 152.640,00 

5 ΥΑΡΟΤΠΗΑ  Ceratonia siliqua  298 88,00 26.224,00 

6 ΠΔΤΚΖ ΜΑΤΡΖ Pinus nigra  127 117,00 14.859,00 

7  ΠΔΤΚΖ ΣΡΑΥΔΗΑ Pinus brutia 145 117,00 16.965,00 

8 ΥΑΛΔΠΗΟ ΠΔΤΚΖ  Pinus halepensis 636 55,00 34.980,00 

9 ΠΛΑΣΑΝΟ  ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ Platanus orientalis  33 109,00 3.597,00 

10 ΑΚΑΚΗΑ ΜΗΜΟΕΑ Acacia dealbata 222 147,00 32.634,00 

11 ΚΤΠΑΡΗΗ ΟΡΘΟΚΛΑΓΟ Cupressus sempervirens 392 92,00 36.064,00 

12 ΔΛΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ Olea europea 32 163,00 5.216,00 

13 ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗΑ  Pinus pinea  33 117,00 3.861,00 

14 ΚΤΠΑΡΗΗ ΑΡΗΕΟΝΗΚΑ Cupressus arizonica 37 85,00 3.145,00 

15 ΦΔΝΓΑΜΗ ΠΛΑΣΑΝΟΔΗΓΔ  

Acer platanoeides ''Crimson 

King'' 40 136,00 5.440,00 

16 ΑΜΤΓΓΑΛΗΑ Prunus amygdalus  49 50,00 2.450,00 

17 ΒΔΛΑΝΗΓΗΑ  Quercus castaneifolia 35 71,00 2.485,00 

18 ΜΔΛΗΑ Melia azedarach 22 59,00 1.298,00 

19 ΜΑΝΧΛΗΑ ΜΔΓΑΝΘΖ  Magnolia grandiflora 27 158,00 4.266,00 

20 ΚΔΓΡΟ  Cedrus deodara  35 140,00 4.900,00 

21 ΔΡΤΘΡΔΛΑΣΖ  Picea abies ''Columnaris'' 75 125,00 9.375,00 

22 

ΚΑΛΛΧΠΗΣΗΚΖ 

ΓΑΜΑΚΖΝΗΑ(ΠΡΟΤΝΟ)  Prunus  cerasifera ''Nigra'' 46 58,00 2.668,00 

23 ΗΣΗΑ ΚΛΑΗΟΤΑ  

Salix x sepulcaris 

''Crysocoma'' 7 98,00 686,00 

  ΤΝΟΛΟ   4183   458.323,00 
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ΘΑΜΝΟΗ   

Α/Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΔΜΑ

ΥΗΑ  

ΣΗΜΖ ( € 

)   

ΤΝΟΛΟ ( 

€ )  

            

1 ΓΑΦΝΖ ΑΠΟΛΛΧΝΟ  Laurus nobilis  1.051 15,00 15.765,00 

2 ΠΗΚΡΟΓΑΦΝΖ Nerium oleander  2.641 10,00 26.410,00 

3 ΜΤΡΣΗΑ  Myrtus communis 275 8,00 2.200,00 

4 ΠΟΤΡΝΑΡΗ Quercus coccifera  289 8,00 2.312,00 

5 ΡΔΨΚΗ Erica arborea 248 8,00 1.984,00 

6 ΓΗΟΤΝΗΠΔΡΟ  Juniperus chinensis  211 10,00 2.110,00 

7 ΥΗΝΟ  Schinus molle 88 10,00 880,00 

8 ΚΟΤΜΑΡΗΑ  Arbutus unedo  143 12,00 1.716,00 

9 ΒΗΒΟΤΡΝΟ  Viburnum tinus ''Lucidum'' 62 12,00 744,00 

10 ΑΝΘΟΦΤΣΑ - ΔΠΟΥΗΑΚΑ   234 5,00 1.170,00 

  ΤΝΟΛΟ   5.242   55.291,00 

      

      ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ  

Α/Α ΚΟΗΝΖ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ 

ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΣΔΜΑ

ΥΗΑ  

ΣΗΜΖ ( € 

)   

ΤΝΟΛΟ ( 

€ )  

            

1 ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ Rosmarinus officinalis  256 3,50 896,00 

2 ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ ΔΡΠΧΝ  

Rosmarinus officinalis 

''Prostratus'' 51 3,50 178,50 

3 

ΦΑΚΟΜΖΛΟ ΚΟΚΚΗΝΟ - 

ΑΛΒΗΑ 

Salvia officinalis 

''Purpurascens'' 219 3,50 766,50 

4 ΣΔΤΚΡΗΟ  Teucrium fruticans  115 3,50 402,50 

5 ΜΔΝΣΑ Mentha spicata 109 3,50 381,50 

6 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula angustifolia 

''London Blue'' 57 3,50 199,50 

7 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula angustifolia 

''Imperial Gem'' 224 3,50 784,00 

8 ΛΔΒΑΝΣΑ 

Lavandula  ''Sawyers 

Hybrib'' 124 3,50 434,00 

9 ΛΔΒΑΝΣΑ Lavandula ''Munstead'' 68 3,50 238,00 

10 ΛΔΒΑΝΣΗΝΖ  Santolina chamaecyparissus  162 3,50 567,00 

11 ΝΔΠΔΣΑ 

Nepeta x faassenii 

''Superba'' 368 3,50 1.288,00 

12 ΘΤΜΑΡΗ  Thymus glabrescens 823 3,50 2.880,50 

13 ΛΔΜΟΝΟΘΤΜΑΡΟ 

Thymus herba-barona 

''Lemon-Scented'' 349 3,50 1.221,50 

14 ΚΗΣΟ - ΛΑΓΑΝΗΑ Cistus laurifolius 66 4,00 264,00 

15 ΡΗΓΑΝΖ  Origanum vulgare 398 3,50 1.393,00 

16 ΦΛΟΜΗ Phlomis aurea  356 3,50 1.246,00 

17 ΓΗΚΣΑΜΟ  Dictamnus albus  161 3,50 563,50 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

203 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

18 ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΝΑΝΑ Pittosporum tobira ''Nana'' 20 5,00 100,00 

19 ΠΤΞΑΡΗ  Buxus sempervirens 76 5,00 380,00 

20 ΜΤΡΣΗΑ ΓΗΥΡΧΜΖ 

Myrtus communis 

''Variegata'' 209 5,00 1.045,00 

  ΤΝΟΛΟ   4211   15.229,00 

     

     ΔΣΟΗΜΟ ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ 

  
Μ2 ΣΗΜΖ ΤΝΟΛΟ 

1 Πξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε έηνηκνπ Φπζηθνχ Υιννηάπεηα 262.699 8,20 2.154.131.80 

 

ΤΝΟΛΟ 

  

2.154.131.80 

      

      

      

      

 

ΤΝΟΛΟ   

ΦΤΣΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ    2.682.974,80 
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13.3 Πξνϋπνινγηζκόο  Έξγωλ Τπνδνκώλ θαη Καηαζθεπώλ 

 

Α/Α Πεξηγξαθή ΑΣΟΔ Μ.Μ. Πνζόηεηα Σηκή  ύλνιν 

1 Γεληθέο εθζθαθέο   ΟΓΟ 

1123Α 

Μ3 210.043,90 2,00 420.087,80 

2 Δθζθαθέο ζεκειίσλ  ΑΣΟΔ 

Ν20.01.05 

Μ3 1.000,00 6,50 6.500,00 

3 Καζαηξέζεηο απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

ΑΣΟΔ 

Ν22.15 

Μ3 100 80,00 80.000,00 

4 Φνξηνεθθφξησζε 

εθζθαθψλ κε κεραληθά 

κέζα 

ΑΣΟΔ 

Ν20.30 

Μ3 220.000,00 2,00   440.000,00 

5 Καζαξή κεηαθνξά 

πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη 

θαηεδαθίζεσλ κε 

απηνθίλεην 

ΑΣΟΔ 

Ν20.42 

ΣΝΥΛΜ     1.000.000,00 0,40 400.000,00 

6 Καηαζθεπή ζηξψζεσλ 

ππνβάζεσλ κε  Άκκν ή 

θχξα κεηαβιεηνχ 

πάρνπο θαη  

Πιαθφζηξσζε 6 

ΟΓΟ 

Ν3121 

Μ3 105.226,65 15,00 1.578.399,75 

7 θπξφδεκα θαηεγνξίαο 

CI2/I5 

ΑΣΟΔ 

Ν32.13 

Μ2     17.262,00 16,00 276.192,00 

8 θπξφδεκα θαηεγνξίαο C 

16/20 

ΑΣΟΔ 

Ν32.01.04 

Μ3 800,00 90,00 72.000,00 

9 Ξπιφηππνη ρπηψλ 

κηθξνθαηαζθεπψλ 

ΑΣΟΔ 

Ν38.02 

Μ2     800,00 17,30 13.840,00 

10 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί 

ζθπξνδέκαηνο 

ΑΣΟΔ 

Ν38.20.03 

ΥΛΓ 20.000,00 1,10 22.000,00 

11 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε 

ηζνκεγέζεηο πιάθεο 

καξκάξνπ   

Πιαθφζηξσζε 1 

ΟΗΚ 

Ν74.30.16 

Μ2     3.019,00 65,00 196.235,00 

12 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ 

ρνληξνπιαθψλ 

νξζνγσληζκέλσλ 

Πιαθφζηξσζε 2 

ΟΗΚ  Ν. 

73.18.02 

Μ2     6.645,00 45,00 293.130,00 

13 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε 

ηζνκεγέζεηο πιάθεο 

καξκάξνπ παληφο ζρεδίνπ  

Πιαθφζηξσζε 4 – 5 

ΟΗΚ 

Ν74.30.13 

Μ2     6.514,00 70,00 455.980,00 

14 Ξχιηλα δάπεδα   

Πιαθφζηξσζε 7 

ΟΗΚ  Ν 

51.09.01 

Μ2     1.824,00 108,00 196.992,00 

15 Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ δηα 

θπβφιηζσλ θπζηθήο 

πέηξαο  

Πιαθφζηξσζε  3  -  8 

 

ΟΗΚ  Ν 

73.19.01 

Μ2     2.380,00 45,00 107.100,00 
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16 Καηαζθεπή Κξηλψλ   

 

 

ΟΗΚ 

Ν\32.50.01 

ηεκ 40 2.500,00 

 

100.000,00 

17 Καηαξξάθηεο 

 

 

ΟΗΚ 

Ν\32.50.03 

ηεκ 10 12.500,00 125.000,00 

18 Αβαζήο ιίκλε ΑΣΟΔ 

Ν.43.57.08 

ηεκ 1 118.000,00 118.000,00 

19 Καηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ 

πάγθνπ   

ΟΗΚ 

Ν\56.27.02 

ηεκ 120 180,00 21.600,00 

20 Καιάζη αρξήζησλ   ΟΗΚ 

Ν\56.30.01 

ηεκ 150 110,00 16.500,00 

21 Πξνκήζεηα θαη 

Σνπνζέηεζε Φπηηθήο Γεο 

ΠΡ 

Ν1391 

m3   105.079,60 15,00 1.576.194,00 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

6.710.150,55 
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13.4 πλνιηθόο Δλδεηθηηθόο Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ 

«ΜΔΛΔΣΖ ΠΡΑΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΗΣΑ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ FORMULA 1 ΣΖ ΥΑΛΑΝΓΡΗΣΑ ΑΥΑΨΑ» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΝΟΛΟ ΑΡΓΔΤΡΗΚΟΤ 

ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

165.411,00 

ΤΝΟΛΟ ΦΤΣΗΚΟΤ 

ΤΛΗΚΟΤ 
2.682.974,80 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΧΝ 

ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΚΑΗ 

ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 

 

 

6.710.150,55 

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓΑΗΧΝ  

9.558.536,35 

 

ΓΔ&ΟΔ 18% 1.720.536,54 

ΤΝΟΛΟ Α 11.279.072.89 

  

Απξόβιεπηα 15% 1.691.860,93 

ΤΝΟΛΟ Β 12.970.933,82 

  

ηξνγγπινπνίεζε 66,18 

ΤΝΟΛΟ Γ 12.971.000,00 

  

ΦΠΑ 23% 2.983.330,00 

 

ΣΔΛΗΚΟ ΤΝΟΛΟ    

 

15.954.330,00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 

ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
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14.1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

14.1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ 

κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί ην έξγν. 

14.1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε 

κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

14.1.2.1  ιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ 

ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

14.1.2.2   "Κάζε δαπάλε" γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε 

εξγαζίαο.   Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ 

λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ 

εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ 

δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ. 

14.1.3  χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 

κλεκνλεχνληαη (γηα απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ "θάζε δαπάλε") νη 

παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

14.1.3.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ζηα πιηθά απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, 

έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α., 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο επηβάξπλζεο ηεο παξ 34 έσο 37 ηνπ άξζξνπ 27 

ηνπ Ν.2166/93, δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά 

ηνπ έξγνπ, ηέιε ραξηνζήκνπ, φπνπ ηζρχνπλ, θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 

λφκηκεο επηβαξχλζεηο, πνπ ζα ηζρχζνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

          Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα 

Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λφκνπ 3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα 

επνπηεχζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα 

εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε 

αηέιεηαο ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, 

εηζθνξέο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνχ έξγνπ, νχηε 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή 

απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο δελ απαιιάζζεηαη 
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απφ ηνλ εηδηθφ θφξν ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.Γ. 3092/54 πάλσ ζrα-εηζαγφκελα 

απφ ην εμσηεξηθφ θάζε είδνπο πιηθά, εθφδηα θιπ έζησ θη αλ ηπρφλ 

αλαθέξεηαη αληίζεηε γεληθή δηαηχπσζε ζηε .Α.Δ. ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο, θαζψο θαη απφ ηνπο θφξνπο θ.ι.π., πνπ αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθφηεξα ζηα Ν.Γ.4486/66 (ΦΔΚ 131Α') θαη 453/66 (ΦΔΚ 16Α) πεξί 

ηξνπνπνίεζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Δπίζεο ν Αλάδνρνο δελ 

απαιιάζζεηαη απφ ηνπο δαζκνχο θαη απφ θάζε άιιν θφξν, ηέινο ή δηθαίσκα 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, γηα θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ζχκθσλα κε ην Ν. 2366/53 

(ΦΔΚ83 Α/10-4-53) Ν.1081/71 (ΦΔΚ 273 Α/27-12-9l) θαη Ν.893/79 

(ΦΔΚ86 Α/28-4-79). 

14.1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή 

θαη απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα 

ησλ πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κή, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε 

είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) 

ή/θαη κεηαθνξάο κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη δηα ρεηξψλ, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηάιιεινπο 

ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ νπνησλδήπνηε 

πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ, θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

14.1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην 

Η.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο 

αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ι.π. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. 

δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδείαο θ.ι.π., θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη 

δηεπζχλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ 

ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ι.π. εκεδαπνχ ή 

αιινδαπνχ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο 

Διιάδνο). 

14.1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο 

(ελνηθίαζε ή αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ι.π. ησλ 

εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο 

ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ξνπο 

Γεκνπξάηεζεο. 

14.1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ 

έξγνπ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία 

θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 
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14.1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ 

εξγαζηεξίνπ φηαλ ηνχην πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο ξνπο Γεκνπξάηεζεο.  

14.1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (-εσλ) 

πξσηνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή 

αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ 

ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, 

κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π. φπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ 

θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ 

κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ 

επίζεο ησλ δαπαλψλ απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 

εξγαζηψλ θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ 

Τπεξεζία, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε 

ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο είρε ηπρφλ 

δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο). 

14.1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, 

κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνχ εγθαηαζηάζεσλ θ.ι.π.) θαζψο θαη φιεο νη άιιεο 

αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο ξνπο Γεκνπξάηεζεο έξγνπ. 

14.1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά 

ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

14.1.3.10 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζε 

άιια ηεχρε δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, 

ρξήζε κεραλεκάησλ, απφδνζε εξγαζίαο, θ.ι.π.) 

14.1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε 

ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθάιηζε απηψλ, ε 

επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, ε άκεζε 

απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε 

απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, 

νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά 

θ.ι.π. 
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Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί 

ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) 

γηα ηελ, αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο ξνπο 

Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ξεηφ ηξφπνλ, ή πξνθχπηεη θαηά 

έκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ απαηηήζεηο πεξί ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ, 

ή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ 

χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ. 

14.1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο 

θάζε είδνπο πιηθψλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ι.π, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ, πνπ 

ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα θαη αλαθέξεηαη ξεηά ζηα νηθεία άξζξα 

ηνπ παξφληνο, καδί κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνχ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί 

γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ζα ηζρχνπλ ζχκθσλα κε 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

14.1.3.13 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο, κεηαθηλήζεσλ 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία 

ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρψξν 

ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. θ.ι.π. θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηά ηα εκπφδηα θνξείο 

(ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), 

φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε 

ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδψλ, νρεκάησλ θαη ινηπψλ 

κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά). 

14.1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κέηξσλ αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, 

νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή 

ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνπζεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ' απηά. 

14.1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS), 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακείβνληαη 

ηδηαίηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο ξνπο Γεκνπξάηεζεο). Οη δαπάλεο γηα 

ηε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη κειεηψλ 

ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο 
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αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ 

έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα 

Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

Σ..Τ, θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα φια ηα 

έξγα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. Οη 

δαπάλεο ζχληαμεο θαη παξαγσγήο Μεηξψνπ Έξγνπ, ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη 

Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

14.1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, 

φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) 

ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα 

αξκφδην έιεγρν, Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ 

κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Ζ/Τ, ζε 

ςεθηαθή κνξθή, 

14.1.3.17 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ 

θαηαιφγσλ νπιηζκνχ (φπνπ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε), νη 

νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία, ε 

δαπάλε πξνζαξκνγήο ησλ ζηνηρείσλ ηεο κειέηεο ζηηο επί ηφπνπ ζπλζήθεο 

(πξνζαξκνγή ιεπηνκεξεηψλ) θαη ε δαπάλε ζχληαμεο θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζρεδίσλ κε ηελ έλδεημε "φπσο θαηαζθεπάζζεθε". 

14.1.3.18 νη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ι.π. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο 

δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ., ή 

άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ 

αδεηψλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο ή 

άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα 

ηνπ Σηκνινγίνπ. 

14.1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ κέρξη χςνπο 30 cm, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ φκβξησλ θαη πεγαίσλ 

λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη νη θαηαζθεπέο ηνπ έξγνπ, νη ππάξρνπζεο 

θαηαζθεπέο θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

14.1.3.20 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη ε εθηχπσζε 

πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, γηα ην θνηλφ, κε ελεκεξσηηθά ζηνηρεία σο πξνο ην 

έξγν. 

14.1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ 

ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν 

αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ 
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εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο 

θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

νξίδεηαη. 

14.1.3.22 Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ 

κεζφδσλ, επξεζηηερληψλ εθεπξέζεσλ θ.ι.π. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ 

έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

14.1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία, νησλδήπνηε πξνζβάζεσλ θαη 

πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ αθφκε θαη ηα 

απνκαθξπζκέλα ή δπζπξφζηηα, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο 

θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί νπνηνδήπνηε 

ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ηήξεζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη 

απνκάθξπλζή ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρψξνπ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ 

ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα δηαηήξεζή ηνπο. 

14.1.3.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο φζσλ 

δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Χ. δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη ηξφπνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 

απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα 

θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 

Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

14.1.3.25 ΄Οηη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαη 

απνδεκίσζεο θάζε είδνπο βιάβεο ή κε ζπλήζνπο θζνξάο πνπ ζα 

πξνθιεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

κεηαθνξάο πιηθψλ) θαη ζα νθείινληαη ζε ακέιεηα, απξνλνεζία, κε ηήξεζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ λνκηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

14.1.3.26 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ 

Τπεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηνπο ξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

14.1.3.27 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε ησλ 

εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ θ.ι.π. 

14.1.3.28 Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηψλ γηα ηηο νπνηαζδήπνηε θχζεσο 

επηζηξψζεηο επ‟ απηψλ (παιαηψλ ή λέσλ επηθαλεηψλ) σο π.ρ. πηθνχληζκα, 

ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, άξζε, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο πξνο 

απφξξηςε ησλ εθ ησλ ιφγσ εξγαζηψλ πξνεξρφκελσλ άρξεζησλ πξντφλησλ, 

θιπ. 
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14.1.3.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ, θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο ή θαη ηνπο νξγαληζκνχο Κνηλήο Χθέιεηαο (Γ.Δ.Κ.Ο. 

ή Ο.Κ.Χ ) εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

14.1.3.30 Κάζε δαπάλε πνπ δελ αλαθέξεηαη εηδηθά, είλαη φκσο απαξαίηεηε 

ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε απνπεξάησζε ησλ 

έξγσλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

Δξγνιαβίαο θαη ηελ αλαγλσξηζκέλε ζσζηή πξαθηηθή. ηηο δαπάλεο απηέο 

πεξηιακβάλνληαη θαη έξγα πνπ ν αλάδνρνο θξίλεη απαξαίηεηα γηα ηελ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηελ επζχλε ηνπ νπνίνπ ζα έρεη. 

14.1.3.31 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ 

Αλάδνρν φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο ξνπο Γεκνπξάηεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

14.1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ 

γηα Γεληθά ΄Δμνδα (Γ.Ξ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ φπσο θαη γηα θεινο απηνχ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο 

επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο 

θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, 

ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θ.ι.π, γηα ηφθνπο 

θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ 

εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ 

δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε 

ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο 

θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ 

Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ 

έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

14.1.5  Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ,Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ. 

14.1.6     Οη ηηκέο εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ έρνπλ ιεθζεί απφ ην πξαθηηθφ 

δηαπηζηψζεσο ηηκψλ, εκεξνκηζζίσλ θαη πιηθψλ πεξηνρήο Πξσηεχνπζαο ηεο 

Δ.Γ.Σ.Δ. ηνπ Γ' εκεξνινγηαθνχ ηξηκήλνπ 2004. 
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ΆΡΘΡΟ 1 : Γεληθέο εθζθαθέο  ( ΟΓΟ Ν1123Α ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο     ΟΓΟ  1123Α 100 % 

Γηα ηε γεληθή εθζθαθή, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ 

γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο 

θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε 

ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί 

(θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε 

ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν ή θαη κε ηα ρέξηα, ελ μεξψ ή κέζα ζε 

λεξφ, ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. Υ1 θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο.  

Με ην άξζξν απηφ πιεξψλεηαη επίζεο ε, αλάινγεο ζθιεξφηεηαο εδαθψλ, εθζθαθή: 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.00 κ. κεηά ηεο 

κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.00 κ., 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 3.00 κέηξσλ, 

- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο 

ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλεηαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ 

ηηκνινγίνπ, 

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover 

ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* Πξνζέγγηζεο κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, εθζθαθήο κε νπνηνδήπνηε 

κέζν ή θαη κε ηα ρέξηα. θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, απνζηξάγγηζεο ησλ πδάησλ, 

κφξθσζεο ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο, ζρεκαηηζκνχ ησλ 

αλαβαζκψλ,  

* δηαινγήο, θχιαμεο, θνξηνεθθφξησζεο ζε νηνδήπνηε κεηαθνξηθφ, κέζν 

(ρσκαηνζπιιέθηε, απηνθίλεην θιπ) θαη κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ) ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή 

επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο 

ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο, ε δαπάλε ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη 

θάζε είδνπο ζηαιίαο ησλ απηνθηλήησλ, ε δαπάλε ελαπφζεζεο ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο 

ζέζεηο, ε δαπάλε επαλαθφξησζεο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη εθθφξησζεο ζε 

ηειηθέο ζέζεηο, ε δαπάλε δηάζηξσζεο θαη δηακφξθσζεο ησλ απνζέζεσλ ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ φξσλ δεκνπξάηεζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο κειέηεο, 
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* απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε 

ζπκπχθλσζε ή κε ηζηκέλην, απνμήισζεο πιαθνζηξψζεσλ, θαη θαζαίξεζεο 

ζπξκαηφπιεθησλ θηβσηίσλ (SERAZANETI), καλδξνηνίρσλ απφ ιηζνδνκή, γεληθψλ 

ιηζνδνκψλ θαη νπηνπιηλζνδνκψλ (ζεκειίσλ ή αλσδνκήο), θξαζπεδνξείζξσλ θαη 

ζηεξεψλ εγθηβσηηζκνχ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, 

* απαηηνχκελεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ εθζθαθήο φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη 

θαζψο θαη ε δαπάλε εθζάκλσζεο θνπήο, μεξίδσζεο θαη απνκάθξπλζεC δέλδξσλ 

αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

* αληηκεηψπηζεο πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε 

θπθινθνξία, άζρεηα εάλ ε Τπεξεζία επηηξέςεη βξαρπρξφληεο δηαθνπέο ηεο, φπσο 

πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ,  

* ζπκπχθλσζεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο 

νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζην ζρέδην ΣΤΠΧΝ 

ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ θ,ι,π. ζηα Π.Κ.Δ. ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε 

μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή PROCTOR 

(PROCTOR MODIFIED, ζχκθσλα κε ηε δνθηκή AASHO Σ 180) , 

* θνπήο ππάξρνπζαο αζθαιηηθήο ζηξψζεο νδνζηξσκάησλ κε θαηάιιειεο κεζφδνπο 

ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 

* θάζε είδνπο ζηαιίαο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε δαπάλε αληηκεηψπηζεο θάζε 

είδνπο δπζθνιίαο γtα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο ή κφληκεο αληηζηήξημεο 

ησλ πξαλψλ ησλ Cut and Cover θαη ησλ ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover, 

* επαλεπίρσζεο (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο  

ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο  ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ θαη δελ ππάξρεη 

απαίηεζε ζπκπχθλσζεο , 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε αλεμαξηήησο δπζρεξεηψλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο, θαη 

ηελ παξ. 6.2.1.1 ηεο Π.Σ.Π . Υ1 . 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο  αλεμάξηεηα  απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο  ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχζεθαλ απφ ην πξφγξακκα 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν ησλ εθηειεζκέλσλ γεληθψλ 

εθζθαθψλ γαηψλ θαη εκίβξαρνπ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα 

φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην πξσηφθνιιν 

ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ 
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αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ 

δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία κε ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν γεληθήο εθζθαθήο γαηψλ θαη εκηβξάρνπ κεηά ηεο κεηαθνξάο 

ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Ζ εθζθαθή ζα γίλεη ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο Φπηηθνχ Τιηθνχ 50 πφληνπο ελψ ζηηο 

ακκνπαγίδεο εληφο πίζηαο 80 πφληνπο. 

 

Σηκή m3   2,00 ΔΤΡΧ  

 

 

ΆΡΘΡΟ 2 : Δθζθαθέο ζεκειίωλ γαηώδεηο – εκηβξαρώδεηο ( ΑΣΟΔ Ν20.01.05 ) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124  

20.05.01
 
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ρσξίο ηελ 

θαζαξή κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 

Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, πιάηνπο βάζεσο έσο 

3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο 

κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο 

χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' 

άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ αλαπέηαζε ησλ 

πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ αλαγθαία 

ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη 

κεηά ηελ εθζθαθή.  

 

Σηκή m3    6,50 ΔΤΡΧ  

 

 

ΆΡΘΡΟ 3: Καζαηξέζεηο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ( ΑΣΟΔ Ν22.15 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2226 

22.15 Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.  

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, πιήλ δαπέδσλ. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο 
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απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ 

αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, κεηά απφ ηεκαρηζκφ ηνπ φγθνπ 

ζθπξνδέκαηνο, ζηηο ζέζεηο θφξησζεο. 

22.15.01 Με εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο 

 

Σηκή m3    80,00 ΔΤΡΧ  

 

 

ΆΡΘΡΟ 4 :Φνξηνεθθόξηωζε εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα ( ΑΣΟΔ Ν20.30 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2171 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο 

πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ γηα ηελ θφξησζε, εθθφξησζε θαη ινηπνχο ρεηξηζκνχο ηνπ θαη κε ηελ 

δηάζηξσζή ηνπο κεηά ηελ εθθφξησζε. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε 

αλακνλήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θφξησζε. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.  

 

Σηκή m3    2,00  ΔΤΡΧ  

 

  

ΆΡΘΡΟ 5 : Καζαξή κεηαθνξά πξνϊόληωλ εθζθαθώλ θαη θαηεδαθίζεωλ κε 

απηνθίλεην ( ΑΣΟΔ Ν20.42 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΗΚ-2180  

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κέηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, 

εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ 

Τπεξεζία ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, ρσξίο ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ 

δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο, αλά ρηιηφκεηξν δηαδξνκήο εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ 

ζε νπνηαδήπνηε νδφ. 

Σηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν (m3.km) ζε φγθν νξχγκαηνο 

 

Σηκή ΣΝΥΛΜ    0,40 ΔΤΡΧ  
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Άξζξν 6  :Καηαζθεπή ζηξώζεωλ ππνβάζεωλ κε  Άκκν ή θύξα κεηαβιεηνύ 

πάρνπο  ( θαη Πιαθόζηξωζε 6) ( ΟΓΟ Ν3121 ) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΓΟ-3121A 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο θαζαξήο άκκνπ πνηακνχ ή 

ζθχξσλ, είηε γηα απνζηξάγγηζε είηε γηα εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο ππφ ηα επηρψκαηα θαη 

ππφ ηα ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, απφ ζθχξα πξνεξρφκελα απφ θνζθίληζκα θαζαξψλ 

ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ πνηακνχ ή ζξαχζε θαηαιιήισλ πεηξσκάησλ ηεο εγθξίζεσο 

ηεο Τπεξεζίαο, ησλ νπνίσλ ε κεγάιε δηάκεηξνο δε ζα ππεξβαίλεη ηα 10 εθ., ή άκκν 

θαζαξή απφ πνηάκη ή ρείκαξξν, κεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

επί ηφπνπ ησλ έξγσλ. ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ απηνχ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο 

εξγαζίαο κφξθσζεο θαη ζπκπχθλσζεο ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηεο ζηξψζεο άκκνπ –

ζθχξσλ κέρξη βάζνπο ηνπιάρηζηνλ 0,80 κ., ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο, πνπ λα 

αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη‟ ειάρηζηνλ πξνο ην 90% ηεο 

ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνηεκέλε δνθηκή 

PROCTOR MODIFIED, ζχκθσλα κε ηε δνθηκή AASHO T 180. Πξνκήζεηαο θαη 

κεηαθνξάο, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, ηεο άκκνπ, ησλ 

ζθχξσλ, ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ δηαβξνρήο, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπ 

ρακέλνπ ρξφλνπ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ, δηάζηξσζεο, 

δηαβξνρήο θαη ζπκπχθλσζεο, θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε θάζε πιηθνχ θαη εξγαζίαο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο ζηξψζεο ζχκθσλα κε ηα ινηπά ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο. Ζ επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ κε ιήςε αξρηθψλ 

θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν πιήξνπο θαηαζθεπήο ζηξψζεο θαζαξήο άκκνπ ή ζθχξσλ, 

κεηά ηεο κεηαθνξάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ.  

 

Σηκή m3    15,00 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 7 : θπξόδεκα θαηεγνξίαο CI2/I5 ( ΑΣΟΔ Ν32.13 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο    ΟΗΚ 3213  100 % 

θπξφδεκα θαηεγνξίαο CI2/I5 άνπινλ ή ειαθξψο νπιηζκέλσλ δηά πιέγκαηνο (έσο 

40kgr\κ3), ζπλζέζεσο θαη θαζηδήζεσο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, εηο νηνλδήπνηε χςνο 

ή βάζνο απφ ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο, ζπκππθλσκέλνπ δηά δνλεηψλ, 

ρξεζηκνπνηνπκέλνπ γηα ηελ θαηαζθεπή βάζεσλ επηζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, 

νπνηνπδήπνηε πάρνπο, (κε ηππηθφ πάρνο 10εθ.), ζηαζεξνχ ή κεηαβιεηνχ, κεηά ηνπ 

νπιηζκνχ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη : 

l.Ζ θαηαζθεπή φισλ ησλ απαξαηηήησλ μπινηχπσλ, επηπέδσλ ή θακπχισλ, ε 

πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ή ε θαηαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ε δηάζηξσζε 
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απηνχ θαη ε ζθπξνδέηεζε κε ππνρξεσηηθή ρξήζε δνλεηνχ, ε ζπληήξεζε  απηνχ θαη 

γεληθά ε εθαξκνγή  ησλ νδεγηψλ  ηνπ θαλνληζκνχ ηερλνινγίαο ζθπξνδέκαηνο. 

2. Ζ πξνκήζεηα , κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε  πιέγκαηνο  500 (Σ131). 

3. Ζ πξφζζεηε δαπάλε γηα ηελ επηκειεκέλε κφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο απηνχ, 

θαη κε εθαξκνγή επηθιήζεσο πξνο ην πεδνδξφκην , ή ,ε ηηο επηθιήζεηο  πνπ θαίλνληαη  

ζηα ζρέδηα ησλ ξακπψλ, δεδνκέλνπ φηη ε επηθάλεηα απηή ζα ιεηηνπξγεί θαη σο 

επαγσγφο φκβξησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

4. Με ηελ ηηκή απηή κνλάδνο πιεξψλνληαη θαη νη κηθξνθαηαζθεπέο: 

4.1.Γηα ηελ θαηαζθεπή κηθξνχ πάρνπο θαη πιάηνπο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ 

εγθηβσηηζκνχ ηεο πιαθνζηξψζεσο γχξσ απφ θελά ηεηξάγσλα δελδξπιιίσλ ή άιισλ 

άθξσλ. 

4.2.Γηα ηελ θαηαζθεπή θάζε άιιεο κηθξνθαηαζθεπήο πνπ ήζειε πξνθχςεη θαη 

δελ αλαθέξεηαη φηη πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε άιιν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

5. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλεο επίζεο θαη φιεο νη θαηά ηα ινηπά πξφζζεηεο 

δαπάλεο θαη δπζρέξεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζέζε, ηελ θχζε θαη ηηο δηαζηάζεηο 

ηνπ έξγνπ. 

6. Γεληθά θάζε δαπάλε αλαγθαία γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν. 

Καηά ηα ινηπά φπσο ζηελ γεληθή πεξηγξαθή ζθπξνδεκάησλ ηνπ άξζξνπ Β-29 

Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ Δξγαζηψλ Έξγσλ Οδνπνηίαο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. θαζψο θαη 

ζηελ γεληθή πεξηγξαθή ηνπ άξζξνπ 32.02 ηνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ 0ηθνδνκηθψλ 

Δξγαζηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.] 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε κ2 έηνηκεο επηθαλείαο ζθπξνδέκαηνο, ππνβάζεσο, 

νηνπδήπνηε πάρνπο, κεηξνχκελεο κεηαμχ ηεο νηθνδνκηθήο γξακκήο θαη ησλ 

θξαζπέδσλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο επηθαλείαο ησλ θξεαηίσλ). 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κ2 έηνηκεο θαηαζθεπήο ζθπξνδέκαηνο 

 

Σηκή m2    16,00 ΔΤΡΧ  

ΆΡΘΡΟ 8 : θπξόδεκα θαηεγνξίαο C 16/20 ( ΑΣΟΔ Ν32.01.04 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΗΚ-3214  

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε 

ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ. Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε 
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ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ 

θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε ηνπ έξγνπ, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 

πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, 

λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη 

ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο 

αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά 

θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ 

αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηε ηδηαίηεξα ε 

ελζσκαησκέλε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή 

δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά 

κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ 

πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε 

ζπλζέζεσο, επηκεηξνχληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο 

άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε 

ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο 

ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλνηγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο 

θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 

απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 

θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο 

ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 

δηαζηάζεηο. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

Σηκή m3   90,00 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 9  :  Ξπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ ( ΑΣΟΔ Ν38.02 ) 

Κωδηθόο  Αλαζεώξεζεο :  ΑΣΟΔ 3811    

ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη θάζε δαπάλε γηα ηελ 

έληερλε θαη αζθαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε 

κνξθήο πεξαηηέξσ απαηηνχκελσλ θαηαζθεπψλ (ηθξησκάησλ, δεπθηψλ, ζηεξηγκάησλ 

θιπ) κέρξη ην αλαθεξφκελν χςνο ηεο θαηαζθεπήο φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζε θάζε 

άξζξν. Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα 

ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ 

εκβαδνχ κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νηνλδήπνηε φξνθν ππφ ή ππέξ ην έδαθνο. ηελ ηηκή 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε 

εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη 

απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 

 

Σηκή m2 17,30 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 10:  Υαιύβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο ( ΑΣΟΔ Ν38.20.03 ) 

 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο :  ΑΣΟΔ 3873  

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ ΔΛΟΣ 

1422-2 / 1423-3 : 2006 θαη ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο Υαιχβσλ θπξνδέκαηνο, 

θάζε δηακέηξνπ, έηνηκνη επί νπνησλδήπνηε ηκεκάησλ έξγνπ. 

Γνκηθά πιέγκαηα B500C (S500s) 

 

Σηκή ΥΛΓ   1,10 ΔΤΡΧ  
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ΆΡΘΡΟ 11:  : Δπηζηξώζεηο δαπέδωλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ  ( ΟΗΚ 

Ν74.30.16 ) (Πιαθόζηξωζε 1) 

 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο :  ΑΣΟΔ 7464   

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο εμάγσλεο πιάθεο καξκάξνπ. Πεξηιακβάλεηαη ε 

πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί ηφπνπ, ηα πιηθά 

ιεηφηξηςεο, ηζηκεληνθνληακάησλ ή γεληθά θνληακάησλ, ζηξψζεσο θαη θαζαξηζκνχ 

θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, αξκνινγήκαηνο θαη 

θαζαξηζκνχ. Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε κάξκαξν πξνέιεπζεο 

Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra). Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο καξκάξνπ 

ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, πάρνπο 3 cm, ζε αλαινγία άλσ ησλ 25 ηεκαρίσλ 

αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

Σηκή m2    65,00 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 12: Δπηζηξώζεηο δαπέδωλ ρνληξνπιαθώλ νξζνγωληζκέλωλ  ( ΟΗΚ  Ν. 

73.18.02 )  (Πιαθόζηξωζε 2) 

 Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο : ΑΣΟΔ 7311   

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ δηα ρνληξνπιαθψλ θπζηθήο πέηξαο, νξζνγσληθψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ισξίδσλ θαη ινηπφλ ζρεδίσλ κέρξη 20% ηεο επηθάλεηαο 

θαη κέρξη 5% ζθαινπαηηψλ ηεο επηθάλεηαο.  Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε 

επεμεξγαζία ε θνπή θαη δηακφξθσζε ηεο πέηξαο ζε θπβφιηζνπο, ισξίδσλ θαη  ε 

κεηαθνξά  επί ηφπνπ, ε ηνπνζέηεζε κε ηζηκεληνθνλίακα 300kg ηζηκέληνπ θαη ε 

αξκνιφγεζή ηνπο κε ιεπθφ ηζηκέλην 600kg. Δξγαζία πιήξσο  πεξαησκέλε 

 

Σηκή m2   45,00 ΔΤΡΧ  

 

 

ΆΡΘΡΟ 13: Δπηζηξώζεηο δαπέδωλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ παληόο 

ζρεδίνπ (ΟΗΚ Ν74.30.13 ) (Πιαθόζηξωζε 4 – 5) 

Κωδηθόο  Αλαζεώξεζεο : ΑΣΟΔ 7461   

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε ηζνκεγέζεηο πιάθεο καξκάξνπ, νξζνγσληζκέλεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιαθψλ ζρηζηνχ καξκάξνπ επί 

ηφπνπ, ηα πιηθά ιεηφηξηςεο, ηζηκεληνθνληακάησλ ή γεληθά θνληακάησλ, ζηξψζεσο 

θαη θαζαξηζκνχ θαη ε εξγαζία θνπήο ησλ πιαθψλ, ιεηφηξηςεο, ζηξψζεο, 

αξκνινγήκαηνο θαη θαζαξηζκνχ. Oη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνληαη ζε 

κάξκαξν πξνέιεπζεο Βέξνηαο, ιεπθφ, εμαηξεηηθήο πνηφηεηνο (extra)Δπηζηξψζεηο κε 
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πιάθεο καξκάξνπ ζθιεξνχ έσο εμαηξεηηθά ζθιεξνχ, πάρνπο 3 cm, ζε αλαινγία έσο 5 

ηεκάρηα αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

Σηκή m2    70,00 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 14:   Ξύιηλα δάπεδα  ( ΟΗΚ  Ν 51.09.01 ) ( Πιαθόζηξωζε 7 )   

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο :  ΑΣΟΔ 5101    

Καηαζθεπή μχιηλσλ δαπέδσλ κε θπζηθνχο θνξκνχο δηακέηξνπ 15 εθ. απφ μπιεία 

θαζηαληάο ή ζρεηηθήο κε ηελ απνθινίσζε, ην πειέθεκα θαη ηελ εχζπλζε θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ βάζεσλ ζηεξίμεσο ήηνη ελ γέλεη πιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο 

θαηαζθεπήο.   

 

Σηκή m2 108,00 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 15: Δπηζηξώζεηο δαπέδωλ δηα θπβόιηζωλ θπζηθήο πέηξαο (ΟΗΚ  Ν 

73.19.01) ( Πιαθόζηξωζε  3  -  8 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο ΑΣΟΔ 7316    

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ δηα θπβφιηζσλ θπζηθήο πέηξαο πξνέιεπζεο Άξηαο  θαη 

Παξακπζηάο νξζνγσληθήο δηαηνκήο 10*20 θαη 20*20 πάρνπο 5εθ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ισξίδσλ θαη ζρεδίσλ κέρξη 20% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο.  

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε επεμεξγαζία ε θνπή θαη δηακφξθσζε ηεο πέηξαο ζε 

θπβφιηζνπο, ισξίδσλ θαη  ε κεηαθνξά  επί ηφπνπ, ε ηνπνζέηεζε κε ηζηκεληνθνλίακα 

300kg ηζηκέληνπ θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ιεπθφ ηζηκέλην 600kg. Δξγαζία πιήξσο  

πεξαησκέλε. 

Σηκή m2 45,00 ΔΤΡΧ  

 

ΆΡΘΡΟ 16 : Καηαζθεπή Κξηλώλ  ( ΟΗΚ Ν\32.50.01 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΗΚ2222  

Πιήξεο θαηαζθεπή ελφηεηαο θξελψλ φπσο ζηε κειέηε. ε ππάξρνλ ηνηρίν 

ζθπξνδέκαηνο. ηνπνζεηνχληαη νη γνχξλεο ηεο θξήλεο, επελδχεηαη κε θπζηθή πέηξα 

θαη ην ηκήκα πνπ ζρεκαηίδεη ηελ ελφηεηα ηεο θξήλεο, θαηαζθεπάδεηαη κε ηδηαίηεξν 

θνξλίδσκα θαη εζνρέο ζε ζπλδπαζκφ κε επεμεξγαζκέλεο πιάθεο ιεπθνχ καξκάξνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Κάζε γνχξλα ζα έρεη θαηαθφξπθν ζσιήλα 

πφζηκνπ λεξνχ εγθηβσηηζκέλν, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζην ηνηρείν ηνπ 

επελδχεηαη κε θπζηθέο πέηξεο, απφ ηελ νπνία ζα εμέρεη θξνπλφο κε απιφ ρπηνζηδεξφ 
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ζηφκην κε απφιεμε δαθηπιίνπ. Ζ βάζε ηεο θξήλεο, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ 

ζθπξφδεκα θαη θπζηθέο πιάθεο ζα έρεη ρπηνζηδεξή εζράξα, κέζσ ηεο νπνίαο. απφ 

θξεάηην θαη κέζσ ππνγείνπ ηζηκεληνζσιήλα δηακέηξνπ Φ2OΟ, ζα δηνρεηεχνληαη ηα 

λεξά, ζε ζπιιεθηήξην αγσγφ πνπ ζα νδεχεη ζαλ πνηηζηηθφο πδξαχιαθαο. Γειαδή 

εξγαζία θαη πιηθά θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε απαηηνπκέλνπ πιηθνχ θαη κηθξνυιηθνχ γηα  ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηεο ελφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε. 

Σηκή ελόο ηεκ. επξώ 2.500,00 

 

Αξζξν 17 : Καηαξξάθηεο  ( ΟΗΚ Ν\32.50.03 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΗΚ 2222  

Πιήξεο θαηαζθεπή ελφηεηαο ηερλεηνχ θαηαξξάθηε φπσο ζηε κειέηε. Απηφο 

θαηαζθεπάδεηαη ζε  ζηνηρεία δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, κε πέηξα νξζνγσληθήο θαηά ην 

δπλαηφλ δηαηνκήο, θαη ζρεκαηίδεηε θνξλίδσκα κε ιαμεπηή πέηξα νξζνγσληθψλ 

δηαζηάζεσλ. Δζσηεξηθά ηνπ θνξληδψκαηνο, ε επηθάλεηα ηεο ιηζνδνκήο, 

θαηαζθεπάδεηαη ζε εζνρή θαη ηεξκαηίδεη 30 εθ. ρακειφηεξα ηνπ θνξληδψκαηνο. ην 

νξηδφληην θελφ πνπ ζρεκαηίδεηαη ηνπνζεηείηαη ζσιήλαο γαιβαληζκέλνο εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 3 ηληζψλ, δηάηξεηνο θαη κε 14 ζηφκηα ζηελ κηα πιεπξά ηνπ, αλά αμνληθέο 

απνζηάζεηο 10 εθ. ν ζσιήλαο ελζσκαηψλεηαη ζε ηνηρείν ζθπξνδέκαηνο, κε ιεία 

επεμεξγαζκέλε επηθάλεηα, θαηά ην εκθαλέο ηνπ ηκήκα, απφ ην νπνίν εμέρνπλ κφλνλ 

ηα ζηφκηα ησλ θαηαθφξπθσλ ζ' απηφλ ηκεκάησλ ζσιήλσλ. Ο θαηαξξάθηεο 

ηξνθνδνηείηαη κε πίεζε απφ λεξφ γεψηξεζεο  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κέζσ αληιίαο 

ε παξνρή ηεο νπνίαο θαηαιήγεη ζε νξεηράιθηλε ζπιιέθηε, κίαο εηζφδνπ θαη 14 

εμφδσλ, απφ ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε δηαλνκή ηνπ λεξνχ, ψζηε ε έμνδνο ηνπ λεξνχ απφ 

ηα ππθλά ζηφκηα, λα ζρεκαηίδεη κηθξή θακπχιε θαη λα κελ βξέρεη ηνλ θαηαθφξπθν 

ηνίρν. 

Δξγαζία θαη πιηθά θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε απαηηνπκέλνπ πιηθνχ θαη κηθξνυιηθνχ γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηεο ελφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε. 

Σηκή ελόο ηεκ. επξώ 12.500,00 

 

ΆΡΘΡΟ  18 : Αβαζήο ιίκλε ( ΑΣΟΔ Ν.43.57.08 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο:  43.56.1 

Πιήξεο θαηαζθεπή αβαζνχο ιίκλεο κε ιαμεπηή πέηξα γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη 

αθαλή απνξξνή ησλ πδάησλ επηθάλεηαο πεξίπνπ 1200 m2 θαη κέγηζηνπ βάζνπο 1κ. 

Απηή θαηαζθεπάδεηαη επάλσ ζε πξνεηνηκαζκέλε θαη ζπκππθλσκέλε επηθάλεηα απφ 

ζθπξφδεκα C16-20, εληζρπκέλν κε δνκηθφ πιέγκα.  
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Πεξηκεηξηθά ηεο βάζεσο δηακνξθψλεηαη επίζεο απφ ζθπξφδεκα αγσγφο πιάηνπο 

0.20κ θαη βάζνπο 0.40κ κέζσ ηνπ νπνίνπ απνκαθξχλεηαη ην λεξφ απφ ηε ιεθάλε 

ζπγθέληξσζεο. Ο αγσγφο θαιχπηεηαη απφ ηηο ιαμεπηέο πέηξεο ησλ απνιήμεσλ ηεο 

ιεθάλεο πεξηκεηξηθά πάρνπο 10 εθ. νη νπνίεο  έρνπλ ηελ ίδηα δηακφξθσζε κε απηέο 

ηνπ πδξαχιαθα, αιιά ην πιάηνο ηνπο είλαη 0.60εθ. 

Κάησ απφ ηελ θπθιηθή επίζηεςε ηεο ιεθάλεο θαη εζσηεξηθά απηήο, δηακνξθψλεηαη 

θαηά δηαζηήκαηα θελφ, χςνπο 20 εθ απφ ην νπνίν δηνρεηεχεηαη ην λεξφ ζηνλ 

θαηαζθεπαδφκελν πεξηκεηξηθά αγσγφ θαη απφ απηφλ ζηνλ πνηηζηηθφ πδξαχιαθα πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ππφγεην. Σν θελφ θαιχπηεηαη κε θαηαθφξπθε απιή ρπηνζίδεξε 

εζράξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αγσγψλ απφ ηα θχιια θαη ηα ζθνππίδηα. 

Ζ επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο κηθξήο αβαζνχο ιίκλεο κε ιαμεπηέο πέηξεο ρσξίο 

αξκνχο θαλνληθψλ θαη θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ηνπνζεηνχληαη κε 

ηζρπξή ηζηκεληνθνλία  ρσξίο αξκνχο θαη κε δηάηαμε ζπγθιίλνπζα ζην θέληξν ηεο 

ιίκλεο.   

Δξγαζία θαη πιηθά θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηα ζρέδηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θάζε απαηηνχκελνπ πιηθνχ θαη κηθξνπιηθνχ γηα ηελ πιήξε 

θαηαζθεπή ηεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. Δξγαζία πιήξσο πεξαησκέλε εθηφο 

απαηηνπκέλνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θίιηξσλ θηι . 

Σηκή ελόο ηεκ : 118.000,00 ΔΤΡΧ  

 

Άξζξν 19 : Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνύ πάγθνπ  ( ΟΗΚ Ν\56.27.02 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο :  ΟΗΚ 5621 

Πιήξεο Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θαζηζηηθνχ πάγθνπ, κήθνπο 2,00 εσο 2,40κ 

απνηεινπκέλνπ απφ δχν βάζεηο απφ ιηζνδνκή εδξαδφκελεο ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα 

C12/15 πάρνπο 0,l0κ. θαη θάζηζκα κε δνθίδεο θαζηαληάο ειάρηζηεο δηαηνκήο 5ρ10 εθ. 

ή αληηζηνίρνπ εκπνηηζκέλεο ζε θαηάιιειν ζπληεξεηηθφ πιηθφ θαη ρξσκαηηζκέλεο κε 

βεξλίθη ζην θπζηθφ ρξψκα ηνπ μχινπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

(1 ηεκ. πιήξσο ηνπνζεηεκέλν) 

Σηκή ελόο ηεκ. επξώ 180,00 

 

ΆΡΘΡΟ 20 : Καιάζη αρξήζηωλ  ( ΟΗΚ Ν\56.30.01 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο  :  ΟΗΚ 2222 

Πξνκήζεηα θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε θαιαζηνχ αρξήζησλ απνηεινπκέλνπ απφ μχιηλν 

αθαηέξγαζην θνξκφ πάρνπο έσο 1Οεθ. κε κεηαιιηθή γαιβαληζκέλε βάζε, πνπ 

ζηεξίδεηαη ζε ελζσκαησκέλε ζην θπζηθφ έδαθνο βάζε ζθπξνδέκαηνο C12/15 

δηαζηάζεσλ 2Ορ2Ορ2Ο εθ, επάλσ ζηνλ θαηαθφξπθν θνξκφ, ζηεξίδεηαη κε κεηαιιηθφ 

ζχλδεζκν θαιάζη ειάρηζηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 30 εθ. θαη χςνπο κέρξη 5Ο εθ., 
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θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν ή άιιν ζρεηηθφ θαη αλζεθηηθφ πιηθφ, επηινγήο ηνπ 

επηβιέπνληνο, ήηνη πιηθά θαη εξγαζία γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα C 12/15. 

Σνπνζεηείηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε δείγκαηνο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ 

επηβιεπφλησλ. 

(1 ηεκ. πιήξσο ηνπνζεηεκέλν) 

Σηκή ελόο ηεκ. επξώ 110,00 

 

ΆΡΘΡΟ 21 : Πξνκήζεηα θαη Σνπνζέηεζε Φπηηθήο Γεο ( ΠΡ Ν1391 ) 

Κωδηθόο Αλαζεώξεζεο : ΠΡ 1391.1 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο κέηξνπ θπβηθνχ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα 

είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο κε αλαινγία ζε 

άκκν ηνπιάρηζηνλ 40 %. Πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, 

αγξηφρνξηα ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 εθ. θαη άιια μέλα ή 

ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Πξέπεη λα έρεη πξφζκημε  20% 

ηχξθε, 10% πεξιίηε  θαη 5% ρσλεκέλε θνπξηά. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία δηάζηξσζεο ηνπ πιηθνχ. 

Σηκή ελόο m3  επξώ 15,00 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 15 

REALTIME LANDASCAPE ARCITECT 
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15.1 Δηζαγωγή 

 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ρεδίνπ ηεο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο έγηλε θαηά βάζε ζε AUTOCAD θαη 

βάζε απηνχ έρεη γίλεη φιε ε κειέηε. Κξίζεθε φκσο απαξαίηεην λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα ζρέδην ηξηψλ 

δηαζηάζεσλ πην ξεαιηζηηθφ θαη κε πεξηζζφηεξε ιεπηνκέξεηα αιιά θαη απιφηεηα γηα ην επξχ θνηλφ. 

Έηζη απνθαζίζακε λα ςάμνπκε ζην εκπφξην θαη λα βξνχκε έλα Πξφγξακκα πνπ λα καο δίλεη ηεο πην 

πάλσ δπλαηφηεηεο κηαο θαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ κάζακε ζηηο Σερληθέο Πξνζνκνίσζεο ζην ΣΔΗ δελ 

είραλ θαλ δπλαηφηεηεο πνπ λα πιεζίαδαλ ζηηο απαηηήζεηο καο. 

Έηζη ςάρλνληαο ζην εκπφξην δηαδηθηπαθά αλαθαιχςακε ην REALTIME LANDSCAPE 

ARCITECT. Έλα πξφγξακκα πνπ αλ θαη άγλσζην ζε εκάο, έδεηρλε φηη ζα κπνξέζνπκε λα θηηάμνπκε 

θάηη κε αξθεηά ςειφ επίπεδν. 

 

 

15.2 Βεκαηηζκόο 

 

Σν ζρέδην μεθίλεζε απφ ιεπθή νζφλε θαη ζηγά ζηγά έπαηξλε κνξθή.  Πξνρσξψληαο ηελ 

δηαδηθαζία αληηκεησπίζακε πνιιά πξνβιήκαηα φπσο απηφ ηνπ φηη δελ κπνξνχζακε λα ζρεδηάζνπκε 

λα θιίκαθα ιφγν φηη ην πξφγξακκα δελ καο έδηλε ηελ δπλαηφηεηα λα επεθηαζνχκε ζηηο πξαγκαηηθέο 

δηαζηάζεηο. Έηζη δνπιέςακε κε κφλν ην νπηηθφ απνηέιεζκα θαη κε ιίγεο δπλαηφηεηεο πξαγκαηηθψλ 

κεηξήζεσλ. Απφ ηα πεξίπνπ 1100 ζηξέκκαηα πνπ είλαη ε έθηαζε ην ζρέδην έγηλε κηθξφηεξν ζε έθηαζε 

πεξίπνπ ησλ 750 ζηξεκκάησλ. 

Ξεθηλήζακε ην ζρέδην θηηάρλνληαο ηελ πεξηκεηξηθή πεξίθξαμε δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

πεξηκεηξηθή θχηεπζε φπνπ παίδεη ην ξφιν ηνπ ερνκνλσηηθνχ ηεο γχξν πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηελ 

πίζηα. Γεχηεξε δηαδηθαζία ήηαλ ε ράξαμε ηεο πίζηαο αιιά θαη ησλ βνεζεηηθψλ δξφκσλ κέζα ζηνλ 

ρψξν. Γίλνληαο βάζε ζε κέηξα αζθαιείαο θαη ιεηηνπξγηθφηεηα θηηάμακε ακκνπαγίδεο επηβξαδχλζεσο 

αιιά θαη δηαθνζκήζακε πεξηκεηξηθά ηελ πίζηα κε εηδηθφ ριννηάπεηα κε πνιχ θαιή απνζηξάγγηζε. 

Θέκα ήηαλ γηα καο ε δεκηνπξγία ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ φπσο πξνβιέπεη ην 

ζρέδην. Απηφ ήηαλ αδχλαηνλ θαη έηζη πξνζπαζήζακε λα είκαζηε φζν ην δπλαηφλ πην αθξηβείο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κε  ην απνηέιεζκα λα καο δηθαηψλεη αθνχ νπηηθά αλ εμαηξέζνπκε κηθξά θνκκάηηα 

θεξθίδσλ ηα ππφινηπα θηεξηαθά είλαη πάλσ απφ 95% πξαγκαηηθά. Σα PITS ηα  

PADOCKS  αιιά θαη νη θεξθίδεο ζηα κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπο δείρλνπλ φπσο ζα είλαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ζρεδίνπ θαη ηνπ Σξηζδηάζηαηνπ ζα 

είλαη νξαηέο. Σειεηψλνληαο ηα Κηεξηαθά ζεηξά είραλ νη θπηεχζεηο εζσηεξηθά θαη ηα παξθηλγθ. ια 

έγηλαλ έηζη ψζηε λα γίλεη εκθαλέο φηη έρεη δνζεί ιεπηνκέξεηα ζε πνιιά ζέκαηα φπσο απηφ ηεο 

θπθινθνξίαο κέζα ζην ρψξν αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί φζν πεξηζζφηεξν πξάζζηλν 

γίλεηαη ζε κηα ηέηνηα κειέηε. 

Σειεπηαία αθήζακε ηα κέηξα αζθαιείαο ηεο πίζηαο αιιά θαη ιεπηνκέξεηεο 

θαιισπηζηηθέο. Σα κέηξα αζθαιείαο είλαη εκθαλή θαη κε κεγάιεο ιεπηνκέξεηεο ελψ νη θαιισπηζηηθέο 

ιεπηνκέξεηεο θάλνπλ ηελ πεξηήγεζε ζην ζρέδην πνιχ επράξηζηε. 

Κάπνπ εδψ μεθίλεζαλ θαη ηα πξνβιήκαηα γηα καο. Σν πξφγξακκα άξρηζε λα γίλεηε         

« βαξχ »  θαη ν ππνινγηζηήο ζηνλ νπνίν δνπιεχακε λα θνιιάεη θάλνληαο αδχλαηε ηε ζπλέρεηα ηνπ 
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ζρεδηαζκνχ. Έηζη εγθαηαζηήζακε ην πξφγξακκα ζε άιινλ ππνινγηζηή πνιχ θαιχηεξσλ δπλαηνηήησλ 

έηζη ψζηε λα ζπλερίζνπκε θαη λα ηειεηψζνπκε ην ζρεδηαζκφ. Βέβαηα ηα πξνβιήκαηα θνιιήκαηνο 

εμαθαλίζηεθαλ αιιά φπσο απνδείρζεθε ην πξφγξακκα δελ δίλαηε λα αληαπεμέιζεη ζε ζρεδηαζκφ ηφζν 

κεγάισλ εθηάζεσλ κε ηφζε πνιχ ιεπηνκέξεηα. Οη δπλαηφηεηεο πνπ καο έδσζε είλαη απίζηεπηεο θαη κε 

έλα θαιφ ππνινγηζηή κπνξείο λα θηηάμεηο ηα πάληα αξθεί λα έρεηο ππνκνλή φηαλ δελ ζνπ έρεη δείμεη 

θάπνηνο. 

Σέινο αθήζακε  ηα δηαθεκηζηηθά θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζηνπο ρψξνπο αλαςπρήο θαη ην 

θεληξηθφ πάξθν δίλνληαο έκθαζε ζην ζηνηρείν ηνπ λεξνχ πνπ πξαγκαηηθά ζηελ παξνπζίαζε είλαη 

απίζηεπην. 

 

15.3 Απνηέιεζκα   

 

Γηα λα νινθιεξψζνπκε ην θεθάιαην ζα ζέιακε λα πνχκε φηη ην Σξηζδηάζηαην ρέδην 

πνπ δεκηνπξγήζακε καο αθήλεη απφιπηα ηθαλνπνηεκέλνπο. Έρεη αξθεηέο δηαθνξέο κε ην θχξην ζρέδην 

απηφ πνπ ζρεδηάζηεθε ζην AUTOCAD αιιά ην λα είλαη 100% ίδηα ήηαλ εληειψο αδχλαηνλ. 

ηηο επφκελεο ζειίδεο παξαζέηνπκε θσηνγξαθίεο απφ ην Σξηζδηάζηαην ρέδην. 

Γπζηπρψο ην ραξηί δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα βίληεν απεηθφληζεο.    
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15.1 Άποψη Κεντρικήσ  Ειςόδου με κεντρικό κτήριο 

15.2 Άποψθ Κεντρικισ  Ειςόδου με κεντρικό κτιριο 
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15.3  Άποψη Δυτικήσ Πλευράσ Πίςτασ 

15.4 Άποψθ Πίςτασ βλζποντασ προσ Βορρά 
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15.5 Άποψθ αριςτερά από Κεντρικό κτιριο ειςόδου βλζποντασ προσ Νότο 

15.6 Κεντρικόσ Κόμβοσ ειςόδου 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

234 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

           

15.7 Πίςω όψθ Κεντρικοφ Κτθρίου 

15.8 Λεπτομζρεια από πίςω όψθ Κεντρικοφ Κτθρίου 
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15.9 Βοτανικόσ Κιποσ και Παρκινγκ Ανατολικά 

15.10 Βοτανικόσ Κιποσ - Μωςαϊκό Ανατολικι Πλευρά 
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15.11 Βοτανικόσ Κιποσ - Μωςαϊκό Ανατολικι Πλευρά 

15.12 Βοτανικόσ Κιποσ - Μωςαϊκό Ανατολικι Πλευρά με οπτικι προσ Νοτιοδυτικά 
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15.13 Άποψθ χϊρων πίςω από κερκίδεσ VIP 

15.14 Άποψθ χϊρων πίςω από κερκίδεσ VIP 
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15.15 Άποψθ χϊρων πίςω από κερκίδεσ VIP 

15.16 Άποψθ χϊρων πίςω από κερκίδεσ VIP 
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15.17 Βραχόκθποσ με τρεχοφμενα νερά ςτο Κεντρικό Πάρκο Αναψυχισ 

15.18 Αναψυκτήριο ςτο Κεντρικό Πάρκο Αναψυχήσ 
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15.19 Κεντρικό Πάρκο Αναψυχισ με οπτικι προσ Βορρά 

15.20 Λεπτομζρεια ςτο Κεντρικό Πάρκο Αναψυχισ 
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15.21 Περίφραξθ ςτθν Ανατολικι πλευρά τθσ ζκταςθσ πίςω από Βοτανικό Κιπο 

15.22 Περίφραξθ Νοτιοδυτικισ πλευράσ με ζμφαςθ ςτθν θχομόνωςθ τθσ ζκταςθσ 
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15.23 Κάτοψθ λίμνθσ ςτο Κεντρικό Πάρκο Αναψυχισ 

15.24 Κάτοψθ λίμνθσ ςτο Κεντρικό Πάρκο Αναψυχισ και τθσ πίςτασ περιμετρικά από αυτό 
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15.25 Λεπτομζρειεσ λίμνθσ Κεντρικοφ Πάρκου Αναψυχισ 

15.26 Οπτικι λίμνθσ Κεντρικοφ Πάρκου Αναψυχισ προσ Ανατολι 
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15.27 Οπτικι λίμνθσ Κεντρικοφ Πάρκου Αναψυχισ προσ Δφςθ 

15.28 Λεπτομζρεια Περιβάλλοντοσ χϊρου λίμνθσ Κεντρικοφ Πάρκου Αναψυχισ 
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15.29 Άποψθ Ανατολικοφ Παρκινγκ 

15.30 Άποψθ Νοτιοανατολικοφ Παρκινγκ 
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15.31 Άποψθ Νοτιοανατολικοφ Παρκινγκ 

15.32 Άποψθ Κεντρικοφ Παρκινγκ 
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15.33 Λεπτομζρεια Άποψθ Δυτικοφ Παρκινγκ 

15.34 Άποψθ Δυτικοφ Παρκινγκ με όψθ προσ χϊρο VIP 
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15.35 Άποψθ Παρκινγκ Λεωφορείων με οπτικι προσ Βορρά 

15.36 Άποψθ Παρκινγκ Λεωφορείων με οπτικι προσ Νότο 
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15.37 Άποψθ γραμμισ Εκκίνθςθσ με PADOCKS μπροςτά από κερκίδεσ VIP 

15.38 Πανοραμικι άποψθ πίςτασ από Δυτικά 
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15.39 Χϊροσ Παρκινγκ Εργοςταςιακϊν Ομάδων με όψθ προσ Δφςθ 

15.40 Χϊροσ Παρκινγκ Εργοςταςιακϊν Ομάδων με όψθ προσ Βορειοδυτικά 
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15.41 Κτιριο χολισ Οδιγθςθσ 

15.42 Οπτικι Ανατολικισ Κερκίδασ προσ τθν πίςτα 
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15.43 Αμμοπαγίδα πρϊτθσ ςτροφισ με διαφθμιςτικό 

15.44 Άποψθ Διαφθμιςτικϊν 



ΜΜΔΔΛΛΔΔΣΣΖΖ  ΠΠΡΡΑΑΗΗΝΝΟΟΤΤ  ΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΖΖΝΝ  ΓΓΖΖΜΜΗΗΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΠΠΗΗΣΣΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΧΧΝΝ  FFOORRMMUULLAA  11  ΣΣΖΖ  ΥΥΑΑΛΛΑΑΝΝΓΓΡΡΗΗΣΣΑΑ  ΑΑΥΥΑΑΨΨΑΑ  

 

253 

ΠΠΟΟΤΤΔΔΑΑΣΣΕΕ::  ΖΖΟΟΓΓΚΚΑΑ  ΑΑΘΘΑΑΝΝΑΑΙΙΟΟ––ΚΚΑΑΠΠΕΕΣΣΑΑΝΝΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΟΟ  ––ΑΑΒΒΒΒΑΑΚΚΗΗ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ          ΕΕΠΠΙΙΒΒΛΛ..  ΚΚΑΑΘΘΗΗΓΓΗΗΣΣΗΗ::  ΒΒΑΑΡΡΡΡΑΑ  ΓΓΡΡΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΟΟ  

           

15.45 Ελικοδρόμιο ςτον χϊρο των PITS 

15.46 Πίςω όψθ κτθρίου χολισ Αγωνιςτικισ Οδιγθςθσ με άποψθ τθσ πίςτασ και των κερκίδων 
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15.47 Μζτρα αςφαλείασ 

15.48 Πίςω όψθ Νοτιοδυτικισ κερκίδασ με Γιγαντοοκόνθ και διαφθμιςτικό 
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16.1 Δηζαγωγή 

 

Ζ κειέηε ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε δηαθνξεηηθφ γλψκνλα άιινλ απφ απηφλ 

πνπ ιέεη φηη δνχκε ζηνλ 21 αηψλα ηελ επνρή ηεο πιεξνθνξίαο. Έηζη δελ ζα κπνξνχζακε λα κελ 

ζπκβαδίζνπκε κε ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο πνπ ιέλε φηη παξνπζίαζε κειέηεο ρσξίο Φσηνξεαιηζηηθή 

Απεηθφληζε δελ είλαη ζσζηή.  

Γηα καο δχζθνια ηα πξάγκαηα θαζψο θαλείο απφ ηνπο ηξεηο Μειεηεηέο δελ έρεη 

αζρνιεζεί κε θάηη ηέηνην. κσο κε ιίγε θαζνδήγεζε θαη ην θαηάιιειν πξφγξακκα πνπ αθνχεη ζην 

φλνκα 3D MAX κπνξεί θάπνηνο λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα.    

 

 

16.2 Βεκαηηζκόο 

 

Οη ψξεο πνπ δαπαλήζεθαλ πάξα πνιιέο φκσο ηα απνηέιεζκα είλαη παξαπάλσ απφ 

αμηφινγν θαη καο ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα. Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ ήηαλ έλα ζέκα πνπ καο απαζρφιεζε 

αξθεηά κε απηά ηεο Κεληξηθή Δηζφδνπ, ηεο ιίκλεο ζην Κεληξηθφ Πάξθν Αλαςπρήο θαη ελφο Παξθηλγθ 

λα καο ηξαβάλε ην ελδηαθέξνλ. 

Έηζη μεθηλήζακε λα ζρεδηάδνπκε ζπλαληψληαο πνιιά πξνβιήκαηα ιφγν κε γλψζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δπλαηφηεηα εμσηεξηθήο βνήζεηαο πνπ είρακε απφ ζπεζηαιίζηα 

ηνπ είδνπο. 

Αλάιπζε δελ ζα θάλνπκε γηα ηνλ ηξφπν ζρεδίαζεο γηα ιφγνπο δηθαησκάησλ.  

 

 

16.3 Απνηέιεζκα  

 

Σν απνηέιεζκα καο ηθαλνπνηεί ηέιεηα θαη λνκίδσ φηη δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην επξχ 

θνηλφ λα πάξεη κηα ηδέα θαη κηα γεχζε γηα ηελ δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη. Ο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα δεη 

θαη λα θαηαιάβεη μεθάζαξα ην πψο κειεηήζεθε γηα λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

πεξηβάιινληα ρψξνπ ηεο πίζηαο. 

Σέινο πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε θαη εδψ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θσηνξεαιηζηηθψλ 

εηθφλσλ κε ην ζρέδην είλαη αξθεηέο ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ φηη πξψηνλ ν ζρεδηαζκφο ησλ εηθφλσλ 

γηλφηαλ παξάιιεια κε απηψλ ηνπ ζρεδίνπ θαη δεχηεξνλ ηελ πνιχ κηθξή πείξα καο ζην ζρεδηαζκφ 

ηέηνηνπ είδνπο. 

Πην θάησ αθνινπζνχλ νη ηέζζεξηο εηθφλεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ. 
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ΥΔΓΗΑΜΟ Δ AUTOCAD 
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17.1 Δηζαγωγή 

 

Ζ κειέηε μεθίλεζε κε βάζε έλα 

ζρέδην πνπ βξήθακε ην νπνίν απεηθφληδε ηεο 

θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ πίζηα, ηα 

πςφκεηξα θαη ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Γελ 

ππήξρε θαλέλα ζηνηρείν γηα ηελ δηακφξθσζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ.  Έηζη νη δπλαηφηεηεο γηα 

δεκηνπξγία ήηαλ πάξα πνιιέο φπσο θαη έγηλε. Ζ 

δηαδηθαζία δελ ήηαλ εχθνιε θαζψο ε έθηαζε 

είλαη πνιχ κεγάιε θαη ε εκπεηξία καο ζην 

ζρεδηαζκφ ζε Ζιεθηξνληθή κνξθή δελ είλαη πνιχ 

κεγάιε. κσο κε ππνκνλή θαη ρξφλν θαηαθέξακε 

λα θηάζνπκε ζε ίζσο θαιχηεξν απνηέιεζκα απφ ην 

επηζπκεηφ θαη αλακελφκελν.  

 

 

17.2 Βεκαηηζκόο 

 

Οη ψξεο πνπ δαπαλήζεθαλ πάξα πνιιέο φκσο ηα απνηέιεζκα είλαη παξαπάλσ απφ 

αμηφινγν θαη καο ηθαλνπνηεί ηδηαίηεξα.  Ξεθηλήζακε ινηπφλ απφ ηελ αξρή. Καη αξρή δελ κπνξεί αλ 

ππάξρεη ρσξίο κηα επηβιεηηθή είζνδν 

ζηνλ ρψξν. Έηζη ινηπφλ ζρεδηάζακε έλα 

θπθιηθφ θφκβν κπξνζηά απφ ην θεληξηθφ 

θηήξην επηβιεηηθφηαηε θαη άθξσο 

Διιεληθή. εηξά είρε ην Κεληξηθφ Πάξθν 

αλαςπρήο πνπ κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ 

καο έδηλαλ νη πςνκεηξηθέο δηαθνξέο 

θάλακε ρψξνπο κε απίζηεπηε ζέα 

ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη 

πξνζβαζηκφηεηα. Οη δπλαηφηεηεο θαη νη 

επηινγέο ζηνλ ρψξν απηφλ είλαη πνιιέο 

γηα ηνλ ιάηξε ηνπ Μεραλνθίλεηνπ 

Αζιεηηζκνχ αιιά θαη φρη κφλν. Ζ κεγάιε 

ιίκλε ην θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο πεξηνρήο 

απηήο.  

Ακέζσο κεηά ζεηξά πήξε ε πεξηκεηξηθή θχηεπζε φπνπ θαη παίδεη ην ξφιν ηεο 

ερνκφλσζεο. Οη εθηάζεηο είλαη κεγάιεο θαηά θχξην ιφγν θαη ε πνηθηιία ησλ θπηψλ πνιχ κεγάιε κε 

επηινγέο πνιιέο. Ο ζρεδηαζκφο έγηλε πξνζεθηηθά θαη κε πνιινχο θαλφλεο πνπ έπξεπε λα 

αθνινπζεζνχλ. Δλλνείηαη πσο ην απνηέιεζκα δελ έπξεπε λα είλαη κφλν ερνκνλσηηθφ αιιά θαη 

17.1 Αρχικό χζδιο 

17.2 Μετά από μερικά ςτάδια 
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θαιαίζζεην. Έηζη ην ρξψκα θαη ε κνξθνινγία άιιαδαλ ζπλέρεηα κε ην απνηέιεζκα λα θάλεη ην 

αλζξψπηλν κάηη λα κελ μεθνιιάεη. 

Δπεηδή φκσο δνχκε ζηελ 

Διιάδα θάπσο έπξεπε λα θπξηαξρήζεη ην 

ζηνηρείν απηφ. Έηζη απνθαζίζακε λα 

δεκηνπξγήζνπκε έλα Βνηαληθφ θήπν κε 

θπηά θαζαξφο Διιεληθά ηεο επξχηεξεο 

πεξηνρήο. Έλαλ Βνηαληθφ θήπν πνπ ζα ησλ 

θάλακε λα κνηάδεη έλα ηεξάζηην κσζατθφ.  

Σέινο δφζεθε πνιχ ζεκαζία 

ζηα παξθηλγθ, γεληθφηεξα ηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο αιιά θαη ηα κέηξα 

αζθαιείαο ηεο πίζηαο. Οη ρψξνη ζα πξέπεη 

λα είλαη άθξσο ιεηηνπξγηθνί αλ ιάβεη θαλείο  

ππ‟ φςηλ ηνπ φηη ζε πεξίνδν πιήξνπο 

ιεηηνπξγίαο ε επηζθεςηκφηεηα ζα είλαη ηεξάζηηα.   

 

 

17.3 Απνηέιεζκα  

 

Σν απνηέιεζκα είλαη εκθαλψο ηθαλνπνηεηηθφ κεηά απφ πνιιέο ψξεο δνπιεηάο.  Ζ κειέηε 

νινθιεξψζεθε ζε ζσζηέο θιίκαθεο 

αθνινπζψληαο πνιινχο θαλφλεο κε γλψκνλα 

ησλ Μεραλνθίλεην Αζιεηηζκφ αιιά θαη ηελ 

γεληθφηεξε επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο. Οη 

δπλαηφηεηεο ηνπ AUTCAD απνδείρζεθαλ 

πνιιέο αθφκα θαη ζε ρξήζηεο κε ηελ κηθξή 

καο ζρεηηθά εκπεηξία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 Ενδιάμεςο ςτάδιο ςχεδιαςμοφ 

17.4 χεδόν τελικό ςτάδιο 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1 Απνηειέζκαηα 
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Σν απνηέιεζκα ηελ Πηπρηαθήο Μειέηεο καο ππνδεηθλχεη ηελ ζνβαξφηεηα θαη 

ηελ γλψζε πνπ απαηηνχλ λα δείρλνπλ νη κειεηεηέο ζηηο Μειέηεο Πξαζίλνπ. Πξέπεη λα 

πξνλννχλ γηα πνιιέο παξακέηξνπο θαη λα έρνπλ γλψκνλα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

Αξρηηεθηνληθνχ ρεδηαζκνχ ηεο πεξηνρήο φπσο θαη ηελ δηαηήξεζε ηελ ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο απηήο. 

Ζ δεκηνπξγία ηεο κειέηεο έδεημε φηη γηα κηα ηέηνηα θαηαζθεπή ε Μειέηε είλαη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίαο θαζψο ε έθηαζε είλαη ηεξάζηηα θαη νη ζπλζήθεο 

πνηθίινπλ. Βξέζεθαλ λνχκεξα ηηκέο θαη ζπλζήθεο πνπ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νχηε 

πνπ θαληαδφκαζηαλ. 

Έηζη κε έλα θφζηνο πεξίπνπ ηα 16000000 επξψ ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο 

παξακέηξνπο κε ηηο νπνίεο κπνξεί έλαο Αξρηηέθηνλαο Σνπίνπ λα αζρνιεζεί 

εμεηάζηεθαλ φια ηα ελδερφκελα. 

 

 

18.2 πκπεξάζκαηα 

 

 Σν ζπκπέξαζκα είλαη έλα ην θπξίαξρν. Ζ εθπφλεζε ηεο κειέηεο έδεημε πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη ην έξγν γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ζ αλάπηπμε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

ζα είλαη ηθαλή λα πξνζειθχζεη θφζκν ζηελ πεξηνρή θαη λα αλέβεη ην νηθνλνκηθφ 

επίπεδν.  

 Γηα ην έξγν ε Μειέηε δείρλεη έλα αξθεηά πςειφ θφζηνο αιιά αλ 

ζπκπεξηιάβνπκε ην επίπεδν εξγαζηψλ κπνξνχκε θάιιηζηα λα δνχκε φηη ην 

απνηέιεζκα ζα δηθαηψζεη ηνλ κειεηεηή. 

Μειεηεηέο θαη επηβιέπσλ εθπφλεζαλ κηα κειέηε αληάμηα ηνπ Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ θαη Αλζνθνκίαο ηνπ ΣΔΗ ΖΠΔΗΡΟΤ φπνπ ην απνηέιεζκά 

ηνπο δηθαηψλεη γηα ηνλ θφπν θαη ηελ εξγαζία ηνπο…………   
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