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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  

 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου είναι σύµφωνες µε τις ΕΤΕΠ (Ελληνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές) όπως εγκρίθηκαν µε την υπ. Αρ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 Β/ 30-
7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων µε θέµα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα δηµόσια έργα» και δίδονται 
στους πίνακες αντιστοίχησης των άρθρων Μελέτης µε τις ΕΤΕΠ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ του 
παρόντος και στο τέλος του Τιµολογίου Μελέτης («Αντιστοίχιση άρθρων µελέτης µε ΕΤΕΠ – 
Εγκύκλιος 26/4-10-2012»). 

Όπου τα άρθρα είναι «Σχετικά» ή όπου δεν υπάρχει αντιστοίχιση µε ΕΤΕΠ ισχύουν 
επιπροσθέτως οι παρακάτω Ειδικές Προδιαγραφές τις οποίες ο Ανάδοχος πρέπει να 
εφαρµόσει υποχρεωτικά. 

 
1.1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ/ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

1.1.1 Εργασίες καθαρισµού χωµατόδροµων εντασσόµενων στις πεζοπορικές 
διαδροµές 

Οι προτεινόµενες διαδροµές, λόγω της δεδοµένης κατάστασης, δεν είναι δυνατόν να µη 
χρησιµοποιήσουν και κάποιους υφιστάµενους αγροτικούς και δασικούς δρόµους, και έγινε 
προσπάθεια το ποσοστό τους, στο σύνολο της διαδροµής, να κρατηθεί όσο πιο χαµηλά 
γίνεται και σε κάθε περίπτωση κάτω του 50%. 

Έτσι, δρόµοι κακής βατότητας (πολύ µικρού πλάτους) και µε ελάχιστη χρηστικότητα, οι οποίοι 
θα ενταχθούν στο δίκτυο διαδροµών, θα παραµείνουν ως έχουν (χωρίς πρόσθετες εργασίες 
βελτίωσης) ενώ σε λίγες δε περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να συντηρηθούν ξανά ώστε να 
καταστούν απροσπέλαστοι από οχήµατα. 

Η µετατροπή του οδικού δικτύου σε ένα προσανατολισµό φιλικό προς τον περιηγητή µπορεί 
να γίνει µε πολλούς τρόπους, κυριότεροι των οποίων είναι η σήµανση και πληροφόρηση 
καθώς και η προσφορά εξυπηρετήσεων σε διάφορα σηµεία. Πέρα από την τυπική σήµανση 
πινακίδων κατεύθυνσης απαιτείται µια πιο συγκροτηµένη αντιµετώπιση ώστε ορισµένοι 
δρόµοι που καθορίζονται ως τµήµατα των προτεινόµενων πεζοπορικών διαδροµών να 
εµπλουτιστούν µε στοιχεία (π.χ. προειδοποιητικά σήµατα) που ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
του πεζοπόρου.  

Οι δρόµοι που χρησιµοποιούνται για τις πεζοπορικές διαδροµές εµπλουτίζονται µε στοιχεία 
που αποδεικνύουν στον διερχόµενο ότι βρίσκεται στα "φιλόξενα χέρια" ενός φιλικού δικτύου 
που επιδιώκει την αναψυχή του, την πληροφόρηση ή και την εξάλειψη της ανασφάλειας του, 
λόγω του ότι βρίσκεται σε άγνωστα µέρη. 

Η πληροφορία που πρέπει να µεταβιβάζεται κατά τη διαδροµή, µπορεί να περιλαµβάνει 
αναγκαία στοιχεία όπως τις χιλιοµετρικές αποστάσεις µετατρεπόµενες σε χρονοαποστάσεις 
µέσης οδήγησης, κατευθυντήριες οδηγίες, χάρτες κλπ., αλλά και πληροφορίες για δυνατότητες 
περιήγησης στην ευρύτερη περιοχή (µονοπάτια, κοντινά άγνωστα µνηµεία κλπ.). 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 

 

 4

Σε διάφορα σηµεία του οδικού δικτύου όπου έχει αξιολογηθεί η ύπαρξη ιδιαίτερης θέας ή 
παραδοσιακής βρύσης (κρήνης) µπορούν να επιλεγούν θέσεις στάσης, µε εγκαταστάσεις 
προσωρινής στάθµευσης που ίσως να απαιτούν διάφορες διαµορφώσεις. 

Τέλος, για την αισθητική βελτίωση των χωµατόδροµων θα πρέπει πρωταρχικά να 
καθαρίζονται από σκουπίδια-µπάζα και ογκώδη αντικείµενα (βαρέλια, εγκαταλελειµµένα 
οχήµατα, συσκευές κλπ) και στη συνέχεια να εκτελούνται άλλες τυχόν εργασίες. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις µπορεί να κριθούν απαραίτητες (αν και πρέπει να αποφεύγεται) εργασίες 
αποκατάστασης και επισκευής των µερικών τοιχίων από ξερολιθιά, των µαντρότοιχων και των 
περιφράξεων που βρίσκονται στα όριά των δρόµων εξαιτίας της χρησιµοποίησης υλικών 
ασύµβατων µε την αισθητική της περιοχής. Βέβαια είναι απαραίτητο οι εργασίες αυτές να 
γίνονται µε τη παρότρυνση των εκάστοτε ιδιοκτητών. 

1. Καθαρισµός από µπάζα και απορρίµµατα χειρονακτικά 

Απαραίτητος είναι ο καθαρισµός εντός της ζώνης κάλυψης των εντασσόµενων 
χωµατόδροµων από απορρίµµατα πάσης φύσεως υλικού, όγκου και βάρους των οποίων η 
φορτοεκφόρτωση θα γίνει χειρονακτικά. Η ποσότητα τους εκτιµάται επί τόπου και η µεταφορά 
τους θα γίνει µε φορτηγό σε νοµίµως λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριµµάτων (ΧΥΤΑ). 
Επίσης στα προς αποµάκρυνση υλικά εντάσσονται τόσο εναποµείναντα προϊόντα από τις 
εργασίες κατασκευής του συγκεκριµένου έργου, όσο και προϋπάρχοντα υλικά άλλων 
κατασκευών. 

2. Καθαρισµός από µπάζα και απορρίµµατα µε µηχανικά µέσα 

Επιπρόσθετα σε συνδυασµό µε την παραπάνω εργασία απαραίτητος είναι ο καθαρισµός κατά 
µήκος του εντασοµενου χωµατόδροµου (κυρίως στα πρανή) από µπάζα και απορρίµµατα 
πάσης φύσεως υλικού, όγκου και βάρους µε µηχανικά µέσα (µηχανική τσάπα). Η 
φορτοεκφόρτωση των προς αποµάκρυνση αποβλήτων θα γίνει µε τη χρήση µηχανικών µέσων 
και αφορά σηµεία όπου υπάρχουν απορριπτόµενα σκουπίδια, οι ακριβείς θέσεις θα 
υποδειχθούν από τον επιβλέποντα του έργου. Η ποσότητα τους εκτιµάται επί τόπου και η 
µεταφορά τους θα γίνει µε φορτηγό σε νοµίµως λειτουργούντα χώρο διάθεσης αποβλήτων 
(ΧΥΤΑ). Σε κάθε περίπτωση ΟΛΑ τα σηµεία µε µπάζα και σκουπίδια επί των εντασσόµενων 
χωµατόδροµων στις πεζοπορικές διαδροµές, είτε αυτά επισηµαίνονται επί της µελέτης, είτε 
αυτά προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου, θα καθαρίζονται και θα αποµακρύνονται 
µηχανικά ή χειρονακτικά οπωσδήποτε, µε ευθύνη του επιβλέποντα. 
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1.1.2 Προδιαγραφές Εργασιών Καθαρισµού και ∆ιαµόρφωσης Μονοπατιών  

Στις εργασίες καθαρισµού και βελτίωση της βατότητας των µονοπατιών τα οποία θα πρέπει να 
είναι ευδιάκριτα και να διευκολύνουν την οµαλή πεζοπορία, περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 

Α. Είδη εργασιών καθαρισµού 

1. Είναι απαραίτητος και σηµαντικός ο καθαρισµός των υφιστάµενων µονοπατιών που έχουν 
κλείσει ή σκεπαστεί από πολλές πέτρες, µε την αφαίρεση των πετρών που δηµιουργούν 
πρόβληµα στη διάβαση, στην οµαλή πεζοπορία, µπορούν να προκαλέσουν ατυχήµατα κλπ.  

2. Συνάµα, θα πρέπει να υπάρχουν εκθαµνώσεις και κλαδέµατα εκατέρωθεν και καθ’ 
ύψος, της βλάστησης που εµποδίζει την οµαλή πεζοπορία ή έχουν κλείσει το µονοπάτι.  

3. Αυτονόητο είναι ότι ο καθαρισµός από πεσµένα κλαδιά, κορµούς και 
µικροαπορρίµµατα κλπ πάσης φύσεως, επιβάλλεται. 

4. Επίσης, σε ορισµένες περιπτώσεις επιβάλλεται το “τσάπισµα” του δαπέδου δηλαδή η 
χωµατουργική διαµόρφωση του δαπέδου πεζοπορίας µε µικρή χειρονακτική εκσκαφή 
των χωµάτων που έχουν πέσει εντός µονοπατιού ή το πλάτος της πεζοπορίας είναι 
υπερβολικά µικρό και επικίνδυνο ή για να «γράψει» καλύτερα το µικρό ίχνος µονοπατιού 
(γιδόστρωτο). 

Συγκεκριµένα: 

Οι εργασίες αυτές αφορούν κυρίως αφαίρεση πετρών διαστάσεων 3-4cm και άνω, που έχουν 
θρυµµατισθεί ή µεταφερθεί εντός του µονοπατιού από επιφανειακές απορροές υδάτων 
(κυρίως σ' αυτά που έχουν µεγάλες κλίσεις) ή έχουν πέσει από τις γύρω µάντρες. Επίσης, 
πολλές φορές είναι απαραίτητος και ο καθαρισµός από χώµατα και πέτρες που έχουν 
συσσωρευτεί µετά από έντονες βροχοπτώσεις και είτε δηµιουργούν ασταθείς καταστάσεις 
(στενό διάδροµο πεζοπορία) ή φράζουν τα κανάλια αποµάκρυνσης των οµβρίων εκτός 
µονοπατιού κλπ. 

Επίσης απαραίτητη είναι και η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού µε τα χέρια, φτυάρια, 
τσουγκράνες κλπ σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόθεση, κυρίως στα όρια του 
µονοπατιού, ώστε να µη δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους παρακείµενους ιδιοκτήτες και 
τοποθέτηση σε σηµεία τέτοια ώστε να µην παρασύρονται από τα νερά της βροχής και 
ξαναέρθουν εντός δαπέδου µονοπατιού.  

Για τις πέτρες που θα µαζεύονται από τον καθαρισµό επιβάλλεται:  

- Εάν υπάρχουν παράπλευρα τοιχία ξερολιθιάς, από όπου προέρχονται οι εν λόγω 
πέτρες, η επανατοποθέτηση αυτών έντεχνα πάνω σ΄ αυτά. 

- Η απόθεση των πετρωδών προϊόντων σε σηµεία του µονοπατιού όπου έχουν 
δηµιουργηθεί µισγάγγιες (νεροφαγιές κλπ) και η καλή συµπίεση αυτών µε ταυτόχρονη 
διάνοιξη σκάµµατος παροχέτευσης των οµβρίων υδάτων σε κατάλληλο σηµείο ώστε να µην 
επαναλαµβάνεται το φαινόµενο αυτό. 

- Πέτρες που ενδείκνυνται για λιθόστρωση ή κατασκευή ξηρολιθοδοµών θα πρέπει να 
συσσωρεύονται σε σωρούς στην άκρη του µονοπατιού µε σκοπό την παραπάνω χρήση, 
εάν χρειαστεί, καθώς επιβάλλεται οι ξηρολιθοδοµές να είναι ΜΟΝΟ µε κατάλληλες πέτρες 
οι οποίες θα συλλέγονται από την περιοχή των µονοπατιών. 

- Τέλος θα πρέπει να συσσωρεύονται στις εξόδους των µονοπατιών πέτρες που θα 
χρησιµοποιηθούν για την λιθοπλήρωση των λάκκων στήριξης πινακίδων κατεύθυνσης. 

Στα πλαίσια του καθαρισµού και της διαµόρφωσης του µονοπατιού γίνεται επίσης µερική 
εκθάµνωση και ξεχορτάριασµα όπου απαιτείται καθώς και καθαρισµός από ξερά κλαδιά πού 
έχουν πέσει ή ριχθεί από τους παρακείµενους ιδιοκτήτες κτηµάτων, από απορρίµµατα, 
πλαστικούς σωλήνες, σακιά, λαµαρίνες, παλιοσίδερα κλπ. Στα πλαίσια των εργασιών 
καθαρισµού περιλαµβάνεται και η αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων καθαρισµού 
καθώς και η καύση αυτών σε σηµεία όπου είναι εφικτή χωρίς να προκληθούν ζηµιές στις 
παρακείµενες ιδιοκτησίες και χωρίς να υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 
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Για να είναι πλήρης και έντεχνη η εργασία αυτή, θα πρέπει να συντελεί στην ανάδειξη του 
µονοπατιού και στην εύκολη διάβαση του (οµαλή πεζοπορία). Επίσης θα πρέπει να συµφωνεί 
µε τις προδιαγραφές του περιπατητικού τουρισµού που θέτουν την αισθητική, τη δυσκολία, 
την ασφάλεια, και την ξέγνοιαστη διάβαση µε σκοπό την απόλαυση της φύσης, την 
παρατήρηση της χλωρίδας-πανίδας της περιοχής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στον 
αγροτικό/δασικό χώρο. 

Β. ∆ιαστάσεις Καθαρισµού: 

Η εργασία καθαρισµού των µονοπατιών έχει ως σκοπό τη βελτίωση της βατότητας σε ήδη 
υπάρχοντα µονοπάτια (παλιά µονοπάτια) που το πέρασµα του χρόνου και η µη χρήση έφερε 
στη πορεία του πέτρες, χώµατα, “κλείσιµο” από θάµνους, αγριόχορτα, πεσµένα 
κλαδιά/κορµούς και σκουπίδια, εµποδίζοντας την οµαλή πεζοπορία σ’ αυτό. 

Η εργασία αυτή γίνεται (Σχήµα 1): 

1. στο επίπεδο του δαπέδου του µονοπατιού το οποίο πρέπει να έχει ελάχιστο εντελώς 
καθαρό πλάτος δαπέδου πεζοπορίας ίσο µε 60-80cm  

2. σε ένα µέσο ύψος της τάξεως του 1,0m όπου το ελάχιστο καθαρό πλάτος πεζοπορίας 
θα πρέπει να είναι 1,5-2,0m και 

3. σε ένα µέγιστο ύψος της τάξεως του 2,40m όπου το ελάχιστο καθαρό άνοιγµα θα 
πρέπει να είναι επίσης 1,5-2,0, ώστε να επιτρέπεται και διέλευση αυτών µε ζώα 
(άλογα ή γαϊδούρια), τα οποία θα µεταφέρουν άνθρωπο. 

Ο καθαρισµός γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή διάρκεια του 
στο χρόνο, δηλαδή αποµακρύνοντας τα άχρηστα υλικά δαπέδου και βελτιώνονται οι παρίες 
του µονοπατιού, έτσι ώστε να µην ξαναπέσουν αυτά σύντοµα εντός του µονοπατιού και να 
µην φράξει από τη βλάστηση σε µικρό χρονικό διάστηµα, εµποδίζοντας την οµαλή πεζοπορία. 

 

Σχήµα 1: Σε ένα τυπικό διάδροµο µονοπατιού, ο ελάχιστος καθαρισµός από τη βλάστηση (πάσης 
φύσεως θάµνοι, δέντρα, φρύγανα, αγριόχορτα κλπ), κατ'πλάτος είναι 1,5m έως 2,0m και κατ' ύψος είναι 
2,45 m. Το πλάτος του καθαρού δαπέδου από βλάστηση και πέτρες, τµήµατος του µονοπατιού 
κυµαίνεται από 0,6m έως 0,8m, ενώ κατ’ ελάχιστο ο γενικός καθαρισµός θα αφορά 1,5m τουλάχιστον. 
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Γ. Τρόπος Καθαρισµού Ελάχιστο απαιτούµενο συνεργείο και εργαλεία καθαρισµού: 

Προϋπόθεση για τη καλύτερη αντιµετώπιση των διαφορετικών συνθηκών που συναντούνται 
κατά την εκτέλεση του έργου είναι το συνεργείο που θα εκτελέσει αυτό το καθαρισµό να είναι 
της τάξεως των 3-4 ατόµων, αναλόγως µε το βαθµό καθαρισµού του µονοπατιού και να είναι 
εξοπλισµένο µε κατάλληλα απλά µηχανικά µέσα έτσι ώστε να αντιµετωπίζονται τα 
προβλήµατα που θα προκύψουν στη πορεία. 

Τα συνήθεις υλικά που υφίστανται σε ένα «δάπεδο µονοπατιού», όπως έχει προαναφερθεί, 
που θα πρέπει να αποµακρυνθούν είναι: 

� Πέτρες µικρής και µεγάλης διατοµής ή διαµέτρου (αποπέτρωση), 

� Θάµνοι, αγριόχορτα εντός κυρίου δαπέδου πεζοπορίας (εκθάµνωση), 

� Κλαδιά διάχυτα της παράπλευρης βλάστησης και κατ’ ύψος (κλαδέµατα), 

� Πεσµένα κλαδιά και κορµοί καθώς και σκουπίδια (καθαρισµοί υλικών),  

� Κάλυψη δαπέδου από µπάζα και χώµατα των ανάντη πρανών (ξεµπάζωµα) 

Εκτός από τη χρήση χεριών για την αποµάκρυνση των παραπάνω, οι εργασίες καθαρισµού 
πρέπει να γίνονται και µε απλά µηχανικά µέσα, τα οποία µπορούν να µεταφέρονται µε ένα 
καρότσι ή σε ζώο, όπου απαιτείται.  

Τα συνήθεις απλά µηχανικά µέσα-εργαλεία χειρός τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
για το καθαρισµό του δαπέδου του µονοπατιού αντίστοιχα για κάθε υλικό που προαναφέραµε 
και πρέπει να αποµακρυνθεί είναι κατ’ ελάχιστον: 

� τσάπα χειρός, κασµάς, αξίνα φαρδιά ή/και στενή, 

� τσουγκράνα, φτυάρι,  

� πριόνι κλάδου χειρός (σβανάς), ψαλίδια κλάδου, κλαδευτήρι ή κασσάρα βαρέου τύπου 
ή βατοκόπι-δρεπάνι, κοσσιά, αλυσοπρίονο 

� σκεπάρνι, σφυρί-βαριοπούλα, βαρούλκο για µετακίνηση µεγάλων βράχων κλπ 

� καρότσι (χειράµαξα) κήπου ή οικοδοµής, τσεκούρι, πιρούνα χόρτων, Ψεκαστήρας 
Προπιέσεως Πλάτης κλπ  

∆. Κατηγορίες προµετρήσεων εργασιών καθαρισµού: 

Για την ευκολότερη κατανόηση και προµέτρηση αυτής της εργασίας, κατηγοριοποιήθηκε ο 
καθαρισµός του µονοπατιού σε τρεις (3) υποκατηγορίες, αναλόγως µε τη πληθώρα των 
άχρηστων υλικών που συναντάµε στο διάβα και χρειάζονται να αποµακρυνθούν από τη 
πορεία αυτού. 

Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

• Γενικός καθαρισµός µονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΣΑΙΟΣ] (m) 

• Ειδικός καθαρισµός µονοπατιού από πολλές πέτρες, χώµατα κ.α [ΜΕΓΑΛΟΣ](m) 

• Καθαρισµός υφιστάµενων βατών µονοπατιών & λιθόστρωτων [ΜΙΚΡΟΣ] (ανά m) 

Παρακάτω θα αναλυθεί η κάθε µια κατηγόρια καθαρισµού του µονοπατιού λεπτοµερώς 
διαχωρίζοντας τη κάθε µια περίπτωση ποτέ υφίσταται µε πιο τρόπο αντιµετωπίζεται και πως 
προµετράτε. 
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1.1.2.1 Γενικός καθαρισµός µονοπατιού από πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΣΑΙΟΣ]  

Η εργασία αυτή αφορά τη βελτίωση της βατότητας υπάρχοντος µονοπατιού, ήτοι ο 
χειρονακτικός καθαρισµός του µονοπατιού από πέτρες, λιθαράκια, ακόµη και µεµονωµένους 
βράχους-ογκολίθους, θάµνους, αγριόχορτα και σκουπίδια πάσης φύσεως, κλαδιά, πεσµένους 
κορµούς καθώς και τη µεµονωµένη µόρφωση του δαπέδου (τσάπισµα) όπου απαιτείται αλλά 
και το γενικό καθαρισµό από οποιοδήποτε άλλο υλικό εµποδίζει την οµαλή πεζοπορία σ’ αυτό.  

Η εργασία του «µεσαίου» καθαρισµού προσµετράτε σε µονάδα µέτρου µήκους τρέχοντος 
µονοπατιού και γίνεται για ελάχιστο καθαρό πλάτος δαπέδου πεζοπορίας 60-80cm και σε ένα 
µέσο ύψος της τάξεως του 1,0m ελάχιστο καθαρό πλάτος 1,5-2,0m. 

 Στην εργασία αυτή περιλαµβάνονται: 

- η εργασία αποµάκρυνσης πετρών διαστάσεων 3-4cm και άνω, που έχουν πέσει από 
γύρω, έχουν θρυµµατιστεί ή µεταφερθεί εντός µονοπατιού από επιφανειακές απορροές 
υδάτων, είναι διάσπαρτες και αραιά ριγµένες και γενικά η ποσότητα τους είναι µικρή 
τέτοια ώστε να µπορεί να καθαριστεί µε τα χέρια ή ακόµα και µε τσουγκράνα. Οι πέτρες 
που θα αποµακρυνθούν θα τοποθετηθούν εντέχνως σε παράπλευρους µαντρότοιχους και 
οπωσδήποτε κατάντη του µονοπατιού (από την κάτω πλευρά της ροής των οµβρίων), 
ώστε να µην ξανακατρακυλήσουν εντός αυτού. 

- η εργασία εκθάµνωσης ή εκρίζωσης µεµονωµένων και διάσπαρτων µικρών θάµνων, 
περιµέτρου κορµού 0,20m, όπως και ολικό ξεχορτάριασµα σε µικρά τµήµατα των 
µονοπατιών για την διαµόρφωση τους µε χρήση τσάπα χειρός. Η εργασία αυτή γίνεται σε 
όλο το πλάτος του µονοπατιού το οποίο θα πρέπει να είναι 1,5-2,0m το ελάχιστο καθαρό. 
Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις θα γίνεται χρήση χειροκίνητης χορτο-θαµνοκοπτικής 
µηχανής. Η χρήση της τελευταίας θα πρέπει να είναι συµπληρωµατική σε αγριόχορτα, 
κυρίως διότι απαιτείται κοπή σύρριζα στο έδαφος ή και ξερίζωµα ή «τσάπισµα για να 
γράψει το µονοπάτι». 

- κλαδέµατα διάσπαρτων και µεµονωµένων θάµνων και δέντρων που βρίσκονται 
παράπλευρα του µονοπατιού και εµποδίζουν την βατότητα του. 

- η εργασία αποµάκρυνσης των προσχώσεων εδαφικού υλικού, σε πολύ µικρά τµήµατα 
που έχουν πέσει από τις ανάντη εδαφοκαταπτώσεις του µονοπατιού λόγω της απορροής 
των υδάτων ή της κατολίσθησης ή αποκοπής εδαφικού υλικού των πρανών του. Η 
ποσότητα που θα αποµακρυνθεί θα πρέπει να επιτύχει το καθαρό πλάτος δαπέδου του 
µονοπατιού για το πεζοπόρο, αποτρέποντας τον από ατυχήµατα. Ο καθαρισµός των 
χωµάτων σ’ αυτή τη περίπτωση θα γινόταν επιτυχώς µε τη χρήση τσάπας χειρός σε 
εδάφη γεώδη–ηµιβραχώδη και κασµά χειρός σε εδάφη βραχώδη και την εναπόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής κατάντη. 

- συλλογή απορριµµάτων, µπαζών κλπ κατά µήκος του µονοπατιού και γενικά της ζώνης 
της πεζοπορικής διαδροµής από πάσης φύσεως υλικού, όγκου και βάρους των οποίων η 
φορτοεκφόρτωση θα γίνει χειρονακτικά θα συλλεχθούν µε χειροκίνητο καρότσι και θα 
µεταφερθούν µε φορτηγό σε νοµίµως λειτουργούντα Χώρο ∆ιάθεσης Απορριµµάτων. 

Τα προϊόντα καθαρισµού, εκθάµνωση και κλαδεµάτων µετά την συγκέντρωση τους σε σηµεία 
που δεν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς θα καίγονται χωρίς να προκαλούνται ζηµιές σε 
παρακείµενες ιδιοκτησίες. 

Όλες οι εργασίες που προαναφέραµε και αφορούν τον «µεσαίο» καθαρισµό κυρίως του 
δαπέδου του µονοπατιού είναι περιπτώσεις που συνήθως συναντάτε σε ένα µονοπάτι και η 
ποσότητα του είναι τέτοια ώστε κατά την εκτέλεση του έργου να µην χάνεται αρκετός χρόνος 
στο καθαρισµό αυτών από το συνεργείο του εργολάβου. Ο καθαρισµός γίνεται µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη δυνατή διάρκεια του στο χρόνο, δηλαδή αποµακρύνοντας τα 
άχρηστα υλικά και βελτιώνονται οι παρίες του µονοπατιού έτσι ώστε να µην ξαναπέσουν 
άχρηστα υλικά µέσα στο µονοπάτι. 

Σε όλους τους καθαρισµούς περιλαµβάνεται επίσης και η κατάλληλη τακτοποίηση τυχόν 
πλαστικών σωλήνων άρδευσης στην άκρη του µονοπατιού και στερέωση (εξασφάλιση) 
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αυτών µε µεταλλικές φουρκέτες καρφωµένες στο έδαφος (ανάποδο U). Οι σωλήνες αυτοί που 
οι παρακείµενοι ιδιοκτήτες έχουν ρίξει άναρχα εντός δηµόσιου µονοπατιού, εµποδίζουν την 
οµαλή πεζοπορία, δηµιουργούν αρνητική εικόνα και αποτελεί υποχρεωτική εργασία του 
αναδόχου. 
 

1.1.2.2 Ειδικός καθαρισµός µονοπατιού από πολλές πέτρες, κλαδιά κλπ [ΜΕΓΑΛΟΣ]  

Είναι απαραίτητος και σηµαντικός ο καθαρισµός και η µόρφωσης των υφιστάµενων 
µονοπατιών που έχουν κλείσει ή σκεπαστεί από πολλές πέτρες, µε την αφαίρεση των πετρών, 
που έχουν πέσει από τις γύρω µάντρες και έχουν µεταφερθεί εντός του µονοπατιού. Η 
εργασία αυτή αφορά τη βελτίωση της βατότητας µονοπατιού όπως περιγράφτηκε 
προηγουµένως στην εργασία του «µέτριου καθαρισµού» από τα συνήθης ακατάλληλα υλικά 
που πρέπει να αποµακρυνθούν, µε τη διαφορά ότι σ’ αυτή τη περίπτωση το µονοπάτι έχει 
κατακλυστεί από πληθώρα πετρών και λίθων, δηµιουργώντας πρόβληµα στη διάβαση και 
πρόκληση ατυχηµάτων στους πεζοπόρους. 

Στην εργασία του «µεγάλου» καθαρισµού προσµετρούνται τα ακατάλληλα υλικά που πρέπει 
να αποµακρυνθούν σε µονάδα µέτρου µήκους τρέχοντος µονοπατιού και γίνεται για ελάχιστο 
καθαρό πλάτος πεζοπορίας 60-80cm και σε ένα µέσο ύψος της τάξεως του 1,5m ελάχιστο 
καθαρό πλάτος 1,5-2,0m. 

Η δαπάνη της εργασίας αφορά τους καθαρισµούς που περιγράψαµε στον «µεσαίο 
καθαρισµό» και επιπρόσθετα θεωρείται αυξηµένη σε σχέση µε αυτή αφού στη περίπτωση του 
«µεγάλου» καθαρισµού χάνεται αρκετός χρόνος κατά την εκτέλεση των εργασιών από το 
συνεργείο. 

∆ηλαδή στον «ΜΕΓΑΛΟ καθαρισµό» περιλαµβάνονται επιγραµµατικά τα παρακάτω: 

- η εργασία αποµάκρυνσης πετρών διαστάσεων 3-4cm και άνω (ακόµα και βράχων) 
που έχουν πέσει από τους γύρω µαντρότοιχους ή σέτια και έχουν θρυµµατισθεί ή 
µεταφερθεί εντός του µονοπατιού από επιφανειακές απορροές υδάτων σε περιόδους 
έντονων βροχοπτώσεων (κυρίως σ' αυτά που υπάρχουν µεγάλες κλίσεις). Όλη η 
επιφάνεια του µονοπατιού θα καθαριστεί µε τα χέρια ή ακόµα και µε τσουγκράνα. Οι 
πέτρες που θα αποµακρυνθούν θα τοποθετηθούν εντέχνως σε παράπλευρους 
µαντρότοιχους και οπωσδήποτε κατάντη του µονοπατιού (από την κάτω πλευρά της 
ροής των οµβρίων), ώστε να µην ξανακατρακυλήσουν εντός αυτού. 

- η εργασία εκθάµνωσης ή εκρίζωσης µεµονωµένων και διάσπαρτων µικρών 
θάµνων, περιµέτρου κορµού 0,20m. 

- κλαδέµατα διάσπαρτων και µεµονωµένων θάµνων και δέντρων που βρίσκονται 
παράπλευρα του µονοπατιού και εµποδίζουν την βατότητα του. 

- η εργασία αποµάκρυνσης (“τσάπισµα”) των προσχώσεων εδαφικού υλικού, σε πολύ 
µικρά τµήµατα που έχουν πέσει στο µονοπάτι µειώνοντας το πλάτος του. 

- συλλογή πάσης φύσεως απορριµµάτων, µπαζών κλπ κατά µήκος του µονοπατιού και 
γενικά της ζώνης της πεζοπορικής διαδροµής. 

Προσοχή: Η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού θα γίνει µε τα χέρια η µε απλά µηχανικά 
µέσα όπως φτυάρια, τσουγκράνες κλπ σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόθεση, κυρίως στα 
όρια του µονοπατιού, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ δηµιουργούνται προβλήµατα µε τους παρακείµενους 
ιδιοκτήτες, και σε σηµεία τέτοια ώστε να µην παρασύρονται από τα νερά της βροχής. 
Επιβάλλεται εάν υπάρχουν παράπλευρα τοιχία ξερολιθιάς, από όπου προέρχονται οι εν λόγω 
πέτρες, η τοποθέτηση αυτών έντεχνα πάνω σ΄ αυτά, όπως προαναφέρθηκε. 

Σε πολλές περιπτώσεις οι πέτρες είναι κατάλληλες για λιθόστρωτα, ξηρολιθίες, σέτια, 
λιθοπλήρωση λάκκων τοποθέτησης πινακίδων κλπ, έτσι θα συσσωρεύονται σε σωρούς στις 
εξόδους του µονοπατιού σε δρόµους µε σκοπό την παραπάνω χρήση εάν χρειαστεί. 
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Σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλεται η διαµόρφωση του δαπέδου (µε τσάπες, κασµάδες, 
φτυάρια κλπ) για βελτίωση της βατότητας του και απόθεση των παραπάνω προϊόντων σε 
σηµεία του µονοπατιού όπου έχουν δηµιουργηθεί νεροφαγές και η καλή συµπίεση αυτών µε 
ταυτόχρονη διάνοιξη σκάµµατος παροχέτευσης των οµβρίων υδάτων. 

Για να είναι πλήρης και έντεχνη η εργασία αυτή, πρέπει να συντελεί στην ανάδειξη του 
µονοπατιού και στην εύκολη διάβαση του. Επίσης πρέπει να συµφωνεί µε τις προδιαγραφές 
του περιπατητικού τουρισµού που θέτουν την αισθητική, τη δυσκολία, την ασφάλεια, και την 
ξέγνοιαστη διάβαση µε σκοπό την απόλαυση της φύσης, την παρατήρηση της χλωρίδας- 
πανίδας της περιοχής και της πολιτιστικής κληρονοµιάς στον αγροτικό χώρο. 
 

1.1.2.3 Καθαρισµός υφιστάµενων ανοικτών µονοπατιών & λιθόστρωτων [ΜΙΚΡΟΣ] 

Η εργασία αυτή αφορά τη περιδιάβαση και καθαρισµού υπάρχοντος βατού µονοπατιού όπως 
περιγράφτηκε προηγουµένως στην εργασία του «µέτριου» καθαρισµού από τα συνήθης 
ακατάλληλα υλικά που πρέπει να αποµακρυνθούν, µε τη διαφορά ότι σ’ αυτή τη περίπτωση το 
µονοπάτι είναι καθαρό ή είναι λιθόστρωτο και σε συχνή χρήση (σήµερα) και δεν δηµιουργεί 
κανένα πρόβληµα στη διάβαση των πεζοπόρων. 

Στην εργασία του «µικρού» καθαρισµού προσµετρούνται τα ακατάλληλα υλικά που πρέπει να 
αποµακρυνθούν σε µονάδα µέτρου µήκους τρέχοντος µονοπατιού και γίνεται για ελάχιστο 
καθαρό πλάτος πεζοπορίας 60-80cm και σε ένα µέσο ύψος της τάξεως του 1,0m ελάχιστο 
καθαρό πλάτος 1,5-2,0m. 

Η δαπάνη της εργασίας αφορά τους καθαρισµούς που περιγράψαµε στον «µεσαίο 
καθαρισµό» αλλά η εργασία θεωρείται ελαττωµένη σηµαντικά σε σχέση µε αυτή αφού στη 
περίπτωση του «µικρού» καθαρισµού δεν χάνεται καθόλου χρόνος κατά την εκτέλεση των 
εργασιών από το συνεργείο. 

Ο καθαρισµός αυτών των τµηµάτων του µονοπατιού γίνεται µε αποµάκρυνση µεµονωµένων 
πετρών, κλαδιών, χόρτων και σκουπιδιών κλπ µε χρήση τσάπας χειρός και τσουγκράνας. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται να γίνει αποµάκρυνση χωµάτων για την ανάδειξη του 
λιθόστρωτου. Γενικά, το συνεργείο που θα διαβαίνει τα τµήµατα αυτά θα είναι σε ετοιµότητα 
για όλες τις γενικές εργασίες καθαρισµού (πέτρες, κλαδέµατα κλπ) οι οποίες εµφανίζονται 
πολύ αραιωµένες αλλά είναι απαραίτητο να γίνουν. 
 

1.1.2.4 Εκθάµνωση εδάφους ή εκρίζωση θάµνων ή δενδρυλλίων εντός µονοπατιού 

Η εκθάµνωση του εδάφους ή εκρίζωση ή/και κόψιµο από ρίζα θάµνων ή δενδρυλλίων 
(πουρνάρια, αστοιβές, αξίστες (λαδανιές), αστοιβές, βάτα, λυγαριές, δρυς, διάφορα 
αγριόχορτα κλπ.) και κλαδιών αυτών, περιµέτρου κορµού µέχρι 0,20m, (µετρούµενη σε ύψος 
0,40 m περίπου από το έδαφος), κατά µήκος του µονοπατιού και παράπλευρα αυτού. Η τιµή 
υπολογίζεται ανά τετραγωνικό µέτρο καθαριζόµενης επιφάνειας (m2). 

Στις περιπτώσεις που βάτα κλείνουν το µονοπάτι αυτά µετά την εκθάµνωση δύναται µετά την 
εκθάµνωση να ραντίζονται µε βιοδιασπόµενα ζιζανιοκτόνα (2-3 φορές µέχρι να µην 
ξεφυτρώσουν πάλι). 

Η αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων εκθάµνωσης και εκρίζωσης ή κοπής θα γίνεται 
έως µέση απόσταση 30m σε σηµεία όπου είναι εφικτή η καύση αυτών, κατά την επιτρεπόµενη 
περίοδο, χωρίς να προκληθούν ζηµιές στις παρακείµενες ιδιοκτησίες ή πιθανότητα πυρκαγιάς 
στην γύρω βλάστηση (δηµιουργία σωρών έτοιµων για κάψιµο). 

Ο ελάχιστος καθαρισµός από τη βλάστηση (φρύγανα, θάµνοι και αγριόχορτα) που απαιτείται 
κατά πλάτος είναι 1,5m έως 2,0m και επειδή συνήθως το πλάτος του καθαρού από βλάστηση 
τµήµατος του µονοπατιού κυµαίνεται από 0,6m έως 0,8m ή εφαρµογή της εργασίας αυτής 
λαµβάνεται σε ένα µέσο πλάτος από 0,3m έως 1,5m. 
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Επισηµαίνουµε ότι σε περιπτώσεις που η παράπλευρη βλάστηση του µονοπατιού είναι 
ρίγανες, θυµάρια, λεβάντες και µέντες η κοπή ή εκρίζωση τους επιτρέπεται επιλεκτικά µε 
προσοχή για την µικρότερη επέµβαση. 

Η εργασία αυτή για να είναι πλήρης και έντεχνη πρέπει να προκύπτει η ανάδειξη του 
µονοπατιού µε καθαρή επιφάνεια και η εύκολη διάβαση του (βατότητα). 
 

1.1.2.5 Κλάδεµα-κόψιµο της βλάστησης του µονοπατιού καθ’ ύψος (πάνω-δεξ-αρισ) 

∆ιαµόρφωση κόµης θάµνων και δέντρων κυρίως σε συστάδες αλλά και διάσπαρτων που 
βρίσκονται παράπλευρα του µονοπατιού και εµποδίζουν την βατότητα του. Η διαµόρφωση της 
κόµης συνίσταται στην “βαθεία“ κοπή όλων των κλαδιών σε ύψος έως 2,45m από το έδαφος 
και πάνω από όλο το πλάτος του µονοπατιού (µέχρι 2m περίπου), για την εύκολη διάβαση 
περιπατητών και αναβατών υποζυγίων στο µονοπάτι. Η τιµή υπολογίζεται ανά τεµάχιο 
θάµνου. 

Η αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων εκθάµνωσης και εκρίζωσης ή κοπής θα γίνεται 
σε µέση απόσταση έως 30m σε σηµεία όπου είναι εφικτή η καύση αυτών χωρίς να 
προκληθούν ζηµιές στις παρακείµενες ιδιοκτησίες ή πιθανότητα πυρκαγιάς στη γύρω 
βλάστηση (δηµιουργία σωρών έτοιµων για κάψιµο). 
 

1.1.2.6 Κοπή ή/και εκρίζωση κορµών δέντρων 

Σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται για τη βελτίωση της βατότητας η κοπή ή η εκρίζωση 
δέντρου ή συστάδας δέντρων (πρίνοι ή πουρνάρια, αχλάδες ή γκορτσιές, σχίνοι, πεύκα κλπ), 
περιµέτρου κορµού µεγαλύτερου του 0,20m, µετρούµενη σε ύψος 0,40m από το έδαφος, µε 
τον τεµαχισµό σε µικρότερα τµήµατα. 

Αυτό συνιστάται κυρίως στην περίπτωση που κορµοί των δέντρων είτε έπεσαν πάνω στα 
µονοπάτια µετά το πέρασµα φωτιάς ή µετά από έντονη κακοκαιρία, είτε έχουν φυτρώσει στη 
µέση των µονοπατιών λόγω της εγκατάλειψής τους.  

Η κοπή όρθιων δέντρων δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά γίνεται για την οµοιόµορφη και εύκολη 
διάβαση των περιπατητών ή των αναβατών υποζυγίων. Γι' αυτό το κόψιµο όλου του δέντρου 
εάν είναι δυνατόν θα αποφεύγεται και αντί αυτού να κλαδεύεται επιµελώς στα όρια του κορµού 
και µέχρι ύψος 2,5m. 

Σε αρκετές περιπτώσεις σε πευκοδάση στους πεσµένους κορµούς εντός του µονοπατιού 
απαιτείται ο τεµαχισµός σε 2-4 κοµµάτια και η µικρή µετακίνηση τους κατάντη του µονοπατιού 
ώστε να µην εµποδίζουν την οµαλή διάβαση των πεζοπόρων. 

Στα δέντρα που θα κοπούνε θα γίνει απαραίτητα η κοπή των κλάδων και των ακαταλλήλων 
προς χρήση κορµών, σε τεµάχια µέχρι ενός (1) µέτρου και θα γίνει αποκόµιση και 
συσσώρευση αυτών σε σηµεία που θα υποδειχθούν και σε µέση απόσταση 30 m έτοιµα για 
κάψιµο (κατά την επιτρεπόµενη περίοδο), ή απλή χρήση του έργου όπως περιγράφηκε στην 
παραπάνω εργασία. Οι κατάλληλοι προς χρήση κορµοί θα µεταφέρονται και θα στοιβάζονται 
σε κανονικά σχήµατα και σε µέση απόσταση έως 50 m σε σηµεία που θα υποδειχθούν από 
την επιβλέπουσα υπηρεσία. 
 

1.1.2.7 Καθαρισµός και ανάδειξη λιθόστρωτων 

Καθαρισµός χώρων λιθόστρωτων µονοπατιών µε αποµάκρυνση χωµάτων, χόρτων, φύλλων 
κλπ (γίνεται µε χρήση τσουγκράνας, σκληρής σκούπας, φτυάρια κλπ) για την ανάδειξη του 
λιθόστρωτου όπου αυτό απαιτείται, και κυρίως στις άκρες αυτού ώστε να διαγράφεται 
ολόκληρο το αρχικό πλάτος του µονοπατιού.  

Η εργασία αυτή γίνεται συνήθως αφού µαζευτούν οι πολλές και µεγαλύτερες πέτρες όπως 
περιγράφηκε παραπάνω και επαναλαµβάνεται σε όλο το µήκος των λιθόστρωτων στο τέλος 
της τελικής παράδοσης. 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 

 

 12

1.2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

Οι εργασίες αυτές αφορούν την επισκευή, αποκατάσταση και ανάδειξη υπαρχόντων στοιχείων 
των µονοπατιών. Τα στοιχεία αφορούν λιθόστρωτα, αναβαθµίδες (πεζούλες) και 
µαντρότοιχους (ξηρολιθιών) εντός και παράπλευρα των µονοπατιών. 
 

1.2.1 Η ανάγκη για την συντήρηση ή και την ανακατασκευή των τοίχων από ξερολιθιά  

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που εξηγήσουν την ανάγκη συντήρησης ή και ανακατασκευής 
των τοίχων από ξερολιθιά. 

1. Προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς  

Οι ξερολιθικοί τοίχοι είναι οι πολύτιµοι µάρτυρες µίας παραδοσιακής τεχνικής χτισίµατος που 
χάνεται στα βάθη των αιώνων. Τότε όπως και πρόσφατα οι τοίχοι αυτοί είχαν κατασκευασθεί 
χωρίς τσιµέντο ή κάποιο άλλο συνδετικό υλικό. Αυτή η ήπια τεχνική χτισίµατος προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήµατα. Οι ξερολιθικοί τοίχοι είναι ένα θαυµάσιο παράδειγµα ανακύκλωσης 
άχρηστων υλικών, διότι κατασκευάζονται από τις πέτρες που µαζεύονται όταν γίνεται ο 
καθαρισµός των χωραφιών. ∆εν παρουσιάζουν την ακαµψία των τοίχων από beton αλλά 
έχουν µια προσαρµόσιµη δοµή: µπορούν να παραµορφώνονται µε την πάροδο των ετών 
χωρίς να υφίστανται ρωγµές. Έτσι δεν επηρεάζονται σχεδόν καθόλου από την παγωνιά, 
ακόµα κι όταν οι µεµονωµένες πέτρες σκάσουν σε µικρά κοµµάτια. Η επιβίωση αυτής της 
αρχαίας µεθόδου χτισίµατος επιβεβαιώνεται από την διατήρηση των τοίχων που είναι 
ζωντανοί ακόµη µάρτυρες αυτής της τεχνικής.  

2. Προστασία του τοπίου  

Οι ξερολιθικοί τοίχοι εµπλουτίζουν τα αγροτικά τοπία. Αυτές οι κατασκευές, πολύ καλά 
προσαρµοσµένες στο περιβάλλον, είναι µάρτυρες της συνεχής ανθρώπινης δραστηριότητας. 
Η προστασία των ξερολιθικών τοίχων τους συµβάλλει στη διατήρηση της δοµής του τοπίου, 
µέσα στο οποίο εκτελούν τρεις αποστολές: οριοθέτηση, εµπόδιο και αντιστήριξη.  

3. Προστασία της φύσης  

Οι κοιλότητες των ξερολιθικών τοίχων προσφέρουν καταφύγιο σε πολυάριθµα είδη ζώων 
όπως τα λεπιδόπτερα, τα ερπετά και τα πουλιά. Επίσης, τους τοίχους αυτούς προτιµούν 
διάφορα είδη φυτών τα οποία βυθίζουν τις ρίζες τους ή καταλαµβάνουν τους άµεσα 
γειτονικούς χώρους.  

Τοίχοι συνεχόµενοι αποτελούν πραγµατικά βιολογικά δίκτυα, που προσφέρουν ευνοϊκές 
συνθήκες ζωής τόσο στην πανίδα όσο και στη χλωρίδα της περιοχής. Οι κοιλότητες των 
ξερολιθικών τοίχων προσφέρουν καταφύγιο σε πολυάριθµα είδη ζώων και σε διάφορα είδη 
φυτών τα οποία βυθίζουν τις ρίζες τους ή καταλαµβάνουν τους άµεσα γειτονικούς χώρους.  
 

1.2.2 Κατασκευή/επισκευή λιθόστρωτου µονοπατιού µε ή χωρίς πεπλατυσµένα 
σκαλοπάτια ή αναβαθµούς συγκράτησης ανάλογα µε το υφιστάµενο τµήµα 

Σε αρκετά τµήµατα λιθόστρωτων µονοπατιών απαιτείται η κατασκευή τµήµατος αυτού που 
έχει καταστραφεί ή «µπαλώµατα» σε σηµεία του µονοπατιού που έχουν δηµιουργηθεί τρύπες. 
Η κατασκευή θα γίνεται µε αργούς λίθους της περιοχής, οµοίους µε τους υφιστάµενους, µέσου 
πάχους 25cm , ακανόνιστων σχηµάτων και σε διάφορα µεγέθη, αφού προηγηθεί διαλογή. Οι 
λίθοι θα τοποθετηθούν "φυτευτά" εντός του εδάφους που θα έχει προηγούµενα διαµορφωθεί 
και συµπυκνωθεί κατάλληλα, ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο µε το υφιστάµενο λιθόστρωτο 
µονοπάτι. 

Αναλυτικότερα, θα γίνει η προµήθεια και η µεταφορά των λίθων επί τόπου, διαλογή αυτών, 
διαµόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους, εκσκαφή για την τοποθέτηση των λίθων και τέλος 
φόρτωση και µεταφορά των άχρηστων προϊόντων που θα προκύψουν από τη µόρφωση και 
εκσκαφή του εδάφους σε θέσεις που θα υποδειχθούν ή σε νεροφαγιές που χρειάζονται 
πλήρωση. 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 
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Θα γίνει τοποθέτηση των λίθων και χτύπηµα µε κατάλληλο εργαλείο, ούτως ώστε να 
"σφηνωθούν" στέρεα εντός του εδάφους, χονδρολάξευση και µόρφωση της επιφάνειας και 
των ακµών των λίθων δια καλεµιού και σφυριού για την αποφυγή ανωµάλου ανάγλυφου και 
τραχείων εξάρσεων. Η εργασία θα ξεκινάει από κατάλληλο σηµείο όπου θα τοποθετούνται 
αρχικά πιο µεγάλες πέτρες συγκράτησης του λιθόστρωτου και στην συνέχεια θα 
συµπληρώνονται σφηνωτά οι υπόλοιπες µε την πλήρη συναρµογή µε το υφιστάµενο 
µονοπάτι. 

Στην επισκευή των λιθόστρωτων συµπεριλαµβάνονται και οι τυχόν λίθινοι αναβαθµοί 
συγκράτησης µονοπατιών (µορφή πεπλατυσµένου σκαλοπατιού) καθώς και τα λίθινα 
αποστραγγιστικά κανάλια που έχουν χαλάσει µερικά ή ολικά και χρησιµοποιούνται είτε όταν 
απαιτείται να διευθετηθούν ύδατα που ρέουν στην επιφάνεια του µονοπατιού είτε για την 
σωστή αποστράγγιση του. 

Γενικά κάθε εργασία για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή θα πρέπει να γίνεται µε σκοπό την 
ανάδειξη του µονοπατιού και µε τέτοιο τρόπο ώστε το κατασκευασθέν τµήµα να αποτελεί 
ενιαίο σύνολο µε το υπόλοιπο µονοπάτι το οποίο θα πρέπει φυσικά να παρέχει πρωτίστως 
ασφαλή διάβαση στους περιπατητές και στους αναβάτες υποζυγίων. 

  

  
Σχήµα 2: Ενδεικτικές διαµορφώσεις και επισκευές λιθόστρωτων µονοπατιών 

 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 
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1.2.3 Αποκατάσταση και επισκευή παράπλευρων αναβαθµίδων - πεζουλών - 
ξηρολιθιών και µαντρότοιχων που έχουν πέσει στα όρια των µονοπατιών 

Σε αρκετά σηµεία των µονοπατιών απαιτείται η επισκευή ξηρολιθοδοµών – αναβαθµίδων 
(πεζούλες ή σέτια) όταν αυτά βρίσκονται µέσα στα όρια του µονοπατιού. Οι αργοί λίθοι 
υπάρχουν επί τόπου και µόνο σε ιδιαίτερες περιπτώσεις χρειάζονται να µεταφερθούν από 
κάποια κοντινή απόσταση. Οι ξηρολιθοδοµές θα τοποθετηθούν επάνω στα παλαιά θεµέλια 
που βρίσκονται εντός του εδάφους και που θα έχουν προηγούµενα εκσκαφθεί και 
διαµορφωθεί κατάλληλα, ώστε να αποτελέσουν ενιαία σύνολα µε τις υφιστάµενες, µε τη τυχόν 
συγκατάθεση των ιδιοκτητών εάν απαιτηθεί. Η εύρεση των λίθων θα γίνει επί τόπου, θα 
ακολουθήσει διαλογή και τοποθέτηση αυτών, ενώ τέλος θα πραγµατοποιηθεί φόρτωση και 
µεταφορά των άχρηστων προϊόντων που θα προκύψουν από τη διαµόρφωση και εκσκαφή 
του εδάφους, σε θέσεις που δεν εµποδίζουν τη λειτουργικότητα του µονοπατιού. 

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η συγκατάθεση των ιδιοκτητών οι πέτρες θα τοποθετούνται 
στην άκρη του µονοπατιού µε τη µορφή πρόχειρης πεζούλας που θα είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιείται και ως καθιστικό από τους περιπατητές.  

Ο τρόπος διαχωρισµού των εκµεταλλεύσεων γινόταν µε τοιχία ξηρολιθιάς στα όρια της 
εκµετάλλευσης και κατά συνέπεια στα όρια του µονοπατιού. Η ξηρολιθοδοµή των 
µαντρότοιχων είναι δυο όψεων, µε ελάχιστο πλάτος 0,55m και στα σηµεία όπου έχει 
γκρεµιστεί απαιτείται επισκευή δι' αργών λίθων που βρίσκονται επί τόπου, και κυρίως την 
τοποθέτηση των ανωτέρων πλακών " κάπια", ώστε αυτά να αντέξουν στο χρόνο. 

Για την επιµέτρηση λαµβάνονται 2 τ.µ. έτοιµης ξηρολιθοδοµής ως ένα κυβικό µέτρο. 

  
Σχήµα 3.1: Ενδεικτική αποκατάσταση της αριστερής ξηρολιθιάς και καθαρισµός µονοπατιού 

  



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
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 15

 

Σχήµα 3.2: Ενδεικτικές κατασκευές από ξηρολιθιά και ενδεδειγµένος τρόπος κατασκευής 

 

1.2.4 Κατασκευή εµποδίου απορροής υδάτων επάνω στο µονοπάτι 

Σε αρκετά σηµεία των µονοπατιών, τα οποία χαρακτηρίζονται από έντονη κλίση, απαιτείται η 
κατασκευή εµποδίων απορροής υδάτων για την καλύτερη διευθέτηση των τρεχούµενων 
υδάτων που προέρχονται από βροχοπτώσεις ή άλλους παράγοντες. 

Η κατασκευή τέτοιων εµποδίων απαιτεί πρώτα από όλα την σωστή επιλογή της θέσης στο 
µονοπάτι όπου υπάρχει ανάγκη για διευθέτηση τρεχούµενων υδάτων. Καίριες θέσεις είναι 
όλες οι γωνίες / στροφές και εκεί που το µονοπάτι παίρνει απότοµη κλίση. Παράλληλα, θα 
πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν όλες οι υπόλοιπες πιθανές αιτίες δηµιουργίας απορροής υδάτων 
πέραν από τις βροχοπτώσεις και τα σηµεία αυτών.  

Η κατασκευή θα γίνεται µε αργούς λίθους της περιοχής, οµοίους µε τους υφιστάµενους, µέσου 
πάχους 25cm, ακανόνιστων σχηµάτων και σε διάφορα µεγέθη, αφού προηγηθεί διαλογή. Οι 
λίθοι θα τοποθετηθούν "φυτευτά" εντός του εδάφους σε µέση κλίση 30°- 45° (κατηφορική 
διεύθυνση) από την κύρια διεύθυνση του µονοπατιού. Το βάθος αυτών θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 10cm, ανερχόµενο σε 15cm περίπου.  

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί , κατά την διάρκεια της κατασκευής, στην επιλογή των 
λίθων διότι αυτοί θα πρέπει να είναι ίδιου περίπου ύψους για την αποφυγή κενών που θα 
επιτρέπουν την ελεύθερη διέλευση των υδάτων. Παράλληλα το εµπόδιο θα πρέπει να 
εκτείνετε 30cm περίπου από τα όρια του µονοπατιού ενώ απαιτείται και η σηµειακή επισκευή 
του υπάρχοντος ή κατασκευή νέου δαπέδου µονοπατιού για 2m τουλάχιστον ανάντη και 
κατάντη του εµποδίου. 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 
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Σχήµα 4: Τρόποι σχεδιασµού εµποδίου απορροής υδάτων επάνω στο µονοπάτι 

  

 

1.2.5 Λίθοι αργοί συλλεκτοί (15cm) και άνω, πάσης προελεύσεως µετά της µεταφοράς 
επί τόπου 

Κατά την κατασκευή ή επισκευή τµηµάτων λιθόστρωτου µονοπατιού, αναβαθµίδων τοιχίων 
ξερολιθιάς καθώς και πλήρωση λάκκων πινακίδων κατεύθυνσης, θα απαιτηθεί ένας όγκος 
λίθων αργών που θα συλλεχθεί από τη γύρω περιοχή και από το ίδιο το µονοπάτι όπου 
γίνονται οι εργασίες ή θα µεταφερθεί από άλλη θέση της ίδιας περιοχής. 

Η συλλογή θα γίνει µε τα χέρια, µε κατάλληλη διαλογή και πιθανώς µερική κατεργασία δια 
σφυριού µε τρεις τουλάχιστον θραυσιγενείς έδρες. Οι λίθοι που θα συλλέγουν, θα 
συγκεντρωθούν σε κατάλληλα σηµεία, κυρίως στις επαφές µε χωµατόδορµους, προς 
φόρτωση και στη συνέχεια θα µεταφερθούν επί τόπου µε φορτηγό και µε ζώα. Σε αντίστοιχα 
σηµεία θα συγκεντρωθούν και οι λίθοι από άλλες περιοχές. 

Η ενσωµάτωση σε απαιτούµενες ξηρολιθοδοµικές κατασκευές ή λιθόστρωτα ή τοποθέτηση ως 
ογκολίθων παρεµπόδισης ή τοποθέτηση σε σωρό ως σήµανση προσανατολισµού, θα γίνει 
έντεχνη κατασκευή αυτών σύµφωνα µε την µελέτη και τις εντολές τις επίβλεψης. 

 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 
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1.3 ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ 

Οι εργασίες αυτές αφορούν την επισκευή, αποκατάσταση και ανάδειξη βρυσών ή κρηνών, 
κατασκευή πέτρινων καθιστικών µιας και δύο ορατών όψεων, διαµόρφωση εισόδων 
µονοπατιών και διευθετήσεις µονοπατιών για τη βελτίωση της βατότητας και διαµόρφωση 
θέσεων θέασης και στάσης των υπαρχόντων µονοπατιών των προς ανάδειξη Πεζοπορικών 
∆ιαδροµών του ∆ήµου.  

∆ιαφοροποίηση δύναται να προκύψει από περαιτέρω επεξεργασία αρχιτεκτονικής πρότασης 
σε επίπεδο οριστικής µελέτης. Αναλυτικότερα, οι σηµειακές παρεµβάσεις επισκευής και 
ανάδειξης αφορούν τα ακόλουθα: 
 

1.3.1 ∆ιαµόρφωση Εισόδων Μονοπατιών 

Η διαµόρφωση των εισόδων των µονοπατιών στη συµβολή µε το οδικό δίκτυο ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, καθώς αποτελούν τα σηµαντικότερα σηµεία των διαδροµών.  

Στις παρεµβάσεις περιλαµβάνονται η διαµόρφωση των εισόδων των µονοπατιών όπου αυτό 
απαιτείται µε σκάψιµο σε έδαφος γαιώδης-ηµιβραχώδη ή και βραχώδης, σε µέσου 
µήκος 3m, ώστε να δηµιουργηθεί οµαλότερη κλίση και το επιθυµητό πλάτος εισόδου 
στο µονοπάτι. Σκοπός της παρέµβασης είναι η διευθέτηση του εδάφους που είναι 
ανασκαµµένο από διάνοιξη αγροτικών δρόµων και η διαµόρφωση της εισόδου στο µονοπάτι 
ώστε να γίνει εύκολα ορατή αλλά και ελκυστικότερη. Πάντα γίνεται επιµελής καθαρισµός από 
σκουπίδια, µπάζα της εισόδου σε ακτίνα έως και 20-30m από αυτή. 

Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται να κατασκευαστεί αναβαθµίδα (ξηροτρόχαλη πεζούλα) για 
την συγκράτηση του εδάφους δεξιά ή αριστερά της εισόδου µέσου ύψους 1m, µήκος έως 3m 
και πλάτος 0,5m τουλάχιστον, καθώς και λιθόστρωτο πιθανόν και µε σκαλοπάτια στο δάπεδο, 
πλάτους 1,5m και µήκος 3m τουλάχιστον µε αφετηρία την άκρη του δρόµου. 

Επίσης θα γίνεται αποµάκρυνση των χωµάτων που βρίσκονται στην είσοδο και στη γραµµή 
επαφής µονοπατιού-δρόµου. Προς τη µεριά του δρόµου θα γίνει διαµόρφωση αυλακιού όταν 
απαιτείται ώστε τα νερά της βροχής από το δρόµο να µη µπαίνουν στο µονοπάτι, ενώ τα 
προϊόντα εκσκαφής θα συσσωρευτούν σε κατάλληλα σηµεία ή θα αποµακρύνονται. 

   
Σχήµα 5: Ενδεικτικές διαµορφώσεις 
Εισόδων Μονοπατιών µε τοιχία 
αντιστήριξης από ξηρολιθοδοµές και 
λιθόστρωτα. 

 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
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1.3.2 Επισκευή - Κατασκευή Κρηνών ή Βρυσών 

Κύριος άξονας της λογικής όλων των επεµβάσεων επί των κτισµάτων και των άλλων έργων 
του παρελθόντος είναι η αντιµετώπιση τους σαν µουσειακά αντικείµενα, δηλαδή σαν στοιχεία 
της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς που η διατήρηση τους συντελεί στην διατήρηση της γνώσης 
της τεχνολογίας του παρελθόντος, µιας τεχνολογίας που αντικατοπτρίζει την 
αποκρυστάλλωση της συσσωρευµένης τεχνικής γνώσης αιώνων. Αυτό σηµαίνει ότι οι τεχνικές 
παρεµβάσεις θα είναι οι ελάχιστες δυνατές ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές που οδηγούν 
στην κατάρρευση, να αποκατασταθεί η λειτουργικότητα και να αναδειχθεί η παραδοσιακή 
τεχνική της κατασκευής. 

Όπου υπάρχει δυνατότητα µε τα σηµερινά δεδοµένα για αποκατάσταση, θα πρέπει να γίνει µε 
τις παραδοσιακές τεχνικές και για το λόγο αυτό συνιστάται οι τεχνίτες που θα εργασθούν σε 
αυτά τα έργα να είναι κατά το δυνατόν έµπειροι γνώστες αυτών των τεχνικών. 

Γενικά προτείνεται η κατά το δυνατόν διατήρηση της σηµερινής εµφάνισής τους και η 
στερέωσή τους για να αντέξουν στον χρόνο. Συνήθεις εργασίες είναι το αρµολόγηµα της 
ασοβάντιστης επιφάνειας, το καθάρισµα της αναµνηστικής πλάκας, πιθανόν ένα νέο 
σοβάντισµα στη θέση του αποσαθρωµένου σοβά και η τοποθέτηση µίας µικρής γούρνας στη 
θέση του απλού σωλήνα απ’ όπου εξέρχεται το νερό, για να µπορούν να πίνουν οι πεζοπόροι. 

Άλλες εργασίες είναι το σοβάτισµα µε υδραυλικό κονίαµα της στέρνας των υποζυγίων ή της 
όψης µε αποσαθρωµένα τούβλα και η τοποθέτηση νέου κρουνού παραδοσιακού τύπου.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 6: Ενδεικτικές εργασίες αποκατάστασης κρηνών 

 

1.3.3 ∆ιαµόρφωση Θέσεων Θέασης 

Στο δίκτυο των διαδροµών της περιοχής µελέτης υπάρχουν σηµεία όπου ενδείκνυνται για την 
πανοραµική παρατήρηση της ευρύτερης περιοχής. Τα σηµεία αυτά περιλαµβάνουν έκταση 
εκτός διαδροµής σε πλάτωµα που θα πρέπει να διαµορφώνεται µε επίστρωση 
απορροφητικών υλικών. Σε τέτοιες θέσεις είναι δυνατή η τοποθέτηση ξύλινων κιοσκιών ή η 
αντίστοιχη κατασκευή µε δυνατότητα σκίασης-προστασίας των επισκεπτών από βροχή και τον 
ήλιο και προσφορά καθισµάτων µετά από πλήρης τεκµηρίωση της αναγκαιότητας. Όταν 
υπάρχει φυσική σκίαση η τοποθέτηση απλών καθισµάτων ξύλινων ή από πέτρα ή κορµοί-
κούτσουρα είναι αρκετή και τα πολλά κιόσκια θα πρέπει να αποφεύγονται. 
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Στα σηµεία αυτά µε πρωτότυπο τρόπο ενδεχοµένως να εµφανίζεται µια εικονογραφική ή 
χαρτογραφική παράσταση που υποδεικνύει τι βλέπει ο θεατής στον ορίζοντα µέσω µίας 
Πινακίδας Ερµηνείας του Τοπίου µε πληροφορίες για το αγροτικό ή δασικό ή κτηνοτροφικό 
τοπίο της περιοχής, την βλάστηση και τη χλωρίδα που υπάρχουν, τους οικισµούς καθώς και 
την πορεία των πεζοπορικών διαδροµών του τοπικού δικτύου εάν διατρέχουν την περιοχή.  
 

1.3.4 Θέσεις Στάσης – Ξεκούρασης – Υπαίθριας Αναψυχής 

Ενδείκνυται να επιλέχθηκαν ορισµένα σηµεία των διαδροµών σαν σηµεία προαιρετικής 
στάσης και ξεκούρασης. Τα σηµεία αυτά δεν επιλέχθηκαν τυχαία αλλά σε συνδυασµό µε 
κάποιες ιδιαιτερότητες της θέσης τους όπως κρήνη, εξωκλήσι, πανοραµική θέα, ιδιαιτερότητα 
της βλάστησης µε έντονη σκιερότητα, σηµεία συγκέντρωσης κλπ. Στα σηµεία αυτά 
κατασκευάζονται πέτρινα καθιστικά µιας και δύο ορατών όψεων ή τοποθετούνται ξύλινα 
καθιστικά όπως µακρόστενα τραπέζια ή τραπεζόπαγκοι. Σε άλλες περιπτώσεις η επιλογή 
πέτρινων τραπεζόπαγκων µε ξύλινη επένδυση µπορεί να κριθεί ως η επικρατέστερη επιλογή. 
 

1.3.4.1 Πέτρινο καθιστικό µιας και 2 ορατών όψεων (σύµφωνα µε ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.2 Λ-9.0) 

Τα πέτρινα καθιστικά θα είναι απλές κατασκευές µε µορφή τοιχίσκου ύψους 40-43cm  και 
µήκους σχετικού µε την εκάστοτε θέση τους. Θα έχουν το πλάτος των συνήθων µανδροτοίχων 
ξηρολιθοδοµής 50cm  και συνδετικό ισχυρό ασβεστοτσιµεντοκονίαµα ή τσιµεντοκονίαµα. Σε 
περιπτώσεις που οι πέτρες είναι κοκκινωπές θα προστίθεται κεραµιδόσκονη στο κονίαµα. 

Η ΕΠΙΣΤΕΨΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΠΕ∆ΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
και µε κρυφό αρµολόγηµα, µε οµαλοποιηµένη την επάνω επιφάνεια. Το συνδετικό υλικό δεν 
θα είναι εµφανή στους αρµούς των όψεων. Τα καθιστικά αυτά θα είναι δύο ή µιας ορατής 
όψεως όταν προσαρµόζονται στην βάση τοίχου. 

Το θεµέλιο (βάση) των καθιστικών θα είναι πακτωµένο στο έδαφος σε βάθος 15-20cm µε ή 
χωρίς σκυρόδεµα θεµελίωσης πάχους 10cm ανάλογα τις προδιαγραφές της µελέτης. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις που σαν πλάτη χρησιµοποιείται υπάρχων τοίχος κτίσµατος (π.χ. 
εξωκλήσι κλπ) η επίστεψη τους µπορεί να γίνεται µε τσιµεντοκονία πάχους 5-6 cm 
προεξέχουσα κατά 4-5cm και µε λεία άνω επιφάνεια, µόνο µετά από υπόδειξη της µελέτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 7: Μορφές πέτρινων καθιστικών µε ή χωρίς πλάτη και ενδεδειγµένος τρόπος κατασκευής 
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1.3.4.2 Ξύλινος τραπεζόπαγκος (σύµφωνα µε ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.2 Λ-8.0) 

Πρόκειται για τραπεζόπαγκο από πριστή ξυλεία ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ πλανισµένη και επαλειµµένη µε 
µυκητοκτόνο. Έχει µήκος καθιστικής επιφάνειας 2,10m και µήκος πάγκου 2,00m. Το συνολικό 
πλάτος είναι 1,65m και το υπέργειο ύψος του 73cm. Τα ξύλινα καθίσµατα, κατασκευάζονται 
από δυο τάβλες 12cm και τοποθετούνται σε ύψος 0,45m από το έδαφος και απόσταση 0,13m 
από τον τραπεζόπαγκο ο οποίος αποτελείται από έξι (6) τάβλες 14cm συνολικού πλάτους 
0,89m. Η ξυλεία συναρµολογείται µε ανοξείδωτα µπουλόνια, όµως αυτά ποτέ δεν θα εξέχουν 
της ξυλείας.  

Θεµελιώνεται σε βάση από σκυρόδεµα C16/20 30x30 εκ και ύψους 25cm αφού πληρωθούν 
πρώτα µε θραυστό υλικό λατοµείου πάχους 10cm. Πάνω από την επιφάνεια σκυροδέµατος 
γίνεται επίχωση 5cm έτσι ώστε αυτή να µην είναι εµφανής. Το τµήµα των ποδιών που 
θεµελιώνεται επαλείφεται µε πίσσα.  

Ολόκληρος ο τραπεζόπαγκος θα είναι εργονοµικά σχεδιασµένος, όλες οι εξέχουσες ακµές της 
ξυλείας θα είναι πλανισµένες, όπως ακριβώς φαίνεται στο Σχήµα 8, θα έχει το φυσικό χρώµα 
του ξύλου και θα είναι απαραίτητα καλυµµένος µε µυκητοκτόνο σε διπλή στρώση.  

Το ξύλο από το οποίο θα κατασκευάζεται το τραπέζι θα προέρχεται από καστανιά Λέσβου, 
που παράγει ξύλο υψηλό, ευθυτενές και βραδυανάπτυκτο, ιδανικό για κατασκευές µεγάλης 
διάρκειας ζωής, υψηλής αντοχής και ιδιαίτερα ανθεκτικό σε σκληρές συνθήκες. Η ξυλεία που 
χρησιµοποιείται προέρχεται µόνο από την καρδιά του ξύλου (το πλέον ανθεκτικό τµήµα του), 
που δεν σαπίζει εύκολα και αποτελεί το 70% του συνόλου της ξυλείας του κορµού.  

Το ξύλο αυτό, στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάγεται σε επεξεργασία µε µοντέρνες τεχνικές 
εµποτισµού υπό πίεση και µε υλικά µη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό 
περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται οι εξοπλισµοί. Με την επεξεργασία αυτή, το σκληρό αυτό 
ξύλο αποκτά αντοχή δια βίου ώστε, εφ’ όσον συντηρηθεί σωστά, να µην σαπίζει. 

Η επιφάνεια του ξύλου, µετά την επεξεργασία που έχει υποστεί υπό πίεση, βάφεται µε 
υδροδιαλυτά χρώµατα τύπου PINTΟL ή ισοδύναµα, πού προστατεύουν το ξύλο από τις 
υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους µύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώµατα αυτά είναι 
αβλαβή για τα παιδιά, µη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον. Τα υδροδιαλυτά χρώµατα δεν 
περιέχουν αρσενικό, χρώµιο και κάδµιο, δηλ. τοξικές ουσίες. Τα προστατευτικά αυτά χρώµατα 
ή βερνίκια νερού που χρησιµοποιούνται στην επιφάνεια του ξύλου παρατείνουν τη ζωή της 
κατασκευής για τουλάχιστον µια δεκαετία (µε γραπτή εγγύηση) και δίνουν στους εξοπλισµούς 
ωραία εµφάνιση. 

Οι βίδες και οι 
µεταλλικοί σύνδεσµοι 
είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα ποιότητος 
AISI 304 ώστε να µην 
σκουριάζουν, ή από 
χάλυβα γαλβανισµέ-
νο, µε χαµηλή περιε-
κτικότητα σε µόλυβδο, 
σύµφωνα µε τους 
Ευρωπαϊκούς 
Κανονισµούς. 

 

 

 

 

Σχήµα 8:  
Σχέδιο ξύλινου τραπεζόπαγκου 
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1.3.5 Προδιαγραφές εργασιών αποφυγής εµποδίων στα µονοπάτια 

1.3.5.1 Κατασκευή πρόχειρων γεφυρωµάτων 

Σε ένα περιπατητικό διάδροµο µονοπατιού, ένα απλό πρόχειρο γεφύρωµα µε δύο ή τρία 
µαδέρια ή 2 κοµµένους κορµούς οποιασδήποτε απλής µορφής ξυλείας (κυρίως κυπαρισσιού), 
που θα στερεώνονται µε πηχάκια, µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν το πλάτος του ρέµατος που 
διασταυρώνεται είναι µικρότερο από 3,5m περίπου. Σε µικρότερα ρέµατα µε λιγοστή 
ποσότητα νερού τοποθετούνται µεγάλες πέτρες εντός της κοίτης. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
που η διάβρωση της κοίτης απαιτεί γεφύρωµα µε πολύ εκτεταµένες θεµελιώσεις επιτρέπεται 
να κατασκευαστούν και να δίνονται άλλες λύσεις µε βράχους και µεγάλους ογκόλιθους.  

Τα µαδέρια ή οι κοµµένοι κορµοί θα τοποθετούνται στο επάνω µέρος της επιφάνειας βάσεων 
από ισχυρό λιθόδεµα που θα φέρουν πατούρα υποδοχής και σταθεροποίησης των µαδεριών. 
Η πατούρα που θα δηµιουργείται σε κάθε βάση θα έχει βάθος όσο το πάχος των µαδεριών 
ώστε µε την τοποθέτηση των µαδεριών να έχουµε βάση και µαδέρια στο ίδιο επίπεδο και να 
µην δηµιουργούνται εµπόδια κατά τη διάβαση. 

Για την εξασφάλιση των µαδεριών από τα ορµητικά νερά και τις πληµµύρες του ποταµού τα 
µαδέρια ή οι κοµµένοι κορµοί θα δένονται χωριστά µε γαλβανισµένες αλυσίδες από κρίκο 
πακτωµένο στην βάση του γεφυρώµατος και µε κρίκο κολληµένο σε λάµες και βιδωµένο. 

  

 

  

 

Σχήµα 9: Ενδεικτικές κατασκευές πρόχειρων γεφυρωµάτων 
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1.3.5.2 Αποκατάσταση πρόχειρων κιγκλιδωµάτων που φράζουν τη διαδροµή 

1. Αντικατάσταση των πρόχειρων κιγκλιδωµάτων (µε τοπικές ονοµασίες "κάγκελο", "µατσιλίνι") 
δηλαδή της κάθετης περίφραξης-πόρτας που κλείνει εγκάρσια το µονοπάτι και είναι 
τοποθετηµένα σε διάφορα σηµεία των διαδροµών ή και στις παράπλευρες εισόδους 
ιδιοκτησιών για την εξυπηρέτηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, διότι στο σύνολο τους 
είναι από ακατάλληλα υλικά, όπως αχρηστεµένες παλέτες, παλιά κρεβάτια, µεταλλικά 
πλέγµατα για σκυροδέτηση, κλαδιά στοιβαγµένα κλπ. και δηµιουργούν αρνητική εικόνα στον 
πεζοπόρο και ταυτόχρονα είναι και επικίνδυνα για ατυχήµατα.  

Στις θέση αυτών θα τοποθετηθεί κατάλληλου µήκους πόρτα-κιγκλίδωµα από σχετικά 
ακατέργαστη ξυλεία καστανιάς, έντεχνα κατασκευασµένη ώστε να είναι µεγάλης αντοχής σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες, χωρίς αιχµές και µε στραβωµένα καρφιά στο πίσω µέρος τους 
ώστε να µην είναι επικίνδυνο για του πεζοπόρους. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ, ΚΟΡΜΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΣΑΝΙ∆ΕΣ ΘΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΠΟΡΤΩΝ-
ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΩΝ. 

Υποχρεωτικά, θα φτιάχνονται πρώτα πρότυπες πόρτες-κιγκλιδώµατα τουλάχιστον δύο τύπων, 
µε επιµέλεια και υποδείξεις του Ειδικού Συµβούλου Περιβ/λόγου του ∆ήµου για θέµατα 
ανάδειξη πεζοπορικών διαδροµών και την έγκριση της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της 
ΕΤΑΛ Α.Ε. 

Τέλος θα φέρουν και ειδική σήµανση (ΚΛΕΙΝΕΤΕ ΤΟ ΦΡΑΧΤΗ ή κάτι 
ανάλογο που θα καθοριστεί από την επίβλεψη) στα Ελληνικά και 
Αγγλικά. 

  

  

Σχήµα 10: Ενδεικτικές κατασκευές πρόχειρων κιγκλιδωµάτων-πορτών οι οποίες ∆ΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΙΣ 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ του σχετικού Σχεδίου της Μελέτης. 
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1.3.5.3 Περιφράξεις - Υπέρβασης περιφράξεων – Ξύλινα σκαλοπάτια 

Περίφραξη ξύλινη 

Πρόκειται για ξύλινη περίφραξη από στρογγύλη ξυλεία καστανιάς που ταιριάζει αισθητικά 
στο χώρο. Έχει µέγιστο υπέργειο ύψος 80 εκ. Ανά 1,10 µ. γίνεται η έµπηξη των ορθοστατών 
µέχρι βάθους 50εκ. µε µύτη στο ένα άκρο, αφού έχουν πρώτα πισσαριστεί. Στο επάνω µέρος 
τοποθετείται κουπαστή µε ξυλόβιδες. Στο ενδιάµεσο των δύο κατακόρυφων τοποθετούνται 
ένα οριζόντιο, το οποίο φωλιάζει στους ορθοστάτες σε απόσταση 8 εκ. από το έδαφος και 
στερεώνεται µε ξυλόβιδες και ένα διαγώνιο. Οι ορθοστάτες είναι διαµέτρου 9 εκ., τα οριζόντια 
διαµέτρου 8 εκ. και το διαγώνιο διαµέτρου 7εκ. 

Με την τοποθέτηση της αποτρέπεται η ανεξέλικτη στάθµευση αυτοκινήτων ή οριοθετείται ένας 
χώρος θέας και υπαίθριας αναψυχής που συνδέεται άµεσα µε την πεζοπορική διαδροµή. 

Η περίφραξη θα κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης και τα 
κατασκευαστικά σχέδια που θα επισυνάπτονται, θα έχει το φυσικό χρώµα του ξύλου και θα 
είναι απαραίτητα καλυµµένο µε µυκητοκτόνο-εντοµοκτόνο σε διπλή στρώση και εγγυηµένο 
χρόνο ζωής τουλάχιστον 10 χρόνια. 

 

Υπέρβασης περιφράξεων 

Σε σηµεία όπου µονοπάτια τέµνεται µε περιφράξεις µε συνεννόηση µε τους ιδιοκτήτες ή 
ενοικιαστές θα γίνεται η τοποθέτηση υπέρβασης περιφράξεων. Πρόκειται για ξύλινες 
στιβαρές κατασκευές από ξύλο καστανιάς σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα 
σχέδια της µελέτης. Θα έχει το φυσικό χρώµα του ξύλου και θα είναι απαραίτητα καλυµµένο µε 
µυκητοκτόνο-εντοµοκτόνο σε διπλή στρώση και εγγυηµένο χρόνο ζωής τουλάχιστον 10 
χρόνια, ενώ η έµπηξη αυτών στο έδαφος θα γίνεται, αφού έχουν πρώτα πισσαριστεί. 

 

Σκαλοπάτια από κορµούς δέντρων 

 

Σχήµα 11: Ενδεικτικά σχέδια ξύλινων 
υπερβάσεων περίφράξης 

Σχήµα 12: Ενδεικτικά σχέδια ξύλινων 
σκαλοπατιών από κορµούς 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 

 

 24

1.4 ΣΗΜΑΝΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

Τα µονοπάτια της περιοχής µετά τις εργασίες καθαρισµού πρέπει να είναι ευδιάκριτα, αλλά 
δεδοµένου του ότι αυτό από µόνο του δεν αποτελεί εγγύηση ότι δε θα χαθεί ο πεζοπόρος, θα 
πρέπει επίσης να συνοδεύεται και από την κατάλληλη σήµανση. Σε µερικές διαδροµές η 
σήµανση είναι όχι µόνο χρήσιµη αλλά αναγκαία, γιατί αλλιώς πολύ δύσκολα θα έφτανε κανείς 
στον προορισµό του χωρίς να γνωρίζει τη διαδροµή. 

Σε υφιστάµενα µονοπάτια εντοπίζονται σε αρκετές περιπτώσεις προσπάθειες σήµανσης από 
πεζοπόρους που κατά καιρούς τα χρησιµοποίησαν, οι οποίες είναι αποσπασµατικές και 
αποτελούν κατ' ουσία άναρχη σήµανση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις επιφέρει και οπτική 
ρύπανση. Η άναρχη σήµανση είναι από τους βασικούς λόγους της δηµιουργίας πρότυπων 
τεχνικών προδιαγραφών για τη σήµανση των µονοπατιών έτσι ώστε στο µέλλον οποιαδήποτε 
προσπάθεια σήµανσης των µονοπατιών να είναι καθορισµένη από το τύπο το µεγέθους και το 
είδος της σήµανσης. Με αυτό το τρόπο θα επικρατήσει οµοιοµορφία στη σήµανση, θα 
εξαλειφθούν οι κακοτεχνίες και θα επικρατεί άµεση αναγνωρισιµότητα από τους πεζοπόρους.  

Έτσι για τη διευκόλυνση των επισκεπτών της περιοχής και την όσο το δυνατόν πληρέστερη 
ενηµέρωσή τους σε σχέση µε την περιοχή και µε τις περιπατητικές διαδροµές οι οποίες 
βοηθούν στην εξερεύνησή της, απαιτείται η τοποθέτηση λειτουργικών πινακίδων σήµανσης 
από ειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό σε κατάλληλα επιλεγµένα σηµεία, τόσο στην 
έναρξη των µονοπατιών, όσο και κατά µήκος αυτών.  

Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τοποθετηθούν επί των διαδροµών σε ξύλινες Πινακίδες 
µονής, διπλής, τριπλής ή και τετραπλής Κατεύθυνσης µε υποστύλωµα, κυρίως στις 
διασταυρώσεις µε χωµατόδροµους και διανοίξεις δρόµων, ενώ σε σπανιότερες περιπτώσεις 
επιβάλλεται η παρουσία τους εντός µονοπατιού. Επί των πινακίδων κατεύθυνσης τοποθετείται 
και Ειδικό Σύµβολο Πεζοπορίας, µόνο όταν η διαδροµή εισέρχεται σε µονοπάτι. 

SOS: Απαραίτητο για να µην χάνεται και αποπροσανατολίζεται ο περιπατητής αλλά και για να 
νοιώθει την σιγουριά ότι βρίσκεται στην διαδροµή που επέλεξε να απολαύσει, τοποθετούνται 
κατάλληλα σε τακτά διαστήµατα Σήµατα Προσανατολισµού που ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ 
ΚΟΡΜΟ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. 

Επίσης, θα πρέπει να τοποθετηθούν Πινακίδες Πληροφοριακές πόρου ή Αξιοθέατου µε 
δύο υποστυλώµατα, µεσαίου µεγέθους, στα σηµεία και θέσεις όπου υπάρχει κάποιος 
πολιτιστικός και φυσικός πόρος ή για κάποιο αξιοθέατο τοπίο της περιοχής.  

Για την πληρέστερη ενηµέρωση των επισκεπτών για το συνολικό δίκτυο των διαδροµών που 
µπορεί να κάνει χρήση σε σχέση µε την αξία του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος και 
του τοπίου της ευρύτερης περιοχής κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση σε επιλεγµένα σηµεία 
µεγάλων Πινακίδων Πολλαπλής Πληροφόρησης του τοπικού δικτύου διαδροµών, 
κυρίως σε κεντρικά σηµεία οικισµών, χώρους υπαίθριας αναψυχής, παραλίες κλπ. Σε 
ορισµένες περίπτωσης θα τοποθετούνται και Πινακίδων Ερµηνείας του Τοπίου επί της 
διαδροµής σε σηµεία θέας, µε µέγεθος άλλες φορές µεσαίο και άλλες µεγάλο. 

∆ύναται να υπάρχουν και µικρές Ενηµερωτικές Πινακίδες τµήµατος µίας ∆ιαδροµής επί 
υποστυλώµατος, στην αρχή και το τέλος της, στις οποίες θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά της διαδροµής (µήκος, ενδεικτικός χρόνος, βατότητα, είδη βλάστησης, 
αξιοθέατα, θέσεις θέασης, υψοµετρικό προφίλ κλπ), σε λεπτοµερή τρισδιάστατο χάρτη (3D), 
συνήθως όταν οι θέσεις έναρξης της διαδροµής απέχουν σηµαντικά από τις µεγάλες πινακίδες 
πολλαπλής πληροφόρησης που βρίσκονται κυρίως σε οικισµούς και χώρους υπαίθριας 
αναψυχής. Όµοια µικρή Πινακίδα Ενηµέρωσης µπορεί να τοποθετηθεί και για την ενηµέρωση 
για κάποιο σηµείο πολιτιστικού ή φυσικού ενδιαφέροντος µε η χωρίς χάρτη. 

Τέλος, Πινακίδες Προβολής και Προσέλκυσης τοποθετούνται επί του οδικού δικτύου 
ολόκληρου του νησιού, για ενηµέρωση-προβολή-διαφήµιση την ύπαρξη οργανωµένου δικτύου 
πεζοπορικών διαδροµών σε όλη τη Λέσβο. Τέτοιες, µπορούσαν επίσης να τοποθετηθούν και 
σε άλλα καίρια σηµεία, όπως το αεροδρόµιο, το λιµάνι, info center, τουριστικά µέρη κλπ.  
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1.4.1 Γενικές τεχνικές προδιαγραφές 

Όλες οι πινακίδες θα είναι κατασκευασµένες από ξύλο ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ (Αγιάσου κλπ) ή 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ άλλης περιοχής της Ελλάδος, από-ξηραµένο επί µεγάλο διάστηµα >5έτη ή 
φουρνισµένο. ∆εν είναι δυνατή η χρήση και άλλης κατάλληλης άγριας ξυλείας, όπως δρυός ή 
πλατάνου για την κατασκευή των πινακίδων και αν αυτό προταθεί θα γίνει µε συνεννόηση µε 
την επίβλεψη και µε το ίδιο κοστολόγιο. 

Όλα τα ξύλα θα είναι εµποτισµένα µε ειδικό µυκητοκτόνο εµποτιστικό διάλυµα βάσεως νερού 
(φάρµακο) σε δύο (2) στρώσεις και µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και του 
φινιρίσµατος (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) και αφού γίνει ή κατάλληλη προετοιµασία (ήτοι 
καθάρισµα της επιφάνειας µε γυαλόχαρτο κλπ), θα επαλειφθούν µε ανοιχτόχρωµο (τύπος 
δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε τρεις 
(3) στρώσεις. Οι ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται εκτεθειµένα σε εξωτερικούς χώρους 
απαιτούν προϊόντα υψηλής προστασίας. Τα βερνίκια και χρώµατα εξωτερικών επιφανειών 
οφείλουν, εκτός από το αισθητικό αποτέλεσµα, να εξασφαλίζουν άριστη αντοχή σε αντίξοες 
καιρικές συνθήκες, ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και προστασία από ξυλοφάγα έντοµα. Για τη 
συντήρηση του βερνικώµατος απαιτείται επανάληψη της επάλειψης µε µια στρώση κάθε 4 
χρόνια περίπου. 

Για την διατήρηση όσο το δυνατόν οµοιόµορφης σήµανσης δίνονται αναλυτικότερες τεχνικές 
προδιαγραφές παρακάτω: 

1.4.2 Πινακίδα Πολλαπλής Πληροφόρησης (χαρτών & οδηγιών) του τοπικού δικτύου 
πεζοπορικών διαδροµών-µονοπατιών [ΜΕΓΑΛΗ] 

Είναι εξ ολοκλήρου από ξυλεία ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, εργονοµικά κατασκευασµένη επί δύο στύλων, 
σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της παρούσας µελέτης και θα έχει το φυσικό χρώµα του ξύλου. 
Ολόκληρη η ξυλεία της πινακίδας επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο 
(τύπος δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε 
τριπλή (3) στρώση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της και συναρµολογείται εξ’ αρχής 
στο εργαστήριο (ξυλουργείο) και θα είναι έτοιµη για τοποθέτηση και θεµελίωση, σύµφωνα µε 
το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµερειών Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-4.0, κλ. 
1:20.  

Το συνήθως, κεντρικό σηµείο της χωροθέτησης της στους οικισµούς καθιστά αναγκαίο η 
πινακίδα πολλαπλής πληροφόρησης να είναι κατάλληλα επεξεργασµένη κατασκευή, στιβαρή 
χωρίς αιχµές και γενικά να έχει αστικό χαρακτήρα, παρόλο της στρογγύλης ξυλείας 
ορθοστάτες.  

Α. ΥΛΙΚΑ: 

Η πινακίδα περιλαµβάνει τους ορθοστάτες, την επιφάνεια τοποθέτησης της πληροφορίας-
χάρτη και τη σανίδα τίτλου του τοπικού πεζοπορικού δικτύου διαδροµών. Φτάνει µέχρι 
υπέργειου ύψους 2,25m, ενώ το µέγιστο πλάτος της είναι 1,60m και θα κατασκευαστεί 
σύµφωνα µε το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 Λ-4.0. 

Η µεγάλη πινακίδα πολλαπλής πληροφόρησης αποτελείται από: 

1. ∆ύο (2) ορθοστάτες (στύλους) από στρογγύλη ξυλεία καστανιάς, ή πριστή στρογγυλεµένη, 
διαµέτρου 12cm (κυκλικής διατοµής), συνολικού µήκους 2,75m, κατάλληλα επεξεργασµένη 
ώστε να µην δηµιουργούνται ακµές. Το ύψος των υποστυλωµάτων εκτός εδάφους θα είναι 
2,25m και η κορυφή τους θα στρογγυλοποιηθεί σε ύψος 4cm δηµιουργώντας διάµετρο 
στέψης 6cm (Λεπτ. Λ-4.0). 

2. Τη επιφάνεια πλήρωσης (τοποθέτησης της πληροφορίας-χάρτης) αποτελείται από έξι (6) 
σανίδες, µήκος 1,60m, τελικού πάχους 3,6cm, από πριστή πλανισµένη ξυλεία καστανιάς 
(αρχικό πάχος σανίδων τουλάχιστον 4,5cm), ραµποτέ αρµολογούµενες έτσι ώστε να 
δηµιουργηθεί µία επιφάνεια διαστάσεων 1,60x0,96m.  

Υποχρεωτικά: Η κάτω πλευρά της πινακίδας θα απέχει απόσταση 1,00-1,05m από το 
έδαφος. Σε κάθε περίπτωση η περιοχή της πληροφορίας δε θα ξεπερνάει το 1,10m από το 
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έδαφος. Να γίνεται πάντα έλεγχος αυτού του ύψους ώστε να κόβονται αναλόγως οι στύλοι 
από κάτω. 

Το πλάτος των σανίδων τους θα είναι 18cm  (εκτός από µία που θα είναι 16cm) και θα 
αλληλοκαλύπτονται για 2cm (ραµποτέ) έτσι ώστε να δηµιουργηθούν έξι (6) ενωµένα 
κοµµάτια όπου το καθένα θα έχει υποχρεωτικά πλάτος ΟΨΗΣ 16cm.  Η αλληλοκάλυψη 
θα γίνει µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δύσκολη η εισχώρηση υγρασίας εσωτερικά της 
πινακίδας, θα υπάρχει µικρός αρµός διαστολής µεταξύ τους για την αποφυγή σκεβρώµατος 
και επίπεδη πατούρα επί του ορθοστάτη, όπως φαίνεται στην πλάγια όψη του ΣΧ. Λ-4.0. 

Τα κοµµάτια της πινακίδας θα βιδωθούν επάνω στα υποστυλώµατα µε καρόβιδες ή 
κασονόβιδες γαλβανισµένες µήκους 140mm και περικοχλία και ροδέλα, σε απόσταση 
10cm από τα άκρα τους δεξιά και αριστερά και στο µέσο του πλάτους της σανίδας. 

Οι καρόβιδες ∆ΕΝ ΘΑ ΕΞΕΧΟΥΝ ΤΟΥ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ και τα περικόχλια θα είναι κουφωτά, 
ώστε να µην υπάρχει περίπτωση ατυχήµατος. 

Η επιφάνεια τοποθέτησης του περιεχοµένου της πληροφορίας θα είναι “σκαµµένη” σε 
βάθος 1,6cm τουλάχιστον ώστε να δηµιουργηθεί µια πατούρα παραλληλόγραµµη, 
πλάτος 1,20m και ύψος 0,90m. Μέσα σ’ αυτή θα τοποθετηθεί, αλουµινολαµαρίνα λευκή, 
πάχους 1mm , όπου θα έχει επικολληθεί το βινίλιο µε το χάρτη και το πληροφοριακό υλικό 
(κείµενο, φωτογραφίες κλπ) και το διαφανές πλεξιγκλάς (Plexiglas) θωράκισης (εξωτερικών 
χώρων υψηλής ποιότητας), πάχους 5mm , οµοίων επιφανειών διαστάσεων µε την 
πατούρα. Μεταξύ της λαµαρίνα-βινίλιο και πλεξιγκλάς θα υπάρχει κατάλληλο κενό µε 
πλαστικά "τακάκια" 5 mm (spacer για ντουλάπια και πόρτες) ώστε να µην έρχεται σε 
επαφή µεταξύ τους, ώστε να µην µαζεύεται υγρασία. 

Το περιεχόµενο της πινακίδας θα συγκρατείται περιφερειακά µε πηχάκια κατάλληλης 
διατοµής πάχους περίπου 2,0cm µε στρογγυλοποιηµένες γωνίες, σύµφωνα µε τις 
κατασκευαστικές λεπτοµέρειες του ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-0.1 Λ-4.0. και τις επιταγές της επίβλεψης.  

Τα πηχάκια θα έχουν έτοιµες τρύπες υποδοχής των ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΕΣ βιδών (40x3mm) 
(υποχρεωτικά) οι οποίες ∆ΕΝ πρέπει να πιάνουν την λαµαρίνα ώστε να αποφευχθούν οι 
παραµορφώσεις λόγω διαστολών –συστολών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ:  

α. Η τελική διάταξη για το βάθος εγκοπής, πάχος πηχακίου, πάχους σανίδων πινακίδας και 
απόσταση κενού µεταξύ λαµαρίνα-βινίλιο και πλεξιγκλάς, θα δοθεί υποχρεωτικά από την 
ΕΠΙΒΛΕΨΗ, µετά την δηµιουργία των προτύπων όλων του εξοπλισµού της σήµανσης 
(υποχρεωτικό για τον εργολάβο) και την εφαρµογής τους επί του εδάφους. 

β. Η αλουµινολαµαρίνα και το πλεξιγκλάς θα παραδοθεί από τον Εργολάβο στον Ανάδοχο του 
Υποέργου ∆ηµιουργίας της Πινακίδας και σε καµία περίπτωση δεν θα τοποθετηθεί επί 
τις πινακίδας αφού αυτό αποτελεί αντικείµενο άλλης µελέτης. 

3. Η σανίδα τίτλου θα τοποθετηθεί επάνω από την προαναφερθείσα επιφάνεια πλήρωσης 
της πινακίδας και σε απόσταση 5cm από την επάνω-οριζόντια πλευρά και 7cm από τη 
στέψη του υποστυλώµατος. Θα είναι µεµονωµένη σανίδα µήκους 1,60m, πλάτους 16cm και 
πάχους 4cm, κατάλληλα πλαναρισµένη και επεξεργασµένη για αναγραφτεί να επί αυτής ο 
τίτλος της πεζοπορικής διαδροµής µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. 

 

Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ: 

Η πινακίδα πρώτα συναρµολογείται στο ξυλουργείο και στη συνέχεια µεταφέρεται και 
θεµελιώνεται.  

Η εκσκαφή για τη θεµελίωση γίνεται µέχρι βάθους 55cm και αφού πληρωθούν µε θραυστό 
υλικό λατοµείου πάχους 3-5cm περίπου, κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεµα C16/20 
διαστάσεων 40x40x50cm, εµποτισµένο µε στεγνωτικό µάζης. Σε χωµάτινα δάπεδα τα 2-3cm 
από πάνω επιχωµατώνονται πάντα ώστε να µη φαίνεται η επιφάνεια του σκυροδέµατος. Στο 
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τµήµα των ορθοστατών που εισχωρεί στο έδαφος γίνεται απαραίτητα πισσάρισµα (και ο 
πάτος), το οποίο θα φτάνει µέχρι ύψους 2-3cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.  

Όταν θεµελιώνεται (δηλαδή, τοποθετείται) η πινακίδα, πρέπει οι ακµές της επιφάνειας 
πλήρωσης να είναι τελείως οριζόντιες. Η µεταξύ των ορθοστατών απόσταση να είναι 1,28m 
περίπου και οι πινακίδες να περιέχουν τα πηχάκια βιδωµένα µε ανοξείδωτες βίδες στην 
επιφάνεια τοποθέτησης της πληροφορίας.  

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ & ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΥ:  

Ο χάρτης µε το πληροφοριακό υλικό που θα κολληθεί επί της αλουµινολαµαρίνας θα 
επεξεργαστεί και εκτυπωθεί µε επιµέλεια και σύµφωνα µε τις υποδείξεις και προδιαγραφές του 
Υποέργου ∆ηµιουργίας της Πινακίδας, σε ειδικό αυτοκόλλητο φύλλο βυνιλίου, 
πλαστικοποιηµένο µατ, εξαιρετικά ανθεκτικό στις εξωτερικές συνθήκες (βροχή, ήλιος κλπ) 
αντοχής τουλάχιστον πενταετίας (5). 

Ο χάρτης θα είναι ακριβείας κατάλληλης κλίµακας που να δείχνει τις πεζοπορικές διαδροµές-
µονοπάτια, όλο το οδικό και υδρογραφικό δίκτυο και κάθε πληροφορία χρήσιµη στον 
επισκέπτη-πεζοπόρο, σύµφωνα µε τις αναλυτικές προδιαγραφές αυτού του έργου. 

Στην µεµονωµένη σανίδα κατάλληλα επεξεργασµένη θα αναγραφθεί ο τίτλος της πεζοπορικής 
διαδροµής µε ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. Τα γράµµατα της πινακίδας απαραιτήτως θα γίνουν 
ελαφρώς ανάγλυφα µε αυτόµατο πυρογράφο λέιζερ µέσω Η/Υ, ή µε εργαλειοµηχανή - 
κέντρο εργασίας µορφοποίησης-Router µε υπολογιστή (CNC ή DNC), ως 1,5-2mm κάτω 
από την επιφάνεια της σανίδας και στη συνέχεια βαφτούν µε ακρυλική λαδοµπογιά 
(ελαιόχρωµα) ΠΡΑΣΙΝΟ (πιο ανοικτό από το κυπαρισσί) µε λεπτό πινέλο ή άλλο τρόπο για να 
“ποτίσει” το ξύλο, ώστε να τηρείται οµοιοµορφία στα γράµµατα. Στη συνέχεια η σανίδα 
κατεύθυνσης θα περαστεί ολόκληρη και µε ειδικό άχρωµο βερνίκι νερού εµποτισµού και 
σταθεροποίησης πάνω από τα γράµµατα (διαφανές). Άλλης µορφή βερνίκι που εµφανίζει 
“λέπια”, απαγορεύεται, ενώ απαραίτητα είναι το πέρασµα µε 3 στρώσεις. 

Ο θεµατικός τίτλος του τοπικού ή υπερτοπικού δικτύου των πεζοπορικών διαδροµών της 
πινακίδας θα αναγράφεται στα Ελληνικά και Αγγλικά όπως για παράδειγµα: "ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ / ΟLIVE TRAILS", " ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ" κλπ. σε συνεργασία 
µε την επίβλεψη και το µελετητή. 
 

∆. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: 

Οι πινακίδες πολλαπλής πληροφόρησης θα τοποθετούνται σε κεντρικά σηµεία των 
οικισµών του δικτύου (πλατείες, παραλιακές οδοί κλπ) ή χώρους υπαίθριας αναψυχής ή 
σηµεία µε αρκετή διέλευση επισκεπτών και γενικά στους κόµβους-αφετηρίες του δικτύου, σε 
τέτοια σηµεία που ∆ΕΝ θα εµποδίζεται η ανάγνωση τους από κοντά. Θεωρείται 
ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟ να υπάρχει αποκλεισµός της πινακίδας λόγω παρκαρισµάτων αυτοκίνητων και 
λόγω τοποθέτησης κάδων απορριµµάτων εµπρός ή παράπλευρα αυτών.  

Η προστασία της πινακίδας µε κατάλληλες µπάρες, πέτρες, κυκλοφορικές ρυθµίσεις αποτελεί 
υποχρέωσης του ΟΤΑ και της Τοπικής Κοινότητας και θα υποδειχτούν από τους επιβλέποντες 
του έργου. 

Γενικά θα πρέπει να είναι σε εµφανή σηµεία τέτοια ώστε από όποια κατεύθυνση και αν 
έρχονται οι διερχόµενοι να µπορούν να αντιληφθούν την ύπαρξη δικτύου πεζοπορικών 
διαδροµών. Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο να βρεθεί τέτοια θέση θα τοποθετείται κοντά 
σε άλλη θέση µε παρόµοια χαρακτηριστικά, µε τη σύµφωνη γνώµη της επίβλεψης. 

Το Περιεχόµενό της είναι εστιασµένο στην πληροφόρηση του πεζοπόρου για την ευρύτερη 
περιοχή του ∆ικτύου και αναφέρεται σε ένα πλέγµα ∆ιαδροµών της περιοχής. Το συνήθως, 
κεντρικό σηµείο της χωροθέτησης της δίνει την ευκαιρία και σε επισκέπτες του οικισµού να 
γνωρίζουν την ύπαρξη ενός φιλόξενου και οργανωµένου ∆ίκτυο Πεζοπορικών ∆ιαδροµών 
ακόµη και την γνωριµία µε την εδραιωµένη πεζοπορικής ιδέας της Λέσβου, πράγµα που της 
προσδίδει και προσελκυστικό χαρακτήρα. 
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1.4.2.1 Υφιστάµενη Πινακίδα Πολλαπλής Πληροφόρησης χαρτών & οδηγιών [Μεγάλη] 

Όλες οι υφιστάµενες Πινακίδες πολλαπλής πληροφόρησης χαρτών και οδηγιών από ξυλεία 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, συντηρείται επί τόπου εξ' ολοκλήρου και ελέγχεται εάν τηρούν τις διαστάσεις και 
διατάξεις της πολλαπλής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα Σχέδια Λεπτοµερειών και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές της προηγούµενης παραγράφου και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στις 
εργασίες που απαιτούνται να γίνουν περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου 
εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και µέσων για την εκτέλεση και είναι: 

1. Η πλήρης κατεργασία (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και 
σβήσιµο των γραµµάτων τίτλου και µορφώσεως των ακµών και άκρων αυτών κατά το 
ΣΧΕ∆ΙΟ. 

2. Ολόκληρη η πινακίδα επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο 
(τύπος δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), 
σε τριπλή (3) στρώση µετά την κατάλληλη επεξεργασία της. 

3. Αντικατάσταση των καρόβιδων, -οι οποίες θα πρέπει να µην εξέχουν του στύλου και 
θα πρέπει να κοπούν από πίσω- και άλλων βιδών µε γαλβανισµένες για την 
σύνθεση των ξύλων και στερέωση, σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της µελέτης, ήτοι υλικά, 
µικροϋλικά εν γένει και εργασία πλήρους αποκατάστασης και συντηρήσεως της 
κατασκευής. 

4. Η αντικατάσταση των ξύλινων πηχακίων µε άλλα κατάλληλης διατοµής, και µε έτοιµες 
τρύπες υποδοχής των ανοξείδωτων βιδών οι οποίες δεν πρέπει να πιάνουν την 
λαµαρίνα ώστε να αποφευχθούν οι παραµορφώσεις λόγω διαστολών –συστολών, 
σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της µελέτης για την Μεγάλη Πινακίδα (Λ-4.0) καθώς και άλλων 
ξύλινων τµηµάτων αυτής όπου αυτό κριθεί απαραίτητο και µε τις οδηγίες της 
επίβλεψης. 

5. Η αντικατάσταση της αλουµινολαµαρίνα λευκής πάχους 1 mm και του φύλλο 
πλεξιγκλάς διαφανές εξωτερικών χώρων, πάχους 5 mm. 

6. Η προσεκτική εξαγωγή της πινακίδας από το έδαφος και µεταφορά και τοποθέτηση σε 
άλλη θέση ή επανατοποθέτηση στο σωστό ύψος, εφόσον αυτό χρειαστεί, µε ξανά 
πισσάρισµα, σύµφωνα και µε τις οδηγίες της επίβλεψης. 

 

1.4.3 Πινακίδα Πληροφοριακή πολιτιστικού ή φυσικού πόρου ή αξιοθέατου ειδικού 
ενδιαφέροντος ή Αξιόλογης Στάσης [ΜΕΣΑΙΑ] 

Οι πληροφοριακές πινακίδες πολιτιστικού ή φυσικού πόρου ή αξιοθέατου είναι µικρότερες από 
τις πινακίδες πολλαπλής πληροφόρησης και έχουν στην επιφάνεια πλήρωσης δύο σανίδες 
λιγότερες. Πρόκειται για ξύλινη κατασκευή, επί δύο στύλων, που τοποθετείται συνήθως σε 
αξιόλογους χώρους µιας πεζοπορικής διαδροµής. Η αποτύπωση χρήσιµων πληροφοριών 
αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο ανάδειξης & αξιοποίησης των φυσικών/πολιτιστικών πόρων. 
Οι χώροι αυτοί προβάλλονται είτε για την ιστορικότητά τους, είτε για την παρουσία κάποιου 
µνηµείου Φύσης ή Πολιτισµού, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχουν επιλεγεί στη Τεχνική 
Μελέτη Εφαρµογής. 

Είναι εξ ολοκλήρου από ξυλεία ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ, εργονοµικά κατασκευασµένη επί δύο στύλων, 
σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της παρούσας µελέτης και θα έχει το φυσικό χρώµα του ξύλου. 
Ολόκληρη η ξυλεία της πινακίδας επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο 
(τύπος δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε 
τριπλή (3) στρώση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της και συναρµολογείται εξ’ αρχής 
στο εργαστήριο (ξυλουργείο) και θα είναι έτοιµη για τοποθέτηση και θεµελίωση, σύµφωνα µε 
το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµερειών Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-5.0, κλ. 
1:20. 
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Η “σκαµµένη” επιφάνεια (πατούρα) τοποθέτησης του περιεχοµένου της πληροφορίας θα έχει 
πλάτος 84m και ύψος 0,58m και οι ορθοστάτες θα είναι διαµέτρου 8-8,5 εκ., 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από στρογγύλη ξυλεία Kαστανιάς (αποφλoιωµένο κυλινδρικό κορµίδιο).  

Η πινακίδα πρώτα συναρµολογείται στο ξυλουργείο και στη συνέχεια θεµελιώνεται. Η εκσκαφή 
για τη θεµελίωση γίνεται µέχρι βάθους 50cm  και αφού πληρωθούν µε θραυστό υλικό 
λατοµείου, κατασκευάζεται βάση από σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 40x40x45cm , µε 
στεγνωτικό µάζας.  

Όλες οι υπόλοιπες διαστάσεις και τεχνικές προδιαγραφές είναι αναλογικά ίδιες µε αυτές της 
Πινακίδας Πολλαπλής Πληροφόρησης [Μεγάλη]. 

Σε κάθε περίπτωση, µέσα σ’ αυτή θα τοποθετηθεί, αλουµινολαµαρίνα λευκή, πάχους 1mm, 
όπου θα έχει επικολληθεί το βινίλιο µε το χάρτη και το πληροφοριακό υλικό (κείµενο, 
φωτογραφίες κλπ) και το διαφανές πλεξιγκλάς (Plexiglas) θωράκισης (εξωτερικών χώρων 
υψηλής ποιότητας), πάχους 5mm, οµοίων επιφανειών διαστάσεων µε την πατούρα.  

Μεταξύ της λαµαρίνα-βινίλιο και πλεξιγκλάς θα υπάρχει κατάλληλο κενό µε τακάκια ώστε να 
µην έρχεται σε επαφή µεταξύ τους, ώστε να µην µαζεύεται υγρασία. 

Το περιεχόµενο της πινακίδας θα συγκρατείται περιφερειακά µε πηχάκια κατάλληλης διατοµής 
πάχους περίπου 2,0cm µε στρογγυλοποιηµένες γωνίες, σύµφωνα µε τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες του Λ-5, κλ. 1:20 και τις επιταγές της επίβλεψης. Τα πηχάκια θα έχουν έτοιµες 
τρύπες υποδοχής των ανοξείδωτων βιδών οι οποίες ∆ΕΝ πρέπει να πιάνουν την λαµαρίνα 
ώστε να αποφευχθούν οι παραµορφώσεις λόγω διαστολών –συστολών 

Στην µεµονωµένη σανίδα κατάλληλα επεξεργασµένη θα αναγραφθεί ο πολιτιστικός ή φυσικός 
πόρος της διαδροµής µε κεφαλαία γράµµατα. Τα γράµµατα αυτά απαραιτήτως θα γίνουν 
ελαφρώς ανάγλυφα µε αυτόµατο πυρογράφο λέιζερ µέσω Η/Υ, ή µε εργαλειοµηχανή - 
κέντρο εργασίας µορφοποίησης-Router µε υπολογιστή (CNC ή DNC), ως 2mm κάτω από 
την επιφάνεια της σανίδας και στη συνέχεια βαφτούν µε ακρυλική λαδοµπογιά (ελαιόχρωµα) 
ΠΡΑΣΙΝΟ (πιο ανοικτό από το κυπαρίσσι) µε πινέλο για να “ποτίσει” το ξύλο, ώστε να τηρείται 
οµοιοµορφία στα γράµµατα. Στη συνέχεια η σανίδα κατεύθυνσης θα περαστεί ολόκληρη και µε 
ειδικό άχρωµο βερνίκι νερού εµποτισµού και σταθεροποίησης πάνω από τα γράµµατα 
(διαφανές). Άλλης µορφή βερνίκι που εµφανίζει “λέπια”, απαγορεύεται. 

Ο θεµατικός τίτλος της πινακίδας θα αναγράφεται στα Ελληνικά και Αγγλικά όπως για 
παράδειγµα: "ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ / OLD MONASTERY AGH. 
ALEXANDROY",  κλπ. σε συνεργασία µε την επίβλεψη και το µελετητή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: α. Η τελική διάταξη για το βάθος εγκοπής, πάχος πηχακίου, πάχους σανίδων 
πινακίδας και απόσταση κενού µεταξύ λαµαρίνα-βινίλιο και πλεξιγκλάς, θα δοθεί υποχρεωτικά 
από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, µετά την δηµιουργία των προτύπων όλων του εξοπλισµού της 
σήµανσης (υποχρεωτικό για τον εργολάβο) και την εφαρµογής τους επί του εδάφους. 

β. Η αλουµινολαµαρίνα και το πλεξιγκλάς θα παραδοθεί από τον Εργολάβο στον Ανάδοχο του 
2ου Υποέργου και σε καµία περίπτωση δεν θα τοποθετηθεί επί τις πινακίδας αφού αυτό 
αποτελεί αντικείµενο του Ανάδοχο του 2ου Υποέργου. 
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1.4.4 Πινακίδες Κατεύθυνσης 
 

1.4.4.1 Κωδικοποίηση Πινακίδων Κατεύθυνσης 

Οι πινακίδες κατεύθυνσης παρόλο που αναγράφονται και τοποθετούνται µε ακρίβεια στους 
χάρτες χάραξης των διαδροµών-µονοπατιών, θεωρείται δύσκολος ο ακριβής καθορισµός της 
αναγραφής και ο προσανατολισµός της πινακίδας κατεύθυνσης που τοποθετείτε στο πάσσαλο 
ειδικά στη περίπτωση της πινακίδας τριπλής κατεύθυνσης. 

Σ’ αυτό λοιπόν το κεφάλαιο γίνεται κωδικοποίηση σε πίνακα των πινακίδων κατεύθυνσης µε 
το προσανατολισµό τους και την αναγραφή που θα περιέχει η κάθε µια. 

1) Αρχικά γίνεται αρίθµηση των θέσεων των πασσάλων στο χάρτη κατά αύξοντα αριθµό 
και στη συνέχεια µπαίνει ο τύπος της πινακίδας που αντιστοιχεί σ’ αυτή, για παράδειγµα 
πινακίδα µονής, διπλής ή τριπλής κατεύθυνσης κλπ µε τη Χιλιοµετρική Θέση (Χ.Θ.). 

2) Στην συνέχεια χωρίζεται η τοποθέτηση της σανίδας κατεύθυνσης σε θέση Α, Β και Γ, όπως 
φαίνεται στο παρακάτω ενδεικτικό Σχήµα. 

 

3) Τέλος σε πίνακα βάζουµε κωδικοποιηµένα την αρίθµηση του πασσάλου βάση της 
παραγράφου 1 και τη θέση που θα τοποθετηθεί σ’ αυτόν βάση της παραγράφου 2 και 
σχηµατικά πλέον τη κάθε µια πινακίδα µε το προσανατολισµό του βέλους και την ΑΝΑΓΡΑΦΗ 
της λέξεις ή των λέξεων τοπωνυµίων που θα περιέχει µέσα, στα Ελληνικά και Αγγλικά. Τέλος, 
γίνεται η τοποθέτηση ή µη του ειδικού µεταλλικό σύµβολο πεζοπορίας. 

π.χ. Χ.Θ. 0+871: Τοποθέτηση µιας πινακίδας ΤΡΙΠΛΗΣ κατεύθυνσης µε υποστύλωµα. 

A/A 
Χάρτη 

18 

ΘΕΣΗ Α  ΘΕΣΗ Β ΘΕΣΗ Γ 

 

 

Η πινακίδες έχουν υποχρεωτικά σχήµατος ΒΕΛΟΥΣ εµπρός και πίσω, σύµφωνα µε τα 
ΣΧΕ∆ΙΑ Λεπτοµερειών και όχι όπως απεικονίζονται στη µελέτη. 

 

ΜΕΤΟΧΙ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
METOHI AG. ANARGIRON  

ΚΑΛΛΟΝΗ 
KALLONI  

ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (120m) 
PROFITIS ILIAS  



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 
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1.4.4.2 Πινακίδα Κατεύθυνσης Μονή 

Είναι εξ ολοκλήρου από ξυλεία ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ πλήρως αποξεραµένη (>5 έτη) ή φουρνισµένη, 
εργονοµικά σχεδιασµένη σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της παρούσας µελέτης και θα έχει το φυσικό 
χρώµα του ξύλου.  

Ολόκληρη η ξυλεία της πινακίδας επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο 
(τύπος δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε 
τριπλή (3) στρώση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της και συναρµολογείται εξ’ αρχής 
στο εργαστήριο (ξυλουργείο) και θα είναι έτοιµη για τοποθέτηση και θεµελίωση, σύµφωνα µε 
το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 “Σχέδια Λεπτ. Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-1.0, κλ. 1:15. 

Α. ΥΛΙΚΑ: Η πινακίδα κατεύθυνσης αποτελείται από: 

1. Ορθοστάτη (στύλος ή πάσσαλος) στρογγύλης ξυλείας καστανιάς, διαµέτρου 8,0-
8,5cm ευθυτενής, αποφλοιωµένος και χωρίς αιχµές και έντονες στρεβλώσεις. Ο 
ορθοστάτης είναι συνολικού ύψους 2,25m, υπέργειου 1,80m και η κορυφή του θα 
στρογγυλοποιηθεί σε ύψος 3cm δηµιουργώντας διάµετρο στέψης 4cm (κοφτή µύτη 
ώστε να µην σταµατούν νερά). 

2. Σανίδα κατεύθυνσης µε επιφάνεια πλήρωσης για γραφή τοπωνυµίου κατεύθυνσης, 
από πριστή ξυλεία καστανιάς πλανισµένη διαστάσεων 70x14cm και τελικού πάχους 
τουλάχιστον 2,5cm, σχήµατος ΒΕΛΟΥΣ εµπρός και πίσω υπό γωνίας 430. 

Η σανίδα κατεύθυνσης προσαρτάται επί του υποστυλώµατος µε δύο (2) ισχυρές (6mm) 
ξυλόβιδες γαλβανιζέ, µήκους 60-70mm τουλάχιστον, οι οποίες θα απέχουν µεταξύ τους 
περίπου 12cm και οι τρύπες τους θα είναι ήδη ανοιγµένες (στενότερες) στο εργαστήριο ώστε 
να µην σχίζεται η σανίδα, επί εγκοπής (έως 1-2εκ.) που δηµιουργείται στο πάσσαλο επί 
τόπου, σύµφωνα µε τη λεπτοµέρεια του Σχεδίου. Κατά την εφαρµογή της πινακίδας στο 
στύλο θα πρέπει πρώτα να δηµιουργείται οδηγός των τρυπών επί του υποστυλώµατος (προ-
τρύπηµα), ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή της πινακίδας επί του στύλου. 

Η σανίδα κατεύθυνσης, πάχους τουλάχιστον 2,5cm (τελικό µετά το τρίψιµο ή προµέτρηση 
όγκου γίνεται µε 2,6cm), σε σχήµα ΒΕΛΟΣ εµπρός και πίσω, θα είναι κατάλληλα 
επεξεργασµένη (πλαναρισµένη-επίπεδη), µε ολικό µήκος 70cm, µήκος γραφής 55cm και ύψος 
(φάρδος) έως 14cm ώστε να χωρά και δεύτερη σειρά γραµµάτων Ελληνικά-Αγγλικά. ∆ηλαδή 
σε όλες τις πινακίδες θα πρέπει τα γράµµατα να περιορίζονται µεταξύ των δύο βιδών (12cm) 
και στο µήκος της γραφόµενης επιφάνειας (55cm), ώστε να έχουν πάνω-κάτω κοντινά 
παρόµοιο µέγεθος.  

Σε πολλή ειδικές περιπτώσεις που τα γραφόµενα στοιχεία αποτελούνται από πολλές λέξεις 
τότε το ολικό µήκος της σανίδας µπορεί να φτάσει έως 75-80cm, ενώ το πλάτος να µειωθεί 
στα 13-12cm ανάλογα µε τα γράµµατα, ύστερα από εντολή της επίβλεψης. 

Β. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ-ΠΑΚΤΩΣΗ: 

Η εκσκαφή για τη θεµελίωση του στύλου γίνεται σε βάθος 50cm ώστε ο στύλος να πακτωθεί 
τουλάχιστον 50cm εντός του εδάφους και θα σφηνωθεί καλά µε λίθους (8-12cm) που θα 
χτυπιούνται µε σφυρί και λοστό για να αποτελέσουν λιθοπλήρωση στήριξης αφού πρώτα έχει 
γίνει απαραίτητα διπλό (2πλό) πισσάρισµα ολόκληρου του τµήµατος που βρίσκεται εντός 
του εδάφους και του πάτου. Το πισσάρισµα φτάνει µέχρι ύψους 3-4cm πάνω από την 
επιφάνεια του εδάφους το οποίο θα καλύπτετε µε χώµα.  

Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετηµένες, καλά πολύ στερεωµένες στο 
έδαφος και θα περιλαµβάνει δύο στρώσεις σφηνωτών λίθων µε σφυρί µε το σωστό 
προσανατολισµό των σανίδων κατεύθυνσης και οι επιβλέποντες επιβάλλεται κατά την 
επίσκεψη τους επί τόπου να επιβεβαιώνουν αυτό. 

Για την καλύτερη στήριξη και για να µην υπάρχει η δυνατότητα περιστροφής θα προστεθούν 
δύο (2) κατάλληλα σταυρωτά τζινέτια στήριξης από σιδερένιες µπετόβεργες Φ8 ή Φ10 οι 
οποίες θα διαπερνούν το υποστύλωµα σε απόσταση 20cm τουλάχιστον κάτω από το έδαφος.  



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
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Γ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ:  

Πάνω στην επιφάνεια της θα αναγραφεί η ονοµασία της κατεύθυνσης της πρόσβασης, µε 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ γιατί πρόκειται για µηνύµατα που δηλώνουν εντολή. Τα γράµµατα 
της πινακίδας απαραιτήτως θα γίνουν ελαφρώς ανάγλυφα µε αυτόµατο πυρογράφο 
λέιζερ µέσω Η/Υ, ή µε εργαλειοµηχανή - κέντρο εργασίας µορφοποίησης-Router µε 
υπολογιστή (CNC ή DNC), ως 2mm κάτω από την επιφάνεια της σανίδας και στη 
συνέχεια βαφτούν µε ακρυλική λαδοµπογιά (ελαιόχρωµα) ΠΡΑΣΙΝΟ (πιο ανοικτό από το 
κυπαρίσσι) µε πινέλο για να “ποτίσει” το ξύλο, ώστε να τηρείται οµοιοµορφία στα γράµµατα. 
Στη συνέχεια η σανίδα κατεύθυνσης θα περαστεί ολόκληρη και µε ειδικό άχρωµο βερνίκι 
νερού εµποτισµού και σταθεροποίησης πάνω από τα γράµµατα (διαφανές). Άλλης µορφή 
βερνίκι που εµφανίζει “λέπια”, απαγορεύεται. 

Στις πινακίδες κατεύθυνσης θα τοποθετείται, όπου προδιαγράφεται στη µελέτη και το ειδικό 
προειδοποιητικό σήµα των πεζοπορικών διαδροµών (µεταλλικό σύµβολο πεζοπορικών 
διαδροµών), το οποίο θα προσαρτάται µε 2 βίδες γαλβανιζέ στον ορθοστάτη, 20cm κάτω 
από τη σανίδα επί µικρής εγκοπής που δηµιουργείτε σ’ αυτόν (βλ. λεπτοµέρεια του Σχεδίου). 

Επίσης σε κάθε πινακίδα κατεύθυνσης θα τοποθετείται πάντα επί του στύλου και το 
µεταλλικό σήµα προσανατολισµού, σε απόσταση 5-10cm κάτω από το σύµβολο 
πεζοπορικών διαδροµών ή σε απόσταση 10-15cm κάτω από τη σανίδα κατεύθυνσης όταν 
αυτό δεν υπάρχει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η τελική διάταξη των γραµµάτων κατεύθυνσης, του πάχους της σανίδας 
κατεύθυνσης και του κατάλληλου τζινετιού, θα δοθεί υποχρεωτικά από την ΕΠΙΒΛΕΨΗ, µετά 
την δηµιουργία των προτύπων όλων του εξοπλισµού της σήµανσης (υποχρεωτικό για τον 
εργολάβο) και την εφαρµογής τους επί του εδάφους. 

∆. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ: 

Οι πινακίδες κατεύθυνσης τοποθετούνται σε τέτοια σηµεία των διαστρώσεων των 
προσβάσεων ώστε από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται οι διερχόµενοι να µπορούν να 
αντιληφθούν την πορεία για τον τερµατισµό, την αφετηρία της διαδροµής αλλά και ενδιάµεσοι 
προορισµοί. Σε περιπτώσεις που είναι δύσκολο να βρεθεί τέτοια θέση θα τοποθετείται στον 
ίδιο στύλο πινακίδα ενδεικτική της αντίθετης κατεύθυνσης.  

Επειδή τα περισσότερα σηµεία είναι σε επαφή µε χωµατόδροµους η ακριβής θέση θα 
βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από αυτόν ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος χτυπήµατος από 
αυτοκίνητο και γενικά σε σηµείο που δεν εµποδίζει τις ήδη υφιστάµενες χρήσεις (ελαιοκτήµατα 
κλπ). Όπου το έδαφος είναι ηµιβραχώδης-βραχώδης η δηµιουργία του λάκκου µπορεί να γίνει 
και µε χρήση αεροσυµπιεστή ή µηχανικού κοχλία σε συνδυασµό µε την χειρονακτική εργασία. 

 

1.4.4.3 Πινακίδα Κατεύθυνσης ∆ιπλή 

Οι πινακίδες διπλής κατεύθυνσης τοποθετούνται σε τέτοια σηµεία των διακλαδώσεων των 
προσβάσεων ώστε από όποια κατεύθυνση και αν έρχονται οι διερχόµενοι να µπορούν να 
αντιληφθούν την πορεία της διαδροµής.  

Οι πινακίδες αυτές που έχουν δύο (2) σανίδες που αναγράφονται οι ονοµασίες των 
κατευθύνσεων της διαδροµής λέγονται διπλής κατεύθυνσης. Οι λοιπές τεχνικές 
προδιαγραφές είναι αυτές της πινακίδας µονής κατεύθυνσης και είναι συνολικού ύψους 
2,25m. 

Θα είναι εργονοµικά σχεδιασµένη σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της µελέτης, και θα 
συναρµολογείται πρώτα στο ξυλουργείο όσον αφορά την µία σανίδα κατεύθυνσης 
καλά προσαρµοσµένη στην εγκοπής της.  

Ολόκληρη η ξυλεία της πινακίδας επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο 
(τύπος δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε 
τριπλή (3) στρώση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της και συναρµολογείται εξ’ αρχής 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
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 33

στο εργαστήριο (ξυλουργείο) και θα είναι έτοιµη για τοποθέτηση και θεµελίωση, σύµφωνα µε 
το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµ. Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-2.0, κλ. 1:15. 

Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετηµένες, καλά στερεωµένες στο έδαφος και 
ο επιβλέποντας επιβάλλεται να τσεκάρει το αληθές.   

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απαιτούµενη εγκοπή για την καλύτερη εφαρµογή της δεύτερης σανίδας 
κατεύθυνσης επί του υποστυλώµατος θα δηµιουργείται επί τόπου, σύµφωνα µε τη 
λεπτοµέρεια του Σχεδίου. Κατά την εφαρµογή της πινακίδας στο στύλο θα πρέπει πρώτα να 
δηµιουργείται οδηγός των τρυπών επί του υποστυλώµατος (προ-τρύπηµα), ώστε να 
επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή της πινακίδας επί του στύλου. 

Σε κάθε περίπτωση το ειδικό µεταλλικό σύµβολο πεζοπορίας τοποθετείται 15cm κάτω από 
την τελευταία σανίδα κατεύθυνσης επί εγκοπής του πασσάλου, όπως φαίνεται στο ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-
Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµερειών Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-2.0, κλ. 1:15. 

 

1.4.4.4 Πινακίδα Κατεύθυνσης Τριπλή 

Οι πινακίδες τριπλής κατεύθυνσης επίσης τοποθετούνται σε τέτοια σηµεία των 
διασταυρώσεων των προσβάσεων µε παραπάνω από µία διαδροµές, ώστε από όποια 
κατεύθυνση και αν έρχονται οι διερχόµενοι να µπορούν να αντιληφθούν την πορεία των 
διαδροµών.  

Οι πινακίδες αυτές που έχουν τρεις (3) σανίδες που αναγράφονται οι ονοµασίες των 
κατευθύνσεων της διαδροµής λέγονται τριπλής κατεύθυνσης. Οι λοιπές τεχνικές 
προδιαγραφές είναι αυτές της πινακίδας µονής κατεύθυνσης και είναι συνολικού ύψους 
2,40m. 

Θα είναι εργονοµικά σχεδιασµένη σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της µελέτης, και θα 
συναρµολογείται πρώτα στο ξυλουργείο όσον αφορά την µία σανίδα κατεύθυνσης 
καλά προσαρµοσµένη στην εγκοπής της.  

Ολόκληρη η ξυλεία της πινακίδας επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο 
(τύπος δρυς) βερνίκι εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε 
τριπλή (3) στρώση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της και συναρµολογείται εξ’ αρχής 
στο εργαστήριο (ξυλουργείο) και θα είναι έτοιµη για τοποθέτηση και θεµελίωση, σύµφωνα µε 
το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµ. Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-3.0, κλ. 1:15. 

Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετηµένες, καλά στερεωµένες στο έδαφος και 
ο επιβλέποντας επιβάλλεται να τσεκάρει το αληθές. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απαιτούµενη εγκοπή για την καλύτερη εφαρµογή της δεύτερης και τρίτης 
σανίδας κατεύθυνσης επί του υποστυλώµατος θα δηµιουργείται επί τόπου, σύµφωνα µε τη 
λεπτοµέρεια του Σχεδίου. Κατά την εφαρµογή της πινακίδας στο στύλο θα πρέπει πρώτα να 
δηµιουργείται οδηγός των τρυπών επί του υποστυλώµατος (προ-τρύπηµα), ώστε να 
επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή της πινακίδας επί του στύλου. 

Σε κάθε περίπτωση το ειδικό µεταλλικό σύµβολο πεζοπορίας τοποθετείται 10cm κάτω από 
την τελευταία σανίδα κατεύθυνσης επί εγκοπής του πασσάλου όπως φαίνεται στο ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-
Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµ. Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-3.0, κλ. 1:15. 
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1.4.4.5 Υφιστάµενες Πινακίδες Κατεύθυνσης 

Όλες οι υφιστάµενες πινακίδες µονοπατιού που δηµιουργήθηκαν για την σηµατοδότηση των 
πεζοπορικών διαδροµών, από παλαιότερες χρηµατοδοτήσεις, θα µαζευτούν από τον ανάδοχο 
του έργου και θα µεταφερθούν στο εργαστήριο (ξυλουργείο) προς διαλογή και αποκατάσταση. 

Οι αρχές διαλογής που υποχρεωτικά θα τηρούνται αφορούν τα παρακάτω: 

1. ΜΟΝΟ οι υφιστάµενες πινακίδες κατεύθυνσης εκ ξυλείας καστανιάς, θα συντηρηθούν και 
ΟΧΙ άλλη ξυλεία. 

2. Υποστυλώµατα µικρότερης διατοµής Μ.Ο. 7,0cm , µετρούµενης µε παχύµετρο σε 2 
σηµεία, θα αντικατασταθούν. 

3. Υποστυλώµατα έντονα σαρακοφαγωµένα & πολύ στρεβλωµένα, θα αντικατασταθούν. 

4. Σανίδες κατεύθυνσης πάχους µικρότερο από 2,2cm,  θα αντικατασταθούν. 

5. Τα επιλεγµένα υποστυλώµατα και σανίδες θα κοπούν και θα µορφοποιηθούν στις 
διαστάσεις και διατάξεις, σύµφωνα µε τα Σχέδια Λεπτοµερειών και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 

6. Υποστυλώµατα κάτω από µήκος 2,00m θα αντικατασταθούν. Αυτές που έχουν συνολικό 
ύψος από 2,00 έως 2,25m θα χρησιµοποιηθούν ΜΟΝΟ για πινακίδες µονής 
κατεύθυνσης. 

7. Σανίδες κατεύθυνσης, µετά την δηµιουργία του κατάλληλου βέλους (γωνία 430), µε µήκος 
µικρότερο του θεµιτού και ως συνολικού µήκους 55cm , θα χρησιµοποιηθούν ΜΟΝΟ 
για πινακίδες µε µικρές λέξεις, όπως ∆ΑΦΙΑ, ΠΕΤΡΑ κλπ. 

8. Τυχόν κοµµάτια µε έντονη τάση σαπίσµατος και διάλυσης θα πρέπει βεβαίως να 
αντικατασταθούν. 

Στην εργασία ανακατασκευής, συντηρούνται και συναρµολογούνται εξ' αρχής οι τελικά 
διελεγµένες υφιστάµενων πινακίδων κατεύθυνσης και συµπεριλαµβάνονται: 

� η προσεκτική εξαγωγή της πινακίδας από το έδαφος και η µεταφορά της στο εργαστήριο 
για συντήρηση. 

� πλήρους κατεργασίας (ροκάνισµα, πλάνισµα, τρίψιµο) των επιφανειών των ξύλων και 
σβήσιµο των γραµµάτων και µορφώσεως των ακµών και άκρων αυτών κατά το ΣΧΕ∆ΙΟ, 
συµπεριλαµβανοµένων των γαλβανισµένων βιδών και συνδέσµων για την σύνθεση των 
ξύλων και στερέωση αυτών, µε σιδερένια στηρίγµατα (τζινέτια) των στύλων, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης, υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

� επάλειψη υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο και ανοιχτόχρωµο (τύπος δρυς) βερνίκι 
εµποτισµού βάσεως νερού (υδατοδιαλυτά εξωτερικών χώρων), σε τριπλή (3) στρώση 
αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της και συναρµολογείται εξ’ αρχής στο εργαστήριο 
(ξυλουργείο) και θα είναι έτοιµη για τοποθέτηση και θεµελίωση. 

� γράψιµο των γραµµάτων των πινακίδων απαραιτήτως ελαφρώς ανάγλυφα µε αυτόµατο 
πυρογράφο λέιζερ ή αυτόµατο ρούτερ µέσω Η/Υ, ως 2mm βάθος κοίλης διατοµής και στη 
συνέχεια βάψιµο µε ακρυλική λαδοµπογιά (ελαιόχρωµα) ΠΡΑΣΙΝΟ (πιο ανοικτό από το 
κυπαρίσσι) µε πινέλο, ενώ τέλος θα περαστεί ολόκληρη και µε ειδικό άχρωµο βερνίκι 
νερού εµποτισµού και σταθεροποίησης. 

� η τοποθέτηση της έτοιµης γραµµένης σανίδας κατεύθυνσης, ΜΟΝΟ για τη θέση Α, αφού 
γίνει, αν δεν υπάρχει η κατάλληλη εσοχή (πλάτη ή εγκοπή) επί του στύλου, µε βίδες 
γαλβανιζέ και οδηγούς βιδώµατος (προ-τρύπηµα) επί του στύλου, ενώ οι άλλες σανίδες 
κατεύθυνσης θα τοποθετούνται επί τόπου, ώστε να µην γίνεται λάθος στην ακριβή 
κατεύθυνση.  

Οι λοιπές τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές των πινακίδων µονής κατεύθυνσης. 
Περιλαµβάνεται επίσης η µεταφορά, ανύψωση και στερέωση (θεµελίωση) του στύλου της 



Έργο: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΑΞ. 4 Π.Α.Α. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ: 
"ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ" 

 

 35

πινακίδας και ότι άλλο απαιτείται για την πλήρης τοποθέτηση της στο έδαφος και το σωστό 
προσανατολισµό των σανίδων κατεύθυνσης. 

 

1.4.4.6  Άνοιγµα λάκκων, λιθοπλήρωση, πάκτωση και πλήρης τοποθέτησης 
Πινακίδων Κατεύθυνσης  

Η εργασία τοποθέτησης στο έδαφος των ξύλινων στύλων πινακίδων κατεύθυνσης, γίνεται 
σύµφωνα µε τα Σχέδια, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης, 
περιλαµβάνει: 

- την ανόρυξη λάκκου σε έδαφος οποιασδήποτε φύσης και σύστασης, µε τα χέρια ή µε 
χρήση αεροσυµπιεστή. Η εκσκαφή για τη θεµελίωση του στύλου γίνεται σε κατάλληλο 
βάθος ώστε ο στύλος να πακτωθεί τουλάχιστον 50cm εντός του εδάφους. 

- τη µεταφορά, ανύψωση και στερέωση του στύλου της πινακίδας 

- η πάκτωση, θα γίνεται µε λιθοπλήρωση στήριξης, µε λίθους συλλέκτους 8-12cm 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της µελέτης και θα περιλαµβάνει δύο στρώσεις σφηνωτών 
λίθων µε σφυρί, που η προµήθεια-συλλογή τους πληρώνεται µε άλλο άρθρο του 
τιµολογίου. 

- την αποκατάσταση της επιφάνειας στην αρχική της µορφή, την αποµάκρυνση των 
προϊόντων εκσκαφής που πλεονάζουν και καλή συµπίεση γύρω από την πινακίδα. 

- τη τοποθέτηση των έτοιµων γραµµένων σανίδων κατεύθυνσης στις θέσεις Β και Γ και 
των ειδικών σηµάτων (πεζοπόρου ή προσανατολισµού), αφού γίνει επί τόπου η 
κατάλληλη εσοχή (πλάτη) επί του στύλου, µε βίδες γαλβανιζέ. Κατά την εφαρµογή των 
σανίδων και σηµάτων στο στύλο θα πρέπει πρώτα να δηµιουργείται οδηγός των 
τρυπών επί του υποστυλώµατος (προ-τρύπηµα), ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια 
εφαρµογή της πινακίδας επί του στύλου. 

- την κάλυψη µε χώµα του τµήµατος µε το πισσαρισµένο τµήµα που φτάνει µέχρι ύψους 
3-4cm πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ο εµποτισµός της βάσης των στύλων µε 
προστατευτική ουσία πίσσα, αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου και πληρώνεται µε 
άλλο άρθρο του τιµολογίου. 

Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετηµένες, καλά πολύ στερεωµένες στο 
έδαφος µε το σωστό προσανατολισµό των σανίδων κατεύθυνσης και οι επιβλέποντες 
επιβάλλεται κατά την επίσκεψη τους επί τόπου να επιβεβαιώνουν αυτό. 
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1.4.5 Ενηµερωτική πινακίδα µονοπατιού ή αξιοθέατου σηµείου [Μικρή] 

Είναι εξ ολοκλήρου από ξυλεία ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ πλήρως αποξεραµένη (>5 έτη) ή φουρνισµένη, 
εργονοµικά σχεδιασµένη σύµφωνα µε τα ΣΧΕ∆ΙΑ της παρούσας µελέτης και θα έχει το φυσικό 
χρώµα του ξύλου. Ολόκληρη η ξυλεία της πινακίδας επαλείφεται υποχρεωτικά µε µυκητοκτόνο 
σε διπλή στρώση αφού γίνει η κατάλληλη επεξεργασία της, σύµφωνα µε το ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 
“Σχέδια Λεπτοµ. Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-2.0, κλ. 1:15. 

Η επιφάνεια της πινακίδας (τοποθέτησης της πληροφορίας-χάρτης) αποτελείται από τρεις 
(3) σανίδες, ώστε να δηµιουργηθεί µία επιφάνεια διαστάσεων 40,0x60,0cm  τουλάχιστον µε 
σανίδες πάχους 2,2cm. Το πλάτος τους θα είναι 11cm και θα αλληλοκαλύπτονται ραµποτέ για 
1,1cm έτσι ώστε τα τρία (3) ενωµένα κοµµάτια να δηµιουργήσουν την επιθυµητή επιφάνεια. Η 
αλληλοκάλυψη θα γίνει µε τρόπο τέτοιο ώστε να είναι δύσκολη η εισχώρηση υγρασίας 
εσωτερικά της πινακίδας.  

Η πινακίδα αυτή αναρτάται σε ξύλινα υποστυλώµατα όπως της πινακίδας κατεύθυνσης µε 
τρεις (3) ισχυρές (6mm) ξυλόβιδες γαλβανιζέ, µήκους 70mm τουλάχιστον, αφού 
δηµιουργηθεί επίπεδη επιφάνεια στο υποστύλωµα (εγκοπή) για την καλή εφαρµογή της, 
σύµφωνα µε τη λεπτοµέρεια του Σχεδίου. Οι τρύπες ανάρτησης τους θα είναι ήδη ανοιγµένες 
(στενότερες) στο εργαστήριο ώστε να µην σχίζεται η σανίδα. Κατά την εφαρµογή της 
πινακίδας στο στύλο θα πρέπει πρώτα να δηµιουργείται οδηγός των τρυπών επί του 
υποστυλώµατος (προ-τρύπηµα), ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή της πινακίδας επί 
του στύλου. 

Σε περίπτωση που υπάρχει πινακίδα κατεύθυνσης, η πινακίδα ενηµέρωσης θα τοποθετηθεί 
κάτω από την σανίδα βέλος κατεύθυνσης. Κατά την εφαρµογή της πινακίδας στο στύλο θα 
πρέπει πρώτα να δηµιουργείται οδηγός των τρυπών επί του υποστυλώµατος (προ-τρύπηµα), 
ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρµογή της πινακίδας επί του στύλου. 

Ολόκληρη η πινακίδα συναρµολογείται πρώτα στο ξυλουργείο, είναι εργονοµικά σχεδιασµένη 
σύµφωνα µε τα Σχέδια της µελέτης, θα έχει το φυσικό χρώµα του ξύλου και θα είναι 
απαραίτητα επαλειµµένη µε µυκητοκτόνο σε διπλή στρώση και σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
επίβλεψης. Οι πινακίδες θα πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετηµένες, καλά στερεωµένες στο 
στύλο και ο επιβλέποντας επιβάλλεται να τσεκάρει το 
αληθές. 

Αναφέρουµε ότι η εσωτερική αλουµινολαµαρίνα λευκή 
πάχους 1 mm όπου πάνω θα κολληθεί η πληροφορία και 
φύλλο πλεξιγκλάς διαφανές υψηλής ποιότητας εξωτερικών 
χώρων, πάχους 5mm αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, 
ενώ το εσωτερικό γραφιστικό περιεχόµενο των πινακίδων 
µε το πληροφοριακό υλικό (χάρτης ακριβείας, κείµενο, 
σχέδια, φωτογραφίες κλπ σκίτσα ορνιθοπανίδας) σε ειδικό 
αυτοκόλλητο βυνίλιο, εξαιρετικά ανθεκτικό στις εξωτερικές 
συνθήκες (βροχή, ήλιος κλπ), που θα κολληθεί επί της 
αλουµινολαµαρίνας, δεν αποτελεί αντικείµενο της 
εργολαβίας του τεχνικού έργου και πρέπει να ανατεθεί σε 
ειδικούς για έργα ερµηνείας περιβάλλοντος που θα 
συνδυάζουν απαραίτητα Περιβαλλοντικό Χαρτογράφο-
Γραφίστα-Φωτογράφο, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
2ου Υποέργου. 

Ανάλογη κατασκευή αποτελεί η πινακίδα επεξήγησης 
ενός πολιτιστικού αξιοθέατου ή φυσικού πόρου όπου συνήθως θα υπάρχει σανίδα (χωρίς 
µορφή βέλους) όπου θα αναγράφεται το όνοµα του πόρου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απαιτούµενη εγκοπή για την καλύτερη εφαρµογή των πινακίδων επί του 
υποστυλώµατος θα δηµιουργείται επί τόπου, σύµφωνα µε τη λεπτοµέρεια του Σχεδίου.  

 

Σχήµα 13: Ενδεικτική Πινακίδα 
Ενηµέρωσης 
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1.4.5.1 Πινακίδα Ενηµέρωσης επί Πινακίδων Κατεύθυνσης  

Παρακάτω θα αναλυθεί η περίπτωση τοποθέτησης της Ενηµερωτικής πινακίδας µονοπατιού ή 
αξιοθέατου σηµείου σε υποστύλωµα µε µονή, διπλή και τριπλή πινακίδα κατεύθυνσης, όπως 
φαίνεται στο ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1 “Σχέδια Λεπτοµ. Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης”, Λ-6.0, 
κλ. 1:15. 

1. Πινακίδα Ενηµέρωσης επί πασσάλου (Λ-6, κλ. 1:15) 

Η πινακίδα αυτή θα βιδωθεί σταθερά στο υποστύλωµα µε τη βοήθεια τριών (3) ξυλόβιδων 
γαλβανιζέ µήκους 70mm σε απόσταση από το έδαφος 1,38m. Οι λοιπές τεχνικές 
προδιαγραφές του υποστυλώµατος όπου τοποθετείτε η πινακίδα ενηµέρωσης είναι όµοιες µε 
αυτές της πινακίδας µονής κατεύθυνσης που περιγράψαµε σε προηγούµενη ενότητα. 

Στις πινακίδες ενηµέρωσης θα τοποθετείται το προειδοποιητικό σήµα των πεζοπορικών 
διαδροµών (ειδικό σύµβολο του πεζοπόρου) το οποίο θα προσαρτάται µε βίδες στον 
ορθοστάτη 20cm κάτω από τη πινακίδα ενηµέρωσης επί εγκοπής που θα δηµιουργείτε σ’ 
αυτόν. 

2. Πινακίδα Ενηµέρωσης επί Μονής Πινακίδας Κατεύθυνσης  

Οι πινακίδες ενηµέρωσης όπου τοποθετούνται επί µόνης κατευθυντήριας πινακίδας έχουν τις 
ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέραµε προηγουµένως. Η διαφορά τους είναι ότι 
τοποθετούνται 5cm  κάτω από τη πινακίδα κατεύθυνσης σε απόσταση 1,19m από το έδαφος. 

Για τη κάλυψη όµως όλων των περιπτώσεων µελετήθηκε η περίπτωση όπου η πινακίδα 
κατεύθυνσης πρέπει να τοποθετηθεί κάθετα στη πινακίδα κατεύθυνσης. Σε αυτή τη 
περίπτωση για να µην υπάρχουν τυχών ατυχήµατα στους πεζοπόρους που θέλουν να 
διευκρινίσουν από κοντινή απόσταση τη πληροφορία που δίνει η πινακίδα, επιλέγεται 
υποστύλωµα µεγαλύτερου ύψους. 

Το ύψος του θα φτάνει τα 2,44m όπου µας δίνει τη δυνατότητα να τοποθετηθεί η πινακίδα 
ενηµέρωσης σε απόσταση ασφαλείας από αυτή της κατεύθυνσης. Η απόσταση µεταξύ τους 
θα είναι 24,0cm  διατηρώντας έτσι την καθ’ ύψος απόσταση της πινακίδας ενηµέρωσης από το 
έδαφος. 

Τέλος τοποθετείται το προειδοποιητικό σήµα των πεζοπορικών διαδροµών (ειδικό 
σύµβολο πεζοπορικών διαδροµών) όπως περιγράφτηκε προηγουµένως. 

3. Πινακίδα Ενηµέρωσης επί ∆ιπλής & Τριπλής Πινακίδας Κατεύθυνσης 

Οι πινακίδες ενηµέρωσης όπου τοποθετούνται επί διπλής και τριπλής κατευθυντήριας 
πινακίδας έχουν τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές που αναφέραµε προηγουµένως. Η διαφορά 
τους είναι ότι τοποθετούνται 5cm  κάτω από τη πινακίδα κατεύθυνσης και για να διατηρηθεί η 
απόσταση 1,19m από το έδαφος τοποθετείτε ψηλότερο υποστύλωµα. 

Για τη περίπτωση που έχουµε διπλή κατευθυντήρια το ύψος του υποστυλώµατος θα φτάνει τα 
2,44m. Όταν µάλιστα µια πινακίδα κατεύθυνσης είναι κάθετη στην ενηµέρωσης για να 
κρατήσουµε την απόσταση ασφαλείας τοποθετείτε αυτή πάντα στη πάνω θέση του 
υποστυλώµατος. 

Για τη περίπτωση που έχουµε τριπλή κατευθυντήρια το ύψος του υποστυλώµατος θα 
φτάνει τα 2,63m. Όταν µάλιστα µια πινακίδα κατεύθυνσης είναι κάθετη στην ενηµέρωσης για 
να κρατήσουµε την απόσταση ασφαλείας τοποθετείτε αυτή πάντα στη πάνω θέση του 
υποστυλώµατος. 

Τέλος τοποθετείται το προειδοποιητικό σήµα των πεζοπορικών διαδροµών (ειδικό 
σύµβολο πεζοπορικών διαδροµών) όπως περιγράφτηκε προηγουµένως. 
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1.4.6  Ειδικά σήµατα 

1.4.6.1 Ειδικό Σύµβολο Πεζοπορικών ∆ιαδροµών 

Αποκλειστικά, στις πινακίδες κατεύθυνσης που φαίνονται από χωµατόδροµους ή και 
ασφαλτόστρωτους δρόµους και οδηγούν σε µονοπάτι, θα τοποθετείται και το 
προειδοποιητικό σήµα των πεζοπορικών διαδροµών που σηµειώνεται µε το ειδικό 
σύµβολο, όπως φαίνεται στο ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1, “Σχέδια Λεπτοµερειών Κατασκευής 
Πινακίδων Σήµανσης ”, Λ-7 κλίµακα 1:4. 

Το προειδοποιητικό σήµα των πεζοπορικών διαδροµών είναι κατασκευασµένο από σκληρό 
ελαφρύ αλουµίνιο ή επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 πάχους 3,0mm  σε 
σχήµα όρθιο παραλληλόγραµµο εξωτερικών διαστάσεων 21,0x14,5cm (µισό Α4), µε µικρές 
στρογγυλοποιηµένες τις γωνίες σε λέιζερ ή υδροκοπή (απαραίτητο), τρυπηµένο µε δύο 
έτοιµες τρύπες, το οποίο θα προσαρτάται µε βίδες στο στύλο στήριξης κάτω από τη σανίδα 
κατεύθυνσης και πινακίδα ενηµέρωσης εάν υπάρχει. Επί της λαµαρίνας αλουµινίου θα 
τοποθετηθεί αντανακλαστικό αυτοκόλλητο (υψηλής αντοχής) σε χρώµα κίτρινο και µαύρο µε 
το ειδικό σύµβολο του πεζοπόρου. 

∆ηλαδή η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από ειδική αντανακλαστική 
µεµβράνη και φέρει σύµβολα οποιουδήποτε ύψους, σχήµατος και χρώµατος (κίτρινο 
υπόβαθρο µε µαύρο το ειδικό σύµβολο του πεζοπόρου), µε χρόνο εγγύησης µια δεκαετία 
τουλάχιστον, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Το ανακλαστικό υπόβαθρο µε το σύµβολο θα είναι από µεµβράνη υψηλής 
αντανακλαστικότητας ΤΥΠΟΥ Ι, θα διαθέτει πολλαπλάσια ικανότητα οπισθανάκλασης, 
µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη συµπεριφορά στην υπό γωνία πρόσπτωση των 
φωτεινών ακτινών. Η αντανακλαστικότητα τύπου Ι, θα ανταποκρίνεται στους όρους των 
Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Π.Τ.Π. Σ-301,Σ-304,Σ-305, σχέδια 
κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, Σ-311, Προσ. Τεχν. Προδιαγραφή 
Αντανακλαστικότητας Πινακίδων Σήµανσης Οδών ΦΕΚ 953/24-10-1997). 

Η πίσω επιφάνεια θα βαφτεί µε ειδική λαδοµπογιά αλουµινίου χρώµατος φαιό (γκρι). 

 

 
 

Σχήµα 14: Ειδικό σύµβολο των πεζοπορικών διαδροµών 

21,0 cm 

14,5 cm 
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1.4.6.2 Σήµα Προσανατολισµού 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ. Από την σωστή 
τοποθέτηση του εξαρτάται και η λειτουργικότητα του δικτύου πεζοπορικών διαδροµών-
µονοπατιών. 

Τοποθετούνται σε τακτά διαστήµατα σήµατα προσανατολισµού των πεζοπόρων της 
διαδροµής, πάνω σε δέντρα, στύλους ∆ΕΗ ή οδοσήµανσης, µαντρότοιχους και βράχια, τα 
οποία θα προσαρτούνται µε γαλαβανισµένες βίδες (3mm x 4cm) στις ξύλινες επιφάνειες, µε 
λαµαρινόβιδες στους στύλους οδοσήµανσης και µπετόβιδες (5mm x 5cm) σε βράχια-πέτρες-
µαντρότοιχους αφού πρώτα ανοιχθεί τρύπα διαµέτρου 7mm µε τρυπάνι. Απαραίτητη 
προϋπόθεση ο εργολάβος του έργου να έχει προµηθευτεί ένα ισχυρό φορητό κρουστικό 
τρυπάνι.  

Το σήµα προσανατολισµού θα είναι από σκληρό ελαφρύ αλουµίνιο ή φύλλο κράµατος 
αλουµινίου τύπου AlMg2 πάχους τουλάχιστον 3,0mm  σε σχήµα ρόµβου διαστάσεων έως 
8,0x8,0cm , τρυπηµένα µε δύο έτοιµες τρύπες, όπως φαίνεται στο ΣΧΕ∆ΙΟ Σ-Ο.1, “Σχέδια 
Λεπτοµερειών Κατασκευής Πινακίδων Σήµανσης ”, Λ-7 κλίµακα 1:4. 

Επί της λαµαρίνας αλουµινίου θα τοποθετηθεί ειδικό αντανακλαστικό αυτοκόλλητο 
αντανακλαστικό (υψηλής αντοχής) χρώµατος ΚΟΚΚΙΝΟ τετράγωνο διαστάσεων 
8,0x8,0cm  και ΜΑΥΡΟ (µπορντούρα) πάχους 0,9cm  µε χρόνο εγγύησης µια δεκαετία 
τουλάχιστον όπως στο προειδοποιητικό σήµα. 

∆ηλαδή, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από µεµβράνη µαύρου χρώµατος 
εξαιρετικής αντοχής για εξωτερικούς χώρους και φέρει σύµβολα οποιουδήποτε ύψους και 
σχήµατος από ειδική αντανακλαστική µεµβράνη ΤΥΠΟΥ Ι, χρώµατος κόκκινου, διαστάσεων 
8,0cm x 8,0cm και µαύρη µεµβράνη ως πλαίσιο πλάτους 0,9cm, η δε πίσω όψη του έχει 
χρώµα φαιό (γκρι), όλα σύµφωνα µε τους όρους των Τεχνικών Οδηγιών και Προδιαγραφών 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Π.Τ.Π. Σ-301, Σ-304, Σ-305, σχέδια κατασκευής έκδοσης 1974, Π.Τ.Π. Σ-310, 
Σ-311), τους όρους δηµοπράτησης του έργου και τη σχετικές προδιαγραφές της µελέτης. 

Η στήριξη σε δέντρα θα γίνει προτιµότερο µε γαλαβανισµένες βίδες, και περιλαµβάνεται κάθε 
άλλη ενέργεια τοποθετήσεως του σήµατος επί της πεζοπορικής διαδροµής µετά της 
µεταφοράς των απαιτούµενων προς τούτο υλικών στις καθοριζοµένας θέσεις, που θα 
υποδειχτούν από την ειδικό πεζοπορικής σήµανσης που θα στελεχωθεί ο ανάδοχος και την 
έγκριση της υπηρεσίας. 
 

 

 

 

 

 

Σχήµα 15: Σήµα 8x8 Προσανατολισµού 

8 cm 
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1.5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζονται από την δηµιουργία δικτύου µονοπατιών 
στη Λέσβο. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει όµως να δίνεται εκτός από το µοναδικό σκηνικό των 
ορεινών περιοχών του νησιού και στην ποιοτική-διακριτική αναψυχή, στην ασφάλεια, στις 
ανάγκες του τουρισµού και στις ανάγκες της τοπικής αγροτικής οικονοµίας και κοινωνίας. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να βελτιώνονται συνεχώς σε σχέση µε αυτούς τους 
παράγοντες. Υπάρχει και θα υπάρξει στο µέλλον µεγάλη ζήτηση για δηµιουργία µονοπατιών 
σε όλο και περισσότερες αποµακρυσµένες περιοχές, και το αποτέλεσµά της όµως πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο για το φυσικό περιβάλλον και να συνδυάζεται πάντα και µε 
την διάρκεια-διατήρηση των κατασκευασµένων µονοπατιών στο χρόνο. Ο σκοπός λοιπόν 
είναι να καθαρίσουµε, να αποκαταστήσουµε ή να διορθώσουµε µονοπάτια και διαδροµές 
χρησιµοποιώντας τεχνικές που θα αντέξουν στις πιέσεις των χρηστών (περιπατητών, κλπ) και 
των καιρικών συνθηκών, χωρίς όµως να αφαιρεθεί τίποτα από την εµπειρία που προσφέρει η 
περιδιάβαση σε ένα ανέγγιχτο και συχνά άγριο τοπίο. 

Για να πάρουν µορφή αυτές οι τεχνικές, δίνονται οι ακόλουθες αρχές/οδηγίες κατασκευής και 
διαχείρισης: 

– Οι εργασίες για τα µονοπάτια θα πρέπει να γίνει µέσα σε ένα διαχειριστικό πλαίσιο 
συνοχής και διασύνδεσης των εµπλεκοµένων φορέων που θα περιλαµβάνει την 
δέσµευση για µακρόχρονη διατήρηση. Επίσης, οι εργασίες αποκατάστασης µονοπατιών 
θα πρέπει να ενσωµατωθούν µέσα σε άλλα αντικείµενα διαχείρισης. 

– Απαιτείται η κατανόηση της υποστηρικτικής φιλοσοφίας και πρακτικής της βελτίωσης των 
µονοπατιών (φιλοπεριβαλλοντική και αειφόρο) από τους φορείς χρηµατοδότησης και 
διαχείρισης του έργου. 

– Οι εργασίες για την κατασκευή µονοπατιών θα πρέπει να γίνουν µετά από προσεχτική 
επιθεώρηση της περιοχής και δίνοντας προτεραιότητα σε ορισµένα σηµεία επέµβασης. 

– Η προτεραιότητα θα βασίζεται στην µείωση και επιδιόρθωση περιβαλλοντικών φθορών 
συγχρόνως µε ευχαρίστηση που θα παρέχεται στον επισκέπτη. 

– Ιδιαίτερη σηµασία θα δίνεται στην περιβαλλοντική πλευρά της εργασίας και ειδικά στα 
σηµεία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ποιότητας των στοιχείων της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

– Η διαχείριση των µονοπατιών θα γίνεται γνωστή από ειδικούς συµβούλους σε συνεργασία 
µε τους ενδιαφερόµενους. 

– Ο σκοπός δηµιουργίας του µονοπατιού και η αναµενόµενη χρήση του θα πρέπει να 
καθοριστεί και η κατασκευή του να γίνεται µε τρόπο που να εναρµονίζεται σ΄αυτόν τον 
σκοπό. 

– Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν υψηλές προδιαγραφές σχεδιασµού και εφαρµογής, µε 
ιδιαίτερη σηµασία να δίνεται στην χρήση υλικών της περιοχής και σε αρµονία µε το τοπίο. 

– Οι καλές περιβαλλοντικές µέθοδοι θα είναι πρώτιστης σηµασίας. Όλα τα υλικά που θα 
προκύψουν κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, τίποτα να 
µην πάει χαµένο. Οι τεχνικές που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να προστατέψουν την 
υπάρχουσα βλάστηση και τα στοιχεία της παράδοσης που θα συναντήσουµε και η 
περιοχή θα πρέπει να παραµείνει όσο πιο φυσική γίνεται.  

– Όλοι όσοι θα συµµετάσχουν στον σχεδιασµό, στην εκτέλεση και στην επίβλεψη των 
εργασιών κατασκευή των µονοπατιών θα πρέπει να είναι αποδεδειγµένα ικανοί από 
επαγγελµατική και τεχνική άποψη. 

– Οι εργασίες θα πρέπει αυστηρά να πραγµατοποιηθούν στα νοµικά πλαίσια που 
επιβάλλονται και σύµφωνα µε τους νόµους για Υγεία και Ασφάλεια.  

Στόχος της παρούσας εµπειρογνωµοσύνης είναι να ενθαρρύνουν και να διασφαλίσουν ότι 
όλοι οι φορείς που σχετίζονται µε την χρηµατοδότηση, την διαχείριση και επισκευή των 
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µονοπατιών στη Λέσβο θα συνυπογράψουν αυτές τις αρχές. Οι εργολαβίες κατασκευής θα 
αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και τεχνικές έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και 
τις απαιτήσεις µιας ποιοτική κατασκευή µονοπατιών. 

Οι αρχές αυτές υποστηρίζονται στο εγχειρίδιο τεχνικών προδιαγραφών που παραθέτεται 
παρακάτω, µε πρακτικές συµβουλές και πληροφορίες για τα κριτήρια της κατασκευής, µαζί µε 
την ανάπτυξη των πρακτικών, κριτικών και των αισθητικών δυνατοτήτων της. Αυτά δε τα 
standards θα χρησιµεύσουν για την εκτίµηση των επιπτώσεων κατά τις εργασίες κατασκευής.  

 

1.5.1 Η επίδραση των έργων κατασκευής στο περιβάλλον 

Τα περισσότερα µονοπάτια δεν θα έχουν εµφανή επίδραση στο τοπίο είτε χρησιµοποιηθούν 
σαν απλά µονοπάτια για περίπατο είτε σαν διαδροµές µε άλογο σε ένα όµορφο φυσικό 
περιβάλλον. Αυτά που ήδη υπάρχουν χρησιµοποιούνται σχεδόν στο σύνολό τους για 
αγροτικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς και λιγότερο για αναψυχή αν και το ενδιαφέρον για 
την αναψυχή στην ύπαιθρο τελευταία διαρκώς αυξάνεται. Αποτέλεσµα αυτού του 
αυξανόµενου ενδιαφέροντος και της υπερβολικής χρήσης είναι η φθορά και πιθανή διάβρωση.  

Αυτό οδηγεί στην ανάγκη να κατασκευαστούν ή να επιδιορθωθούν τα µονοπάτια µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να περιοριστεί στο ελάχιστο η φθορά λόγω χρήσης ή διάβρωσης και να 
ανακατασκευάσουµε ορισµένα σηµεία µε τρόπο παραδεκτό και που να έχει αντοχή και 
διάρκεια στο χρόνο. Μόνο αν γίνει αυτό θα µπορεί όχι µόνο να γίνεται χρήση χωρίς 
προβλήµατα αλλά και να υπάρχουν ορατά περιβαλλοντικά οφέλη. 

Εισαγωγή στις εργασίες κατασκευής µονοπατιών 

Ο καλύτερος τρόπος για να µειώσουµε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά την 
διάρκεια της κατασκευής των µονοπατιών είναι να σιγουρευτούµε από την αρχή ότι γίνεται 
ποιοτική δουλειά σε όλα τα στάδια των εργασιών από το αρχικό σχέδιο ως την τελική 
κατασκευή. Αυτό µπορεί να γίνει εφικτό µέσω του ουσιαστικού σχεδιασµού, παίρνοντας υπ΄ 
όψιν την χρήση του µονοπατιού και των χαρακτηριστικών της περιοχής. Για να σιγουρευτούµε 
ότι θα γίνει η καλύτερη δουλειά και να γίνουν σεβαστά τα περιβαλλοντικά ζητήµατα που 
µπορεί να συναντήσουµε, είναι βασικό, πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία να καθοριστεί 
επακριβώς το ίδιο το µονοπάτι. 

Μια µινιµαλιστική προσέγγιση της τακτικής συντήρησης και των δευτερευόντων εργασιών 
συνδυαζόµενα µε τη αντοχή και διάρκεια στο χρόνο, θεωρείται γενικά αποδεκτή και πιο 
κατάλληλη. Όµως σε πολλές περιπτώσεις λόγω ακριβώς της έλλειψης συντήρησης και 
προστασίας, το φαινόµενο της διάβρωσης έχει υπερβεί τα επιτρεπτά όρια και χρειάζεται να 
γίνει άµεση επέµβαση µεγαλύτερης έκτασης. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι δεν θα πρέπει να 
γίνεται και µετά τακτική συντήρηση ή ότι δεν θα υπάρξουν και µελλοντικά άλλα προβλήµατα.  

Σχεδιασµός: Για να αποφύγουµε λάθη και κατά συνέπεια µεγαλύτερες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, ο σχεδιασµός του µονοπατιού θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις συνθήκες 
που το διέπουν, όσον αφορά τις τοπικές καιρικές συνθήκες και την χρήση του. Ο σχεδιασµός 
θα πρέπει να διασφαλίζει την µέγιστη ποιότητα της τελικής εργασίας, µε την επιλογή των 
υψηλότερων τεχνικών στάνταρτ σε συνάρτηση µε το περιβάλλον.  

• Η τεχνική επέµβαση θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο µικρή: να αποφευχθούν 
υπερβολές, π.χ. δεν χρειάζεται να τοποθετούνται κάθε 10 m τεχνικά αποµάκρυνσης 
των νερών από το µονοπάτι, σε µια περιοχή που µπορεί αυτό να γίνει µε λιγότερα 

• Η όποια επέµβαση ευθυγράµµισης πρέπει να ταιριάζει µε το τοπίο: να αποφεύγονται 
µεγάλα ευθύγραµµα κοµµάτια που να έχουν το ίδιο πλάτος 

• Οι στερεωτικές παρεµβάσεις πλευρικής συγκράτησης των µονοπατιών και επεµβάσεις 
σε περιοχές µε διάβρωση να προσαρµόζονται φυσικά µε το πέριξ τοπίο 

• Το µονοπάτι, µε το τέλος των εργασιών να παρουσιάζει µια εικόνα καλύτερη (όσον 
αφορά τα φυσικά εµπόδια και την βατότητα) από πριν. 
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Υλικά: Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να είναι φυσικά και να ταιριάζουν 
απόλυτα µε το περιβάλλον. 

• Χρησιµοποιούµε τοπικά υλικά για την επισκευή του µονοπατιού και για την 
αποστράγγιση αυτού, κατά προτίµηση µαζεύοντας τα υλικά που βρίσκουµε γύρω στο 
µονοπάτι 

• Συλλέγουµε τα υλικά αυτά προσπαθώντας πάντα να µην χαλάσουµε το περιβάλλον 

• Ξαναφτιάχνουµε περιοχές που έχουν πάθει ζηµιές από διάβρωση, σκαψίµατα κλπ 
ξαναβάζοντας το ίδιο δυνατόν υλικό από πέτρες, ή χώµα.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιµο υλικό για την ανακατασκευή, πέτρες ή φυτική γη 
µπορούν να µεταφερθούν από παρακείµενες περιοχές. 

• ελέγχουµε αν απαιτείται νόµιµη επέµβαση 

• προσέχουµε τα υλικά που φέρνουµε ώστε να ταιριάζουν γεωλογικά και χρωµατικά µε 
αυτά που είδη υπάρχουν στην περιοχή 

• χρησιµοποιούµε κοµµάτια από παλιές πέτρες και όχι κοµµένες πρόσφατα 

• προσπαθούµε όσο γίνεται να συγκαλύψουµε τα καινούργια υλικά µε άλλα που 
υπάρχουν στην γύρω περιοχή, για να µην γίνει αισθητή η διαφορά 

Χρονικά πλαίσια: Η εργασίες θα πρέπει να σχεδιασθούν και να γίνουν προσεχτικά για να µην 
υπάρξει παραπάνω επιβάρυνση στην περιοχή. Προσπαθούµε να κάνουµε τις εργασίες την 
περίοδο του χρόνου που το έδαφος θα είναι σχετικά στεγνό. 
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1.5.1.1 Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του έργου στη Λέσβο 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του έργου: «Ολοκληρωµένος 
σχεδιασµός ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδροµών και εδραίωση περιηγητικού 
τουρισµού», στο Νοµό Λέσβου, δεν αναµένεται να επέλθουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε 
σχέση µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την υλοποίηση του συγκεκριµένου έργου 
σύµφωνα και µε τη γνωµοδότηση της ∆/νση ΠΕ.ΧΩ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπ’ αρ. πρ 
985 /Γ.Χ.163/ΑΦ 6.1.5.3γ / 01/9/2003 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Στα πλαίσια του έργου έγινε επικαιροποίηση σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρ. 31379-2438/ΑΦ 
6.1.5.3γ/Φ692/03-09-2010, κατά συνέπεια, δεν απαιτείται να τηρηθεί διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης.  

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση δεν απαιτείται καθώς οι πεζοπορικές διαδροµές αποτελούν 
πεζόδροµους στην ύπαιθρο που σύµφωνα µε την Υ.Α 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄21/13-01-2012) 
«Κατάταξη δηµοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύµφωνα µε το 
Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21-09-2011 (ΦΕΚ Α΄209/2011», Παράρτηµα Ι, Οµάδα 
1η, υποσηµείωση (i) οι «πεζόδροµοι στους οποίους δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση 
τετράτροχων µηχανοκίνητων οχηµάτων, δεν κατατάσσονται στον παρόντα πίνακα και ως εκ 
τούτου δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης». 

Επίσης γνωµοδότησαν ΘΕΤΙΚΑ: 

� η ∆/νσης ∆ασών Ν. Λέσβου της Α∆Α µε το υπ’ αρ. πρ. 17259/3637/02-11-2011 
έγγραφο της και το υπ’ αρ. πρ 1295/05-04-2004.  

� η Κ’ Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων µε το υπ’ αρ. πρ. 6283/21-10-2011 έγγραφο της 
και το υπ’ αρ. πρ 2716/16-06-2004. 

� η 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε το υπ’ αρ. πρ. 2655/27-10-2011 έγγραφο 
της και το υπ’ αρ. πρ 792/28-05-2004. 

� και η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου µε το υπ’ αρ. 
πρ. 2889/26-10-2011 έγγραφο της και το υπ’ αρ. πρ 887/07-06-2004. 

Όλες οι γνωµοδοτήσεις επισυνάπτονται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Οι ελάχιστες αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις µπορούν να αντιµετωπισθούν 
αποτελεσµατικά εφόσον τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω:  

α) Να τηρηθούν µε σχολαστικότητα από τον Ανάδοχο και ευθύνη του ∆ήµου και της ΕΤΑΛ 
Α.Ε. όλες οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο.  

β) Απαγόρευση κάθε µπαζώµατος χειµάρρου, ρέµατος ή παραλίας.  

γ) Απαγόρευση διάνοιξης νέων οδών ή εκτέλεσης εκσκαφών πέραν των αναγκαίων. 

δ) Απαγόρευση κάθε µορφής δηµιουργίας δανειοθαλάµου για τα υλικά κατασκευής. Η 
προµήθεια των υλικών να γίνει από νοµίµως λειτουργούντα λατοµεία της περιοχής.  

ε) Σταδιακή αποµάκρυνση κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, όλων των µπαζών, 
πλεοναζόντων αδρανών και άχρηστων υλικών σε εγκεκριµένους χώρους διάθεσης.  

στ) Απαγόρευση κάθε µορφής ρύπανσης από σκουπίδια, άχρηστα υλικά, λάδια, καύσιµα κλπ 
κατά τη φάση κατασκευής του έργου.  

ζ) Λήψη όλων των ενδεδειγµένων και απαραίτητων µέτρων πυροπροστασίας.  

η) Να εξασφαλιστεί σχετική έγκριση επέµβασης της αρµόδιας ∆ασικής Υπηρεσίας, εφόσον 
θιγούν δασικές εκτάσεις ή έστω και µεµονωµένα φυτά δασικού ενδιαφέροντος.  

θ) Να τηρηθούν τυχόν προϋποθέσεις των αρµόδιων Υπηρεσιών του Υπ.Πο. πριν από, ή κατά 
την εκτέλεση των εργασιών.  

ι) Οι στάσης θέασης και ανάπαυσης να γίνουν αποκλειστικά σε κοινόχρηστους ή δηµόσιους 
(δηµοτικούς χώρους) και όχι εντός ιδιωτικών ιδιοκτησιών.  
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κ) Όπου χρειάζεται θα ζητείται συγκατάθεση των ιδιοκτητών.  

λ) ∆εν θα γίνει καµία αλλαγή χρήσεως σε δασική έκταση η επέµβαση σ’ αυτή µε µηχανικά 
µέσα προωθητήρα κλπ, χωρίς έγκριση επέµβασης από την ∆/νση ∆ασών.  

µ) Οποιαδήποτε φθορά δασικής βλάστησης θα περιοριστεί στην ελάχιστη δυνατή.  

ν) Τυχόν εγκαταστάσεις σε σηµεία θέας θα προσαρµοστούν στο περιβάλλον και θα είναι κατά 
το δυνατόν ξύλινες ή πέτρινες, ισχυρές κατασκευές ώστε να αντέχουν στις καιρικές 
συνθήκες της περιοχής.  

ξ) Την έγκυρη ενηµέρωση από τον Ανάδοχο των Αρχαιολογικών Υπηρεσιών κατά την έναρξη 
των εργασιών.  

ο) Εάν κατά την πορεία των εργασιών αποδειχθεί ότι εγκυµονούν κίνδυνοι για την πρόκληση 
άµεσης η έµµεσης βλάβης σε Μνηµεία ή στον περιβάλλοντα χώρο αυτών, αρµοδιότητας 
οποιοδήποτε Αρχαιολογικών Υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία του Αναδόχου 
µε αυτή για τη διευθέτηση του θέµατος και να ζητείται η κατά νόµο έγκριση της Αρχ. 
Υπηρεσίας 

π) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εργασιών διαµόρφωσης η πιθανότατα µικρής κλίµακας 
εκσκαφών εντοπισθούν αρχαιότητες αρµοδιότητας της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, οι 
εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, όπως ο Ν. 3028/02 ορίζει. 

 

Σε περίπτωση που δεν εφαρµοστούν οι παραπάνω όροι, ή γίνουν άλλες εργασίες πέραν των 
προγραµµατισµένων, δεν ισχύει η απαλλαγή από την διαδικασία της περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης όπως εκφράζεται στο παρόν έγγραφο.  

 

 

 

 

Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2014     Ελέγχθηκε- Θεωρήθηκε 

 Ο Συντάξας       Μυτιλήνη ...../....../2014 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

ΕΓΓΡΑΦΑ – ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ 

 

 

 

 
1. Τα υπ’ αρ. πρ. 985/Γ.Χ. 163/ΑΦ 6.1.5.3γ/Φ692/01-09-2003 και υπ’ αρ. πρ. 31379-

2438/ΑΦ 6.1.5.3γ/Φ692/03-09-2010 έγγραφα της ∆/νσης ΠΕ.ΧΩ. Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αιγαίου (Α.∆.Α.) 

2. Τα υπ’ αρ. πρ. 17259/3637/02-11-2011 και υπ’ αρ. πρ. 1295/05-04-2004 έγγραφα της 
∆/νσης ∆ασών Ν. Λέσβου της Α∆Α. 

3. Τα υπ’ αρ. πρ. 6283/21-10-2011 και υπ’ αρ. πρ. 2716/16-06-2004 έγγραφα της Κ’ 
Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

4. Τα υπ’ αρ. πρ. 2655/27-10-2011 και υπ’ αρ. πρ. 792/28-05-2004 έγγραφα της 14η 
Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 

5. Τα υπ’ αρ. πρ. 2889/26-10-2011 και υπ’ αρ. πρ. 887/07-06-2004 έγγραφα της Υπηρεσία 
Νεωτέρων Μνηµείων & Τεχνικών Έργων Βορείου Αιγαίου και το 

 


