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1. Τα Παρράσια μονοπάτια 

 
Τα Παρράσια Μονοπάτια σχηματίζουν έναν μεγάλο πεζοπορικό κύκλο γύρω από το Λύκαιο και 

περιτρέχουν την αρχαία Παρρασία. 
 

 

Μετά από πολύχρονες διερευνήσεις, τα Παρράσια Μονοπάτια βρήκαν μια ευκαιρία υλοποίησης στο 

πλαίσιο της από 22/12/2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση της πρότασης της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου: «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάδειξη υφιστάμενων περιπατητικών μονοπατιών και 

ειδικών διαδρομών ποταμών Λουσίου και Αλφειού και περιοχής Λυκαίου όρους», η Πελοπόννησος Α.Ε. 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του δικτύου και την προεργασία που 

είχε γίνει, η Πελοπόννησος Α.Ε. αιτήθηκε συμβουλευτική υποστήριξη στο σωματείο Φίλοι του Παρράσιου 

Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, με διακριτικό τίτλο «ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ», που εδρεύει στην Αθήνα και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Φώτη Ζώη. 

 

Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά στην 
 

 Υποστήριξη στη καταγραφή και ανάδειξη ορειβατικών μονοπατιών  

 Υποστήριξη στη καταγραφή υφιστάμενων ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών 

 Υποστήριξη στην εκτίμηση χάραξης νέων ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών 
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 Υποστήριξη στη καταγραφή αναγκαίων παρεμβάσεων ανάδειξης και σήμανσης 

Η συμβουλευτική υποστήριξη θα παραδοθεί με τη μορφή προμελέτης που θα περιλαμβάνει τεύχος 

κειμένου και χαρτών και ψηφιακά δεδομένα. Το κείμενο θα περιλαμβάνει: 

 
Ιστορικό ανάθεσης της μελέτης (Φορέας εκτέλεσης, εντολή εκτέλεσης), περιοχή μελέτης, θέση του έργου 
και σύντομη περιγραφή της ευρύτερης περιοχής, σκοπός του έργου. 

Τρόπος αξιοποίησης των υφιστάμενων μονοπατιών (ή χάραξη νέων μονοπατιών, εφόσον δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος πρόσβασης). 
 
Καταγραφή μόνιμων τρεχούμενων νερών, όπως πηγές, ποτάμια, λίμνες κλπ κατά μήκος του μονοπατιού. 
 
Αναφορά σε τεχνικές υποδομές που υπάρχουν στη περιοχή (καταλύματα, κρήνες, εκκλησίες, τουριστικές 
εγκαταστάσεις). 
 
Προτάσεις βελτίωσης των υφισταμένων μονοπατιών, με χωροθέτηση και περιγραφή των παρεμβάσεων 
βελτίωσης της βατότητας και των συναφών κατασκευών. Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται οι 
δασοτεχνικές εργασίες και τα αναγκαία έργα. Στο τεύχος των τελικώς παραδοτέων θα περιλαμβάνεται 
συγκεντρωτικός πίνακας έργων και εργασιών με τη σχετική κοστολόγηση. 
 
Σε κάθε διαδρομή αναλυτικά και στο σύνολο της διαδρομής συγκεντρωτικά θα γίνει περιγραφή του τρόπου 
σήμανσης (διευκρινίζεται ότι δεν εννοείται οι θέσεις με συντεταγμένες των στοιχείων σήμανσης, τα οποία 
θα κοθοριστούν μετά τους καθαρισμούς των διαδρομών). 
 
Οι χαράξεις των διαδρομών θα παραδοθούν σε ψηφιακό αρχείο πρωτοκόλλου KML (εναλλακτικά GPX ή 
DXF). 
Τέλος θα παραδοθούν φωτογραφίες της περιοχής που διασχίζουν τα μονοπάτια σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
Παραδοτέο ορίζεται η έκθεση πεπραγμένων και ανά περίπτωση έντυπο και επεξεργάσιμο υλικό σε 
ηλεκτρονική μορφή σε όσα αντίγραφα απαιτηθούν με ανώτερο αριθμό τα πέντε αντίτυπα. 

 

Για την διεκπεραίωση του πιο πάνω έργου, το Παρράσιο Πάρκο, με απόφαση του ΔΣ, ανέθεσε τη 

σύνταξη σχετική προμελέτης στην εταιρεία Τρ. Αδαμακόπουλος και συνεργάτες, που έχει έδρα την Αθήνα 

και φέρει τον διακριτικό τίτλο AnaDigit. 

 
Η ομάδα της AnaDigit εγκαταστάθηκε 7 μέρες στην περιοχή, υπό την καθοδήγηση και συνεχή 

υποστήριξη του Φώτη Ζώη. Οι εργασίες καταγραφής των δεδομένων στο πεδίο εκτελέστηκαν από την 
ομάδα ειδικών της AnaDigit Τριαντάφυλλο Αδαμακόπουλο (πολιτικό μηχανικό) και Ρεγγίνα Κούτση 
(γεωλόγο). Η καταχώρηση των δεδομένων διεκπεραιώθηκε από τον Νίκο Βέη (τεχνικό GIS) και η σύνθεση 
της μελέτης από τον Άγγελο Αδαμακόπουλο (μηχανολόγο μηχανικό). 

 
Για τη ακριβέστερη και ταχύτερη καταγραφή των αναγκαίων υποδομών κατά μήκος του συνόλου της 

πεζοπορικής διαδρομής χρησιμοποιείται μια σύνθετη τεχνική ταχείας χωροθέτησης και προδιαγραφής των 
έργων υποδομής, των εργασιών κατά μήκος των μονοπατιών και της αναγκαίας σήμανσης, το οποίο 
αναπτύχθηκε από την τεχνική- χαρτογραφική εταιρεία AnaDigit. Κορωνίδα της τεχνικής αυτής είναι η ειδική 
εφαρμογή καταγραφών Trail Creator. Όλες οι επεξεργασίες υποστηρίζονται από ειδικούς γεωμετρικούς 
αλγορίθμους που έχουν αναπτυχθεί από τον Γιάννη Σοφό (Δρ. τοπογράφο). 
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2. Σύνδεσμοι ιστοσελίδων 

 

Αρχική σελίδα: 
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/parrhasian_paths_net_study.php  

 

Στις παρακάτω σελίδες έχουν αναρτηθεί για κάθε διαδρομή ψηφιακοί χάρτες με την χωροθέτηση επί 
χάρτου όλων των έργων, καθώς και πίνακες με μετρητικά στοιχεία των εργασιών. Η πρόσβαση στους 
πίνακες και η εξαγωγή τους σε αρχείο Excel γίνεται με τη χρήση κωδικού. 

 

1. Καρίτενα- Κωτύλιο: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_1.php  

 

2. Κωτύλιο-Σκληρού: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_2.php  

 

3. Σκληρού-Νέδα: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_3.php  

 

4. Νέδα-Βάστας: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_4.php  

 

5. Βάστας-Ίσαρη: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_5.php  

 

6. Ίσαρη-Λυκόσουρα: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_6.php  

 

7. Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_7.php  

 

8. Ίσωμα Καρυών-Καρίτενα: 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_8.php  

 

http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/parrhasian_paths_net_study.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_1.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_2.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_3.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_4.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_5.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_6.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_7.php
http://www.topoguide.gr/trail_creator/Parrhasian/Parrhasian_Trails_Section_8.php
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3. Εφαρμογή για φορητές συσκευές Android 

 

Όλες οι παραπάνω διαδρομές μπορούν να περιληφθούν σε ειδική εφαρμογή πεζοπορικής πλοήγησης 
για φορητές συσκευές. Οι εφαρμογές πεζοπορικής πλοήγησης της οικογένειας topoGuide έχουν αναπτυχθεί 
από την AnaDigit και διατίθενται για συσκευές Android (smartphones και tablets). 

Η υλοποίηση της εφαρμογής δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 
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4. Παρράσια Μονοπάτια: η γενική εικόνα 

 
Στο πλαίσιο της παρούσας προμελέτης, τα Παρράσια Μονοπάτια σχεδιάστηκαν ως μια κυκλική 

πορεία γύρω από το Λύκαιο όρος.  Η διαδρομή έχει σαν αφετηρία και τερματικό στην Καρίτενα, αλλά ως 
κυκλική μπορεί να έχει οποιαδήποτε αφετηρία. Επιπλέον της κεντρικής χάραξης, υπάρχουν πολλά 
παρακλάδια που οδηγούν σε γειτονικά χωριά ή άλλους προορισμούς (όπως ο αρχαιολογικός χώρος του 
Λυκαίου ή του Επικούρειου Απόλλωνα) ή γεφυρώνουν συντομεύσεις ανάμεσα στους κόμβους του ίδιου του 
δικτύου. 

 
Ο μεγάλος αυτός κύκλος γύρω από το Λύκαιο σχεδιάστηκε ώστε να περνά από τα παρακάτω 16 χωριά: 

Καρίτενα, Κάτω Κωτύλιο, Κωτύλιο, Παλάτου, Σκληρού, Αμπελιώνα, Νέδα, Βάστας, Δασοχώρι, Ίσαρη, 
Πετροβούνι, Λυκόσουρα, Καστανοχώρι, Ίσωμα Καρυών, Κυπαρίσσια, Μαυριά. 

Η κεντρική όδευση αποτελείται από 8 τμήματα, που μπορούν να θεωρηθούν ως ημερήσιες διαδρομές, 
συνολικού οριζοντιογραφικού μήκους 88.4 χλμ. Το ανηγμένο επί του αναγλύφου μήκος (λαμβανομένων 
δηλ. υπόψην και των υψομετρικών διαφορών) είναι, ως αναμένετο λόγω του έντονου αναγλύφου, 
μεγαλύτερο και εκτιμάται σε 90.2 χλμ.  

 
Τα 8 τμήματα είναι: 
 

1. Καρίτενα- Κωτύλιο. Περνά από τα Πανταζαίικα και το Κάτω Κωτύλιο. 

Μήκος:  9770 m, χρόνος: 5h00. 

2. Κωτύλιο-Σκληρού. Περνά από του Παλάτου. Διακλάδωση για Ανδρίτσαινα, αρχ. Χώρο Λυκαίου και 

ναό Επικούρειου Απόλλωνα. 

Μήκος: 14980 m, χρόνος: 6h00. 

3. Σκληρού-Νέδα. Περνά από την Αμπελιώνα. Διακλάδωση για ναό του Πανός. 

Μήκος: 6830 m, χρόνος: 3h00. 

4. Νέδα-Βάστας. Διακλάδωση για χωριό Λύκαιο και κορυφή όρους Τετράζι. 

Μήκος: 10700 m, χρόνος: 4h30. 

5. Βάστας-Ίσαρη. Περνά από την Αγία Θοδώρα και το Δασοχώρι. 

Μήκος: 13070 m, χρόνος: 5h30. 

6. Ίσαρη-Λυκόσουρα. Διακλάδωση για χωριό Πετροβούνι και τον αρχ. χώρο της Λυκόσουρας. 

Μήκος: 7030 m, χρόνος: 3h00. 

7. Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών. Περνά κοντά από το Χάνι Παγανού και το Καστανοχώρι. Διακλάδωση 

για ναό Παρράσιου Απόλλωνα και κάστρο Σκορτών. 

Μήκος: 14520 m, χρόνος: 6h00. 

8. Ίσωμα Καρυών-Καρίτενα. Περνά από τα Κυπαρίσσια και τα Μαυριά και δίπλα από την κοίτη του 

Αλφειού. Διακλάδωση για φαράγγι Αλφειού, κάστρο Καρίτενας. 

Μήκος: 11510 m, χρόνος: 5h00. 

 
Το ανώτερο υψόμετρο διέλευσης της διαδρομής είναι 1205 μ. και το κατώτερο 228 μ. Πρακτικά αυτό 

σημαίνει ότι η διαδρομή είναι ελεύθερη χιονόπτωσης και μπορεί να αξιοποιηθεί σχεδόν 365 μέρες το 
χρόνο. 
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Η συνολική υψομετρική διαφορά των αναβάσεων (άθροισμα όλων των αναβάσεων) είναι 6152 μ., ενώ 
ακριβώς ίδια είναι και η υψομετρική διαφορά καταβάσεων (αφού πρόκειται για κυκλική διαδρομή). Η 
συνολική υψομετρική διαφορά (ανάβαση και κατάβαση) είναι εύλογα 12304 μ. Οι τιμές αυτές, χωρίς 
να είναι ασήμαντες, διαμορφώνουν την εικόνα ενός σχετικά ομαλού πεζοπορικού πεδίου και μιας 
διαδρομής που μπορεί να θεωρηθεί ότι απευθύνεται σε όλους. 

 
Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη διάσχιση όλης της διαδρομής εκτιμάται σε 38 ώρες. Η εκτίμηση 

αυτή, όπως και οι χρονοαποστάσεις των επιμέρους τμημάτων, βασίζεται σε ιδιωτικό αλγόριθμος 
υπολογισμού που λαμβάνει υπόψην το μήκος, την κλίση, την επιβάρυνση λόγω διάρκειας και την 
επιβάρυνση λόγω της βατότητα των μονοπατιών (θεωρουμένων ως ανοιχτών και ελεύθερων από 
εμπόδια της βλάστησης ή άλλα). Αυτή η τελευταία παράμετρος θα βελτιωθεί με την συντήρηση και 
βελτίωση ορισμένων τμημάτων. 

 
Τα τμήματα έχουν μήκη που κυμαίνονται από 6830 έως 14980 μ. και χρονοαποστάσεις από έως 3 έως 6 

ώρες. Η εναλλαγή συντομότερων με μεγαλύτερα τμήμα δίνει στον πεζοπόρο την ευκαιρία ανάπαυσης 
και επίσκεψης άλλων σημείων ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας. 

 
Η κατανομή σε υψ. ζώνες του συνόλου φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα: 
 

 
 

Φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής βρίσκεται στην μέση υψομετρική ζώνη (600-1000 μ). 

 
Η κατανομή σε κλάσεις κλίσης  του συνόλου φαίνεται στο πιο κάτω διάγραμμα: 

 

 
 

Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής βρίσκεται σε σχετικά ομαλό πεδίο (ελαφρά 
κατηφόρα έως ελαφρά ανηφόρα). 

 Τα μετητικά στοιχεία για κάθε τμήμα φαίνονται στα επιμέρους κεφάλαια. 

 

Έργα, εργασίες και σήμανση στα Παρράσια Μονοπάτια 

 

Οι εργασίες που έχουν αποτυπωθεί έχουν συνολικά τα πιο κάτω μεγέθη: 

Τύπος εργασίας Μήκος 

Εκθαμνώσεις 18427 m 

Κλαδέματα 16805 m 

Διάνοιξη 1717 m 

Διαπλάτυνση 414 m 

Εργασίες βραχωδών πρανών 313 m 



13/09/2017 

Παρράσια Μονοπάτια – Μελέτη πεζοπορικών διαδρομών 10 / 53 
 

Μετατοπίσεις φερτών 12140 m 

 
Οι κατασκευές (έργα) που έχουν αποτυπωθεί είναι συνολικά οι εξής: 

 

Τύπος κατασκευής Αριθμός 

Χώροι αναψυχής 2 

Υπέρβαση πρανούς 1 

Σκαλοπάτια 6 

Λιθόστρωση 1 

Καθιστικό 1 

Κιόσκι 1 

Κρήνες 6 

Γέφυρες 7 

 

Η σήμανση θα αποτελείται από την κεντρική πινακίδα του δικτύου (που μπορεί να αναπαραχθεί σε 
πολλά αντίγραφα και να τοποθετηθεί σε διάφορες θέσεις, κυρίως στα σημεία εισόδου της περιοχής και την 
Καρίτενα), από 17 Πινακίδες διαδρομής (μία για κάθε διαδρομή σε κάθε οικισμό) και 78 Πινακίδες 
κατεύθυνσης. Τέλος έχει εκτιμηθεί ένας αριθμός θέσεων για τα Επιβεβαιωτικά σημάδια (787 θέσεις), στις 
περισσόετερες από τις οποίες θα τοποθετηθούν δύο σημάδια (ένα για κάθε κατεύθυνση περπατήματος). 

 

Κοστολόγηση εργασιών, έργων και σήμανσης 

 

Διαδρομή Κόστος 

Καρίτενα- Κωτύλιο 25.669,00 

Κωτύλιο-Σκληρού 39.425,00 

Σκληρού-Νέδα 2.352,00 

Νέδα-Βάστας 38.626,00 

Βάστας-Ίσαρη 25.006,00 

Ίσαρη-Λυκόσουρα 12.056,00 

Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών 13.536,00 

Ίσωμα Καρυών-Καρίτενα 29.091,00 

Σύνολο 185.761,00 

Με εργολαβικο κέρδος, 
απρόβλεπτα κλπ 

252.077,67 

Αναθεώρηση 5.986,84 

ΦΠΑ 24% 61.935,48 

Γενικό σύνολο 320.000,00 
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Σημειώνουμε ότι στις διαδρομές η κοστολόγηση αφορά τη δημοπράτηση του εκάστοτε τμήματος ως 
ανεξάρτητου έργου, οπότε έχει υπολογιστεί η ανάλογη αναθεώρηση. 
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5. Τεχνικές προδιαγραφές εργασιών 

Αφορά τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την συντήρηση υπάρχοντος μονοπατιού μικρού 
πλάτους και σχετικά μικρών κλίσεων. Ο καθαρισμός των υφιστάμενων μονοπατιών είναι απαραίτητος ώστε 
να αποκατασταθούν μονοπάτια που συνέδεαν οικισμούς ή χρήσεις και έχουν κλείσει από τη βλάστηση ή 
έχουν κατακλυσθεί από πέτρες. Οι εργασίες θα αφορούν στην αφαίρεση ξερών κατακείμενων ξυλωδών 
προϊόντων (κλαδιά, κορμοί) και λίθων, τα οποία δημιουργούν πρόβλημα στην ομαλή πεζοπορία ή μπορούν 
να προκαλέσουν ατυχήματα. 

Παράλληλα θα γίνει αφαίρεση νέων θάμνων που έχουν φυτρώσει στο ίχνος του μονοπατιού, κλάδεμα 
των δέντρων που εμποδίζουν την ομαλή πεζοπορία και τεμαχισμός και απομάκρυνση πεσμένων κορμών. 
Όλα τα προϊόντα των καθαρισμών καθώς και προϋπάρχοντα απορρίμματα θα απομακρύνονται, ώστε να 
μην δημιουργούνται σωρεύσεις εύφλεκτης ύλης και θα αποτίθενται σε θέσεις που θα προσδιοριστούν από 
την Δασ. Υπηρεσία ή θα προταθούν από τον εργολάβο και θα εγκριθούν από την Δασ. Υπηρεσία. 

Οι εργασίες τελούν υπό την έγκριση της Δασ. Υπηρεσίας. 

5.1. Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Για τη βελτίωση της βατότητας του μονοπατιού απαιτείται η κοπή και εκρίζωση της θαμνώδους 
βλάστησης, η οποία ευρίσκεται κατά μήκος και εκατέρωθεν του άξονα του μονοπατιού ώστε να μην 
εμποδίζεται η διέλευση των πεζοπόρων. Παράλληλα, θα κοπούν οι κλάδοι σε μικρά δέντρα και ψηλούς 
θάμνους που βρίσκονται πάνω στον άξονα του μονοπατιού μέχρι ύψους 2,5 μ. Οι παρεμβάσεις θα 
εκτελούνται σε πλάτος 2 μ. (1 μ. από το κέντρο του άξονα του μονοπατιού και 0,5 μ. εκατέρωθεν αυτού). 

Οι εργασίες τελούν υπό την έγκριση της Δασ. Υπηρεσίας. Οι παρέμβαση θα αφορά μόνο σε μικρούς 
θάμνους που βρίσκονται πάνω στον άξονα του μονοπατιού. Τα προϊόντα του καθαρισμού θα μεταφέρονται 
σε ασφαλείς ζώνες, που θα προσδιορίζονται ή εγκρίνονται από τη Δασ. Υπηρεσία. Αποκλείεται η καύση, 
ταφή ή συσσώρευση των κομμένων θάμνων, κλαδιών, κορμών και άλλων ξυλωδών προϊόντων, όπως και η 
απόρριψή τους σε παρακείμενες ζώνες, ιδιωτικές ή δημόσιες. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο χειροκίνητα, 
ηλεκτροκίνητα ή βενζινοκίνητα φορητά εργαλεία κοπής (αποκλείονται ελκόμενα ή αυτοκινούμενα μηχανικά 
μέσα). 

Οι εκθαμνώσεις και οι κλαδεύσεις θα γίνονται αποκλειστικά χειρωνακτικά. Η μετακίνηση κατά μήκος 
του μονοπατιού θα γίνεται με τα πόδια. 

 

5.2. Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών αφορούν στη αφαίρεση χώματος και λίθων ποικίλων 
διαστάσεων που έχουν μεταφερθεί εντός του μονοπατιού από επιφανειακές απορροές υδάτων ή έχουν 
πέσει από τα γύρω φυσικά ή τεχνητά πρανή και στη μεταφορά των υλικών σε κατάλληλη θέση προς 
απόθεση, κυρίως στα όρια του μονοπατιού. Σκοπός των εργασιών αυτών είναι η διαμόρφωση ομαλού 
καταστρώματος του μονοπατιού και η διατήρηση ενός κατά το μάλλον ή ήττον σταθερού πλάτους 0,8 μ. σε 
όλο το μήκος του. Ως εκ τούτου, οι εργασίες αυτές αντιστοιχούν σε ελαφριά διαμόρφωση χαλαρών εδαφών 
και τοπική διαπλάτυνση του μονοπατιού. 

Οι εργασίες τελούν υπό την έγκριση της Δασ. Υπηρεσίας. Οι παρέμβαση θα αφορά μόνο σε χαλαρά 
εδάφη και μόνο πάνω στον άξονα του μονοπατιού. Οι φερτές ύλες θα μεταφέρονται σε κοντινές θέσεις, 
όπου θα αποτίθενται είτε παράλληλα με την όδευση του μονοπατιού με σκοπό την διαπλάτυνση του βατού 
άξονα, είτε σε ασφαλείς ζώνες, που θα προσδιορίζονται ή εγκρίνονται επίσης από τη Δασ. Υπηρεσία. 
Αποκλείεται η μεταφορά με οχήματα ή άλλα τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα μέσα, όπως και η απόρριψή 
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τους σε παρακείμενες ζώνες, ιδιωτικές ή δημόσιες. Θα χρησιμοποιηθούν μόνο χειροκίνητα, ηλεκτροκίνητα 
ή βενζινοκίνητα φορητά εργαλεία διαμόρφωσης του εδάφους (αποκλείονται ελκόμενα ή αυτοκινούμενα 
μηχανικά μέσα, όπως αερόσφυρες). 

Οι εργασίες θα γίνονται αποκλειστικά χειρωνακτικά. Η μετακίνηση κατά μήκος του μονοπατιού θα 
γίνεται με τα πόδια. 

 

5.3. Πεσμένος κορμός δέντρου 

Τεμαχισμός και απομάκρυνση ολόκληρου του κορμού που έχει εντοπιστεί πάνω στο μονοπάτι (όχι μόνο 
του τμήματος που εμποδίζει τη διέλευση). Τεμαχισμός όλων των κλάδων ή άλλων τμημάτων που 
βρίσκονται επί τόπου. 

Η ξυλεία θα αποτεθεί σε ντάνες σε θέση που θα υποδειχθεί από τη Δασ. Υπηρεσία ή θα προσδιοριστεί 
τον εργολάβο και θα λάβει σχετική έγκριση. Αν η θέση είναι σε απόσταση μικρότερη των 500 μ. από δρόμο, 
τα ξυλώδη προϊόντα θα μεταφερθούν στο δρόμο για αποκομιδή. 

Οι εργασίες θα γίνονται αποκλειστικά χειρωνακτικά. Η μετακίνηση κατά μήκος του μονοπατιού θα 
γίνεται με τα πόδια. 
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6. Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευών 

6.1. Χώρος αναψυχής 

Αποτελείται από κιόσκι όπως περιγράφεται πιο κάτω, τρία πέτρινα καθιστικά και λιθόστρωση 30μ2. 
Μπορεί να περιλαμβάνει κρήνη, προστατευτικά και σκαλοπάτια (δεν περιλαμβάνονται στην κοστολόγηση). 
Οι περιγραφές των έργων αυτών δίνονται πιο κάτω. Κιόσκι παραλληλόγραμμης κάτοψης χτιστό, καθαρών 
εσωτερικών διαστάσεων Μ:500 * Π:250 * Υ:200. Η κατασκευή θα είναι χωρισμένη σε δύο ίσα τμήματα, ένα 
κλειστό (το οποίο θα λειτουργεί και ως καταφύγιο ανάγκης) και ένα ανοιχτό, θα φέρει δε περιμετρικά 
πέτρινο καθιστικό και στο κέντρο δυο πέτρινα τραπέζια/καθιστικά. Οι πεσοί αποτελούνται από λιθοδομή 
με συνδετική κονία και αρμολόγημα. Η στέγη αποτελείται από ξυλεία εμποτισμένης πεύκης με πέτσωμα 
από σανίδες εμποτισμένης πεύκης και ασφαλτικό κεραμίδι, συναρμοσμένα με ορειχάλκινους κοχλιωτούς 
συνδέσμους. Πέτρινο καθιστικού διαστάσεων μήκους 180 εκ., πλάτους 40 εκ. και ύψους 40 εκ. Αποτελείται 
από θεμελίωση βάθους τουλάχιστον 30 εκ., τοιχίο από αργολιθοδομή με συνδετική κονία και αρμολόγημα 
και επικάλυψη της στέψης με ενιαία (μονοκόμματη) πλάκα που εξέχει 3 εκ. του τοιχίου. Οι αρμοί θα έχουν 
πλάτος έως 2,5 εκ. και θα είναι 2 εκ. βαθύτερα της επιφάνειας των λίθων. Η συνδετική κονία είναι 
τσιμεντοασβεστοκονίαμα με 600 kg τσιμέντου/κμ. και 0,08 κμ. ασβέστου. Λιθόστρωση από ξηρολιθοδομή: 
Προεργασία της ζώνης κατασκευής της λιθόστρωσης με την απομάκρυνση των χωμάτων σε βάθος 20 εκ. Η 
λιθόστρωσης θα γίνει με μεγάλους λίθους ενδεικτικών διαστάσεων περίπου Π:40 x Μ:40 x Υ:20 εκ. ή 
πλατύτεροι, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στο πλαίσιο που έχει σκαφτεί με την επίπεδη επιφάνειά τους προς 
τα επάνω. 

Σχετ. ΟΙΚ 54.80.01, Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

6.2. Πέτρινο καθιστικό 

Κατασκευή ενός πετρόχτιστου καθιστικού συμβατικών διαστάσεων μήκους 180 εκ., πλάτους 40 εκ. και 
ύψους 40 εκ., που αποτελείται από θεμελίωση βάθους τουλάχιστον 30 εκ., τοιχίο από αργολιθοδομή με 
συνδετική κονία και αρμολόγημα και επικάλυψη της στέψης με ενιαία (μονοκόμματη) πλάκα, 
αποκλειομένης της χρήσης τρίγωνων και μικρών πλακών. Η περίμετρος της στέψης θα εξέχει 3 εκ. του 
τοιχίου. Οι δομικοί λίθοι είναι υλικά που θα συλλεχθούν επιφανειακά από την περιοχή του έργου για 
λόγους πλήρους εναρμόνισης με το περιβάλλον και θα δέχονται κατά περίπτωση επεξεργασία ώστε να 
προκύπτουν αρμοί πλάτους έως 2.5 εκ. με σκοπό τη βέλτιστη ευστάθεια της αργολιθοδομής. Η τελική 
επιφάνεια των αρμών θα είναι 2 εκ. βαθύτερα της επιφάνειας των λίθων. Το έργο περιλαμβάνει την 
εκσκαφή του σκάμματος του θεμελίου και τη θεμελίωση από ακατέργαστους αργούς λίθους, τη συλλογή 
και επεξεργασία των δομικών λίθων και πλακών, την επιτόπου παραγωγή των αναγκαίων κονιαμάτων και 
την κατασκευή του καθιστικού. Η μονοκόμματη πλάκα μπορεί να μεταφερθεί από άλλη θέση, με ανάλογο 
πέτρωμα. Η συνδετική κονία είναι τσιμεντοασβεστοκονίαμα με 600 kg τσιμέντου/κμ. και 0,08 κμ. 
ασβέστου, προκύπτον είτε από μίξη των υλικών τοπικά, είτε με τη χρήση ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 998-2. Σε περίπτωση έντονου απόκλισης του χρώματος της κονίας από το χρωματισμό των φυσικών 
λίθων πρέπει να προβλεφθεί χρήση χρωστικών ουσιών κονιαμάτων αργιλικής προέλευσης. 

ΠΡΣ Β10.10. Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ 5104/ΟΙΚ 5621 

6.3. Κιόσκι 

Κιόσκι παραλληλόγραμμης κάτοψης χτιστό, καθαρών εσωτερικών διαστάσεων Μ:500 * Π:250 * Υ:200. Η 
κατασκευή θα είναι χωρισμένη σε δύο ίσα τμήματα, ένα κλειστό (το οποίο θα λειτουργεί και ως καταφύγιο 
ανάγκης) και ένα ανοιχτό, θα φέρει δε περιμετρικά πέτρινο καθιστικό και στο κέντρο δυο πέτρινα 
τραπέζια/καθιστικά. Οι πεσοί αποτελούνται από λιθοδομή με συνδετική κονία και αρμολόγημα. Η 
συνδετική κονία είναι τσιμεντοασβεστοκονίαμα με 600 kg τσιμέντου/κμ. και 0,08 κμ. ασβέστου, προκύπτον 
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είτε από μίξη των υλικών τοπικά, είτε με τη χρήση ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2. Σε περίπτωση 
έντονου απόκλισης του χρώματος της κονίας από το χρωματισμό των φυσικών λίθων πρέπει να προβλεφθεί 
χρήση χρωστικών ουσιών κονιαμάτων αργιλικής προέλευσης. Η στέγη αποτελείται από ξυλεία 
εμποτισμένης πεύκης με πέτσωμα από σανίδες εμποτισμένης πεύκης και ασφαλτικό κεραμίδι, 
συναρμοσμένα με ορειχάλκινους κοχλιωτούς συνδέσμους. Στο έργο περιλαμβάνεται η μεταφορά των 
υλικών και η κατασκευή του κιοσκιού. 

ΟΙΚ 54.80.01, Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

6.4. Κρήνη 

Κατασκευή πέτρινης κρήνης από αργολιθοδομή και αρμολόγηση με τη χρήση 
ασβεστοτσιμεντοκονιάματος. Το έργο αφορά πετρόχτιστο τοιχείο μήκους 2 μ. πλάτους 40 εκ. και ύψους 
1.80μ. και περιλαμβάνει την εκσκαφή θεμελίων 20 εκ., την ανέγερση της αργολιθοδομής με αργούς λίθους 
δύο όψεων (μπατικό) και πλακόστρωση μπροστά από την κατασκευή με πλάκες πάχους τουλάχιστον 5 εκ. 
πάνω σε διαμορφωμένο έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται σύνδεση της βρύσης με την πηγή του νερού με 
σωλήνα ΡΕ μήκους έως 10 μ. Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες υδρομάστευσης και μεταφοράς του νερού. 

  

 Η συνδετική κονία είναι τσιμεντοασβεστοκονίαμα με 600 kg τσιμέντου/κμ. και 0,08 κμ. ασβέστου, 
προκύπτον είτε από μίξη των υλικών τοπικά, είτε με τη χρήση ετοίμων κονιαμάτων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2. Σε 
περίπτωση έντονου απόκλισης του χρώματος της κονίας από το χρωματισμό των φυσικών λίθων πρέπει να 
προβλεφθεί χρήση χρωστικών ουσιών κονιαμάτων αργιλικής προέλευσης. 

6.5. Ξύλινα σκαλοπάτια  

Κατασκευή αναβαθμών (σκαλοπατιών) με τμήματα κορμών καστανιάς, ελάχιστης διαμέτρου 14 cm και 
μήκους 1 m. Οι κορμοί θα είναι εμποτισμένοι με κατάλληλα υλικά για την παρεμπόδιση ανάπτυξης 
μικροοργανισμών και ενίσχυσης έναντι της υγρασίας. Η στήριξη θα γίνεται με την άρμωση των άκρων των 
κορμών στα πρανή, όταν αυτό είναι εφικτό. Διαφορετικά η στήριξη μπορεί να γίνει είτε με την τοποθέτηση 
μπροστά από τους κορμούς (στα κατάντι) δύο τουλάχιστον ή τριών ξύλινων πασάλων (σε περίπτωση 
μαλακού εδάφους), ή σιδηροπασσάλων (σε περίπτωση σκληρού εδάφους) που θα διαπερνούν τον κορμό. 
Η έμπηξη των πασάλων στο έδαφος θα πρέπει να γίνεται σε βάθος τουλάχιστον 30 cm. Ο ξύλινος πάσαλος 
είναι διαμέτρου 5 έως 8 εκ, και ο σιδηροπάσσαλος είναι διαμέτρου Φ16 mm, με διαμόρφωση του άκρου 
έμπηξης σε αιχμή. Το ελάχιστο μήκος τους είναι 40cm, ή μεγαλύτερο σε περίπτωση που το ρίχτι είναι 
βαθύτερο. H στερέωση των κορμών επί των σιδηροπασσάλων θα γίνεται σε τρύπα διαμέτρου Φ20 στο 
σώμα του ξύλου, στην οποία ο σιδηροπάσσαλος θα εισέρχεται τουλάχιστον 5 cm, έτσι ώστε να μην εξέχει 
καθόλου και αποτελεί κίνδυνο τραυματισμού των χρηστών. Για την έμπηξη των σιδηροπασσάλων θα 
χρησιμοποιηθεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ασφαλή, στερεά και έντεχνη κατασκευή του σκαλοπατιού. 
Μετά την στερέωση των κορμών, τα κενά στα ανάντι θα γεμίσουν με μικρούς χαλαρούς λίθους από 
συλλογή και καθαρό χώμα, που θα συμπιεσθούν για την διαμόρφωση του πατήματος. Σε περίπτωση 
μεγάλης κλίσης της πλαγιάς, το πάτημα μπορεί να έχει και κλίση έως 25% (κλιμακωτή ράμπα, σχ. 2) έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι το ρίχτι του σκαλοπατιού δεν θα γίνεται μεγάλο και κουραστικό. 

Σχετ. ΟΙΚ.51.04.01 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-5104 

6.6. Υπέρβαση πρανούς 

Εκσκαφή διαδρόμου ράμπας επί του πρανούς, ελάχιστου πλάτους 70 εκ. και μήκους όπως ορίζεται κατά 
θέση. Όταν η υψομετρική διαφορά του πρανούς υπερβαίνει τα 5 μ., το ελάχιστο πλάτος ορίζεται στο 1 μ. 
Όπου απαιτείται, η εξωτερική πλευρά του διαδρόμου σταθεροποιείται με ξερολιθιά, που μπορεί να έχει 
ύψος έως 1 μ. Ο άξονας του διαδρόμου διαμορφώνεται με ξύλινα σκαλοπάτια, με ρίχτι ύψους έως 30 εκ. 
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και πλάτος ίσο με το πλάτος του διαδρόμου. Τα σκαλοπάτια κατασκευάζονται όπως ορίζεται στο σχετικό 
λήμμα. 

Σχετ. ΟΙΚ 54.80.01, Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 5621 

6.7. Κινητή ξύλινη γέφυρα 

Η κατασκευή ξύλινης γέφυρας, προβλέπεται σε οποιοδήποτε ρέμα έχει ροή νερού, ακόμη και αν αυτή 
είναι παροδική (μόνο την άνοιξη). Συνήθως το όρυγμα κάτω από τη γέφυρα είναι χαμηλού ύψους (0,5 έως 
1 μ), οπότε δεν προβλέπεται κατασκευή προστατευτικών κάγκελων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 
προβλεφθεί ξύλινο ή μεταλλικό κάγκελο. Η ξυλεία είναι κατά πρώτη προτεραιότητα καστανιά, και κατά 
δεύτερη πεύκη, όλες εμποτισμένες. Έδραση: Η έδραση της γέφυρας μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, 
ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε όχθης. 

1. Αν η έδραση γίνει σε χωμάτινα πρανή, τότε κατασκευάζονται δύο βάθρα με συρματοκιβώτια, από 
σύρμα 3mm πάχος και γαλβάνισμα βαρέως τύπου 210-240gr Zn / m². Το πλέγμα τους έχει εξαγωνική 
μορφή 80Χ100mm ή άλλο παρόμοιο. Διαστάσεις κάθε βάθρου Μ:110, Π:50, Υ:70 από τα οποία τα 20 εκ 
αποτελούν θεμέλιο και 50 εκ ανωδομή Περιλαμβάνεται η εκσκαφή θεμελίων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων, η προμήθεια και μεταφορά ή κατασκευή επί τόπου των συρματοκιβωτίων και η συλλογή, η 
μεταφορά των αργών λίθων πλήρωσης επί τόπου. 

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν φυσικοί βράχοι όπου μπορεί να γίνει η έδραση, τότε αυτοί 
αξιοποιούνται για την στήριξη των καδρονιών. Αν είναι αφικτό γίνεται κατάλληλη λάξευση στον βράχο και η 
στερέωση των καδρονιών γίνεται με διαστελόμενους κοχλίες (upat) απευθείας επάνω στο βράχο. Αν η 
λάξευση δεν είναι δυνατή, τότε θα κατασκευαστεί στέψη με πλάκα σκυροδέματος κατάλληλων 
διαστάσεων, που θα δημιουργεί επίπεδο πάτημα διαστάσεων τουλάχιστον 20 Χ 100 εκ.  

Ζεύξη: Η ζεύξη γίνεται με 3 καδρόνια από πριστή ξυλεία καστανιάς εμποτισμένη, διαστάσεων 
τουλάχιστον 8 Χ 15 εκ και ανάλογου μήκους ώστε να εδράζεται στο κάθε βάθρο κατά τουλάχιστον 25 εκ. Τα 
καδρόνια τοποθετούνται σε απόσταση 30 εκ. το ένα από το άλλο. Η άκρη κάθε καδρονιού θα θυληκώνει σε 
μεταλική φωλιά ανάλογων διαστάσεων. Οι τρεις μαζί φωλιές της κάθε πλευράς θα στερεώνονται επάνω σε 
ανοξείδωτη κοιλοδοκό διαστάσεων 4Χ6Χ100 ο οποίος θα πατάει στα βάθρα. Στη κοιλοδοκό θα έχουν 
κοληθεί ανοξείδωτοι κοχλίες σε κατάλληλες θέσεις, έτσι ώστε να ταιριάζουν με τις οπές της φωλιάς. Η 
στερέωση της κοιλοδοκού επι του βάθρου θα γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. δέσιμο στο πλέγμα). 
Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολη η αντικατάσταση κάποιου καδρονιού σε περίπτωση φθοράς. 

Το δάπεδο κατασκευάζεται από σανίδες πριστής ξυλείας καστανιάς εμποτισμένη, διαστάσεων 3Χ8Χ100 
εκ, βιδωμένη με ξυλόβιδες 6 εκ. και στα τρία καδρόνια, με κενό 2 εκ. ενδιάμεσα από κάθε σανίδα. Αν η 
απόσταση της ζεύξης είναι έως 2 μέτρα, τότε η κατασκευή μπορεί να γίνει και πιο απλή, με μόνο δύο 
μαδέρια διαστάσεων 6Χ25Χ200 εκ. τα οποία θα στερεωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως παραπάνω. 
Αν το μήκος της γέφυρας είναι έως 4 μ., τότε η ζεύξη γίνεται με ένα μονοκόματο σκέλος. Αν το μήκος είναι 
μεγαλύτερο, τότε κατασκευάζονται ενδιάμεσα βάθρα έτσι ώστε το κάθε σκέλος να μην ξεπερνάει τα 4 μ. 

Στην περίπτωση που το ύψος της γέφυρας είναι άνω του 1,5 μέτρου, προβλέπονται κάγκελα. Τα κάγκελα 
αποτελούνται από 2 (για ζεύξεις έως 2 μ.) ή 3 όρθια καδρόνια (για μεγαλύτερες ζεύξεις) σε κάθε πλευρά, 
διαστάσεων 10Χ10Χ100 εκ. Τα καδρόνια αυτά στερεώνονται με γαλβανισμένες γωνιές σε ένα από τα 
σανίδια του δαπέδου. Το συγκεκριμένο σανίδι κατασκευάζεται σε μήκος 2 μ. έτσι ώστε να εξέχει 0,5 μ. από 
την κάθε πλευρά της γέφυρας. 

Στο εξέχον τμήμα του σανιδιού και το καδρόνι τοποθετείται στήριγμα γωνία, έτσι ώστε να 
σταθεροποιούνται τα κάγγελα για πλευρικές πιέσεις. Στο έργο περιλαμβάνεται, η προμήθεια όλων των 
υλικών, ο εμποτισμός της ξυλείας, η μεταφορά των υλικών, η κατάλληλη προεργασία (κατασκευή βάθρων 
κλπ), η κατασκευή σκαλοπατιών πρόσβασης σε περίπτωση μεγάλου ριχτιού, και συναρμολόγηση όλων των 
υλικών. 
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Μετά το τέλος της κατασκευής απομακρύνονται από το σημείο των έργων μπάζα, σκουπίδια, ρετάλια 
ξύλων και αποκαθίσταται πλήρως ο περιβάλλων χώρος.  

Η μονάδα μήκους 4 μ. κοστολογείται σε 400 ευρώ. 

 

7. Καταγραφές των διαδρομών 

Οι καταγραφή των Παρρασίων Μονοπατιών έγινε σε 7 μέρες (22-28 Ιουνίου και 2 Ιουλίου). Στην διάρκεια 
των καταγραφών έγιναν τα παρακάτω:  
 

1. Περπατήθηκαν όλες οι διαδρομές και καταγράφηκαν οι χαράξεις, τα έργα, οι εργασίες και η σήμανση 
σε ένα μήκος 88 χλμ. Η απόσταση αυτή καλύφθηκε εξ' ολοκλήρου με τα πόδια, με πλήρη αυτονομία 
των μελετητών. Αποτυπώθηκαν όλα τα σημαντικά στοιχεία κατά μήκος των διαδρομών (κρήνες, 
εκκλησίες, πέτρινα γεφύρια, πεζογέφυρες, τοπωνυμικό κλπ). 

 

2. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν με τη βοήθεια πρότυπου λογισμικού GIS της AnaDigit. 
Ειδικά για τις εργασίες, αναπτύχθηκαν ειδικοί χωρικοί αλγόριθμοι που επέτρεψαν την ελαχιστοποίηση 
των σφαλμάτων των καταγραφών. 

 

3. Τα επεξεργασμένα στοιχεία μεταφέρθηκαν σε πρότυπες διαδικτυακές μηχανές, που επιτρέπουν την 
απεικόνιση των αποτελεσμάτων τόσο επί του χάρτου, όσο και σε μορφή πινάκων. Η πρωτότυπη αυτή 
μορφή απεικόνισης διευκολύνει τόσο τη συνεργασία των μελετητών, όσο και τη συμμετοχή των 
τοπικών συνεργατών, που μπορούν άμεσα να υποδείξουν διορθώσεις και προτάσεις. 

 

4. Συμπληρώθηκε το παρόν τεύχος, βασισμένο στους χάρτες, τις μηκοτομές, τις αναλύσεις και τους 
πίνακες, που δημιουργήθηκαν από τις πιο πάνω διαδικασίες. Παράλληλα, εξήχθησαν όλα τα αρχεία, 
χάρτες φωτογραφίες και κείμενα που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα της σύμβασης.  
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7.1.  Καρίτενα – Πάνω Κωτύλιο 

 

 

 

7.1.1. Περιγραφή διαδρομής 

Από την πλατεία της Καρύταινας (εκκλησία Ζωοδόχου Πηγής) κατηφορίζουμε προς τα δυτικά, στην 
αρχή σε πλακόστρωτο δρόμο, μετά σε τσιμεντόδρμο και τέλος σε χωματόδρομο. Το μονοπάτι ξεκινά 
ακριβώς πάνω από τη μεγάλη κρήνη Σταματούλι. Πρόκειται για τον παλιό μουλαρόδρομο, που συνέδεε 
την Καρύταινα με την Κάβια, τη μεγάλη σπηλιά-καταφύγιο και το νερόμυλο στον Αλφειό. Το μονοπάτι είναι 
πολύ ομαλό και πλατύ και έχει καθαριστεί πρόσφατα. Έχει μια αραιή αλλά συνεπή σήμανση με κόκκινα 
βελάκια. Το μονοπάτι (και η σήμανση) τελειώνει σε κτίσμα με μικρή πηγή και σε νερόμυλο, στο ύψος του 
Αλφειού. 

Το τμήμα αυτό χρειάζεται πιό συστηματική σήμανση, πλήρη διερεύνηση των παρακλαδιών και των 
πιθανών προορισμών γύρω από τον κεντρικό άξονα και ανάλογη  σηματοδότηση των  προορισμών  αυτών.  
Πλέον  των  πινακίδων  κατεύθυνσης,  πρέπει  να  τοποθετηθούν πινακίδες  ερμηνείας  των  κυριότερων 
στοιχείων, όπως η σπηλιά της Κάβιας, ο νερόμυλος και το πέρασμα του Αλφειού (ήταν βατό, πότε και γιατί 
χρησιμοποιείτο κλπ). 
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Από το σημείο όπου τελειώνει το μονοπάτι και για 150 μ. προς τα ανάντι χρειάζεται να κατασκευαστεί 
ένας μικρός πεζόδρομος σταθερού οδοστρώματος (για να μην παρασύρεται από τις ετήσιες πλημμύρες) 
μέχρι το σημείο διέλευσης του ποταμού (πόρος). 

Η διέλευση του ποταμού στον πόρο είναι σήμερα εφικτή χάρις στην πυκνή διάταξη μεγάλων ογκολίθων. 
Για να περάσεις κανείς απέναντι πρέπει ωστόσο το νερό να είναι σε χαμηλή στάθμη και ήρεμο και 
χρειάζονται αθλητικές κινήσεις. Προτείνεται η κατασκευή κινητής ξύλινης γέφυρας 6 σκελών των 4 μέτρων 
έκαστο, κατά την τεχνική προδιαγραφή της παραγράφου 6.7, άρθρο 2 (δες πιο πάνω). 

Αφού περάσουμε στην νότια όχθη, διακρίνουμε ένα αχνό μονοπάτι που κινείται προς τα κατάντι στο 
ύψος της κοίτης. Το τμήμα αυτό, μήκους 150 μ., πρέπει να διαμορφωθεί ως πεζόδρομος, όπως και το 
προαναφερθέν στην απάναντι όχθη. Από το τέλος τους τμήματος αυτού, υπάρχει ένα κακό μονοπάτι 
ανηφορίζει και βγαίνει σύντομα σε χωματόδρομο: στο τμήμα αυτό πρέπει να διαμορφωθεί ο άξονας του 
μονοπατιού και τα απότομα πρανή να ασφαλιστούν με ξύλινα και πέτρινα σκαλοπάτια. 

Ακολουθώντας τον χωματόδρομο, φτάνουμε σε ώμο, όπου στάνη. Από τη στάνη, υπάρχει καλό 
μονοπάτι που οδηγεί σε άλλη, μεγαλύτερη, στάνη. Το τμήμα αυτό είναι κατά τόπους κλειστό και χρειάζεται 
ανασύσταση της βέλτιστης όδευσης. 

Από τη στάνη και μέχρι το ρέμα των Πανταζέϊκων, μεσολαβεί ένα περίπλοκο και με πολλά 
προβλήματα τμήμα, που περνά από τη θέση Γαβριάλωνα. Το τμήμα αυτό θέλει πλήρη διάνοιξη, πάνω στο 
ίχνος του παλιού μονοπατιού, που πρέπει να εντοπιστεί. Η πηγή στη θέση Γαβριάλωνα θα μπορούσε να 
καλλιεργηθεί και να κατασκευαστεί κρήνη με ποτίστρα, προς όφελος και της υπερκείμενης στάνης. 

Συνεχίζουμε σε χωματόδρομο μέχρι τη θέση Σταμέϊκα. Από το μοναδικό ερείπιο του πρώην συνοικισμού 
ξεκινά το παλιό μονοπάτι προς το Κάτω Κωτύλιο. Το μονοπάτι είναι πλατύ και σαφές, χρειάζεται ωστόσο 
συστηματικό καθαρισμό (εκθαμνώσεις και κλάδεμα) και κατά τόπους ανακατασκευή των ξερολιθιών. Το 
μονοπάτι δρασκελίζει μια βαθιά ρεματιά με τη βοήθεια της πέτρινης γέφυρας του Μύλου και καταλήγει στο 
μεγάλο νερόμυλο του Μιχελή. 

Συνεχίζουμε σε δρομάκι, που το αφήνουμε για να ανέβουμε στο Κάτω Κωτύλιο από ένα σύντομο 
τμήμα του παλιού μονοπατιού. Το τμήμα αυτό θέλει σημαντικές εργασίες καθαρισμού (εκθαμνώσεις και 
κλάδεμα). 

Από το Κάτω Κωτύλιο ανεβαίνουμε με χωματόδρομο μέχρι μεγάλο κάμπο με οπωροφόρα δέντρα. Ο 
δρόμος τελειώνει στη δεξαμενή που υδρεύει το χωριό. Από εδώ ξεκινά το μονοπάτι που συνέδεε τα δύο 
χωριά. Το πρώτο σκέλος του μονοπατιού είναι κλειστό από τη βλάστηση μέχρι την πρώτη τομή με το 
χωματόδρομο. Από τη Βρωμόβρυση μέχρι τη 2η τομή με το χωματόδρομο, το μονοπάτι είναι σχετικά 
καθαρό (τοπικές εκθαμνώσεις και κλαδέματα). Το 3ο σκέλος, απο το χωματόδρομο μέχρι το παλιό χωριό, 
έχει πρακτικά κλείσει από τη βλάστηση και θέλει σοβαρές εργασίες καθαρισμού (εκθαμνώσεις και 
κλάδεμα). Φτάνουμε στο Κωτύλιο, στο ερειπωμένο τμήμα του χωριού που εγκαταλείφθηκε λόγων 
κατολισθήσεων. Ακολουθούμε τσιμεντόδρομο μέχρι το κέντρο του νέου χωριού. 
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7.1.2. Μηκοτομή διαδρομής 

 

 

 

7.1.3. Ανάλυση διαδρομής 

Στατιστικά 

Μήκος= 9748 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 231m. Μέγιστο υψόμετρο= 810m. 
Ανάβαση= 824m. Κατάβαση= 513m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 4h12min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Χωματόδρομος για 4x4 : 2245 m (23 %) 
Καλντερίμι : 1634 m (16 %) 
Καλντερίμι με σήμανση : 1581 m (16 %) 
Κακός χωματόδρομος : 1307 m (13 %) 
Σαφές μονοπάτι : 983 m (10 %) 
Ασαφές μονοπάτι : 958 m (9 %) 
Τσιμεντόδρομος : 373 m (3 %) 
Πεζόδρομος : 305 m (3 %) 
Επαρχιακή οδός : 184 m (1 %) 
Χωματόδρομος : 176 m (1 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το 56 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε μονοπάτι. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα επιστρωμένου δρόμου είναι 280 m. 

 

 

7.1.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Καρύταινα-Κωτύλιο 

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 1. Καρύταινα-Κωτύλιο, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 45000 Ευρώ και αναλύεται σε: 
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Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 15843.00 

Κατασκευές προτεραιότητας 1 4510.00 

Σήμανση 5316.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 25669.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

4620.42 

Μερικό σύνολο 30289.42 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

4543.41 

Μερικό σύνολο 34832.83 

Αναθεώρηση 1457.49 

Μερικό σύνολο 36290.32 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

8709.67 

Γενικό σύνολο 45000.00 

 

7.1.5. Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Καρύταινα έως Κωτύλιο 

 

 
Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=1+760 (x=326007, y=4150842) ΧΘ=2+040 (x=326032, y=4150571) 281 

ΧΘ=2+080 (x=326009, y=4150552) ΧΘ=2+310 (x=325923, y=4150738) 231 

ΧΘ=3+650 (x=325634, y=4150429) ΧΘ=4+400 (x=325256, y=4150089) 748 

ΧΘ=5+550 (x=324526, y=4149574) ΧΘ=5+960 (x=324492, y=4149259) 403 

ΧΘ=6+290 (x=324418, y=4149035) ΧΘ=6+380 (x=324346, y=4149093) 95 

ΧΘ=6+530 (x=324267, y=4149158) ΧΘ=6+820 (x=324088, y=4149041) 290 

ΧΘ=8+070 (x=323530, y=4148776) ΧΘ=8+320 (x=323351, y=4148845) 254 

ΧΘ=8+380 (x=323309, y=4148820) ΧΘ=8+680 (x=323143, y=4148758) 295 

ΧΘ=8+730 (x=323093, y=4148765) ΧΘ=9+410 (x=322633, y=4148693) 679 

Σύνολο 3276 

 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=1+960 (x=326020, y=4150650) ΧΘ=2+040 (x=326032, y=4150571) 82 

ΧΘ=2+080 (x=326009, y=4150552) ΧΘ=2+310 (x=325923, y=4150738) 231 

ΧΘ=3+650 (x=325634, y=4150429) ΧΘ=4+540 (x=325140, y=4150064) 890 

Σύνολο 1203 
 
 

 
Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 3276 m 3 €/m 9828 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 1203 m 5 €/m 6015 

Σύνολο 15843 
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7.1.6. Έργα βελτίωσης βατότητας υφιστάμενου μονοπατιού από Καρύταινα έως Κωτύλιο 

 

 
Έργα προτεραιότητας 1 (Βασική λειτουργία) 

Τύπος έργου Αριθμός 
Θέση 

ΕΓΣΑ87 
Μονάδα 

Κόστος 
μονάδας(€) 

Μέγεθος 
(m/m2/
m3/τεμ.) 

Άρθρο 
Αναθεώρηση 

Σημείωση 
Κόστος 

(€) 

Ξύλινα 
σκαλοπάτια 

3 

x=322925, 
y=4148759 
x=323309, 
y=4148820 
x=323351, 
y=4148845 

τεμ. 35 26 

Σχετ. 
ΟΙΚ.51.04.01 

ΟΙΚ-5104 
- 

6 Ξύλινα 
σκαλοπάτια, 

8 Ξύλινα 
σκαλοπάτια, 

12 Ξύλινα 
σκαλοπάτια, 

910 

Κρήνη 1 
x=323304, 
y=4148809 

τεμ. 1200 1 
- 
- 
- 

Πετρόχτιστη κρήνη 
διαστάσεων 

Μ:200, Π:40, Υ:180 
εκ. 

1200 

Κινητή ξύλινη 
γέφυρα  

6 
x=326016, 
y=4150550 

Τεμ. 400 2400 
- 
- 
- 

Κινητή ξύλινη 
γέφυρα. 6 σκέλη 
των 4 μ. έκαστο 

2400 

Σύνολο 4510 

 

7.1.7. Σήμανση 

Η σήμανση συντίθεται από 1 κεντρικές πινακίδες, 3 πινακίδες διαδρομής, 11 πινακίδες κατεύθυνσης και 
123 θέσεις επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο 
σημάδια, για να καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 
246 επιβεβαιωτικά σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 14 θα στηριχθούν σε 7 μεταλλικούς 
πασάλους. 

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Κεντρικές πινακίδες 1 τεμ. 1000 1000 

Πινακίδες διαδρομής 3 τεμ. 700 2100 

Πινακίδες κατεύθυνσης 11 τεμ. 100 1100 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
232 επ. σημάδια 

7 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

1116 

Σύνολο 5316 



13/09/2017 

Παρράσια Μονοπάτια – Μελέτη πεζοπορικών διαδρομών 23 / 53 
 

 

 

7.2. Πάνω Κωτύλιο – Σκληρού 

 

 

 

7.2.1. Περιγραφή διαδρομής 

Το παλιό μονοπάτι από Κωτύλιο έως του Παλάτου ξεκινά από τον Άγιο Αθανάσιο (απέναντι από το 
νεκροταφείο). Το μονοπάτι διατηρείται ακέραιο στο μεγαλύτερο τμήμα του και είναι σχεδόν παντού ορατό, 
χαμηλότερα και παράλληλα από τον ασφαλτόδρομο και μέχρι το εικονοστάσι (450 μ. πριν το Παλάτου). 
Ωστόσο, όλο σχεδόν το μονοπάτι έχει κλείσει από ακανθώδη βλάστηση και είναι πρακτικά αδιάβατο. Θα 
χρειαστούν εντατικές εργασίες εργασίες καθαρισμού (εκθαμνώσεις και κλάδεμα), καθώς και τοπικά 
αποκατάστσση των ξερολιθιών στους ελιγμούς και άλλα σημεία. 

Τα τελευταία 450μ, μέχρι του Παλάτου έχουν αποτυπωθεί επί του ασφαλτόδρομου, υπάρχει ωστόσο 
εναλλακτική λύση, που θα οδηγήσει χαμηλότερα στην εκκλησία του οικισμού. Η τρέχουσα χάραξη 
ακολουθεί δρόμους μέχρι τη μεγάλη κρήνη πάνω από το χωριό, όπου και η εκκίνηση του μονοπατιού προς 
το Στεφάνι. 

Στο τμήμα αυτό της διαδρομής, το παλιό μονοπάτι διατηρείται σε καλή κατάσταση. Το πρώτο μέρος του 
είναι κατά τόπους πετρόστρωτο, με μικρά χτιστά πρανή και καλούς ελιγμούς. Επιπλέον, λόγω του ότι ο 
άξονας του μονοπατιού αποτελεί και άξονα της όδευσης του αγωγού νερού του χωριού, το μονοπάτι 
καθαρίζεται κάθε χρόνο από εθελοντές του Παλάτου. Μετά την υδρομάστευση, το μονοπάτι γίνεται απλό 
χωμάτινο και ο άξονας του διακλαδίζεται σε μικρότερα μονοπάτια. Στο 2ο αυτό τμήμα, μέχρι το οροπέδιο 
Στεφάνι, χρειάζεται μια καλή διαμόρφωση του άξονα, με μετατόπιση φερτών και οριοθέτηση με πέτρες. Το 
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τελευταίο σκέλος είναι πάνω σε παλιό δρομάκι και θέλει μόνο καθαρισμό (τοπικές εκθαμνώσεις και 
κλαδέματα). 

Από το Στεφάνι, δρομάκι οδηγεί στον κεντρικό χωματόδρομο του Λυκαίου όρους. Ο δρόμος αυτό οδηγεί 
στη διασταύρωση προς τον Κάμπο Ανδρίτσαινας, ωστόσο υπάρχουν δύο συντομεύσεις που αποφεύγουν το 
χωματόδρομο: και οι δύο χρειάζονται μια απλή διαμόρφωση του άξονα του μονοπατιού, με μετατόπιση 
φερτών και οριοθέτηση με πέτρες. Η 2η μας φέρνει στον Προφήτη Ηλία, θέση εξαιρετικής θέας στη δυτική 
Αρκαδία και ορεινή Ηλεία, όπου πρέπει να κατασκευαστεί μια θέση θέας (κιόσκι, καθιστικά κλπ). 

Από τη διασταύρωση προς τον Κάμπο Ανδρίτσαινας, ένας χαλασμένος δρομάκος οδηγεί στην παλιά 
γεωργική περιοχή Κάμπος. Η διαδρομή περνά από μία κρήνη (Κρύα Βρύση), που πρέπει να 
ανακατασκευαστεί, και μια μεγάλη ανάβλυση, όπου πρέπει να κατασκευαστεί μια κρήνη. Περνάμε δίπλα 
από λείψανα αγροικίας με μεγάλο αλώνι και καταλήγουμε στα χωράφια με τα οπωροφόρα. Στο τέλος των 
χωραφιών, ο χωματόδρομος γίνεται πλέον βατός για οχήματα και τον ακολουθούμε μέχρι την Αγία 
Παρασκευή Ανδρίτσαινας (τα τελευταία 300 μ. σε άσφαλτο). 

Συνεχίζουμε άλλα 200 μ. σε άσφαλτο και στρίβουμε σε μικρό χωματόδρομο. Μπαίνουμε σε ωραίο 
μονοπάτι με διπλή ξερολιθιά και συνεχίζουμε σε ρεματιά, που μας φέρνει στην πηγή Στου Ντρινίκου τη 
Βρύση (ποτίστρα και λούτσα). Το τμήμα αυτό χρειάζεται λίγες εκθαμνώσεις και τοπικά διαμόρφωση του 
άξονα του μονοπατιού, με μετατόπιση φερτών και οριοθέτηση με πέτρες. 

Από του Ντρινίκου τη Βρύση ακολουθούμε δρομάκι μέχρι τον άσφαλτο πάνω απο τη Σκληρού. Από εδώ 
υπάρχει καλό και καθαρό μονοπάτι που οδηγεί προς το κέντρο του χωριού: καθ' οδόν συμβάλλουμε με το 
τοπικό πεζοπορικό δίκτυο Αμπελιώνας-Επικούρειου Απόλλωνα. 

7.2.2. Μηκοτομή διαδρομής 
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7.2.3. Ανάλυση διαδρομής 

Στατιστικά 

Μήκος= 14980 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 712m. Μέγιστο υψόμετρο= 1204m. 
Ανάβαση= 831m. Κατάβαση= 755m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 6h23min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Σαφές μονοπάτι : 3761 m (25 %) 
Κακός χωματόδρομος : 3312 m (22 %) 
Πεζόδρομος : 2669 m (17 %) 
Στενός άσφαλτος : 1231 m (8 %) 
Ασαφές μονοπάτι : 821 m (5 %) 
Καλντερίμι : 797 m (5 %) 
Χωματόδρομος για 4x4 : 638 m (4 %) 
Άσφαλτος : 544 m (3 %) 
Επαρχιακή οδός : 497 m (3 %) 
Τσιμεντόδρομος : 378 m (2 %) 
Καλντερίμι με σήμανση : 281 m (1 %) 
Χωματόδρομος : 50 m (<1 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το 56 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε μονοπάτι. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα ασφάλτου είναι 708 m. 

 

7.2.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Κωτύλιο-Σκληρός  

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 2. Κωτύλιο-Σκληρός, περιοχής αρμοδιότητας των 
Δασαρχείων ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και ΟΙΧΑΛΙΑΣ. 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 70000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 25677.00 

Κατασκευές προτεραιότητας 1 9870.00 

Σήμανση 3878.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 39425.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

7096.50 

Μερικό σύνολο 46521.50 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

6978.22 

Μερικό σύνολο 53499.72 

Αναθεώρηση 2951.89 

Μερικό σύνολο 56451.61 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

13548.39 

Γενικό σύνολο 70000.00 
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7.2.5.  Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Κωτύλιο έως Σκληρός 

  

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=0+950 (x=321726, y=4149074) ΧΘ=3+040 (x=320066, y=4148802) 2094 

ΧΘ=4+330 (x=319685, y=4147804) ΧΘ=5+440 (x=320040, y=4147223) 1105 

Σύνολο 3199 

  

Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=0+950 (x=321726, y=4149074) ΧΘ=3+040 (x=320066, y=4148802) 2094 

ΧΘ=5+890 (x=319737, y=4147000) ΧΘ=6+220 (x=319466, y=4146955) 334 

ΧΘ=6+380 (x=319348, y=4147018) ΧΘ=6+590 (x=319163, y=4147090) 205 

ΧΘ=6+620 (x=319130, y=4147100) ΧΘ=6+730 (x=319054, y=4147172) 108 

ΧΘ=12+250 (x=315828, y=4147210) ΧΘ=12+420 (x=315670, y=4147188) 169 

ΧΘ=13+440 (x=315405, y=4146373) ΧΘ=13+750 (x=315513, y=4146190) 306 

Σύνολο 3216 
 

 

 

Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 3199 m 3 €/m 9597 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 3216 m 5 €/m 16080 

Σύνολο 25677 

7.2.6.  Έργα βελτίωσης βατότητας υφιστάμενου μονοπατιού από Κωτύλιο έως Σκληρός 

  

Έργα προτεραιότητας 1 (Βασική λειτουργία) 

Τύπος 
έργου 

Αριθμός 
Θέση 

ΕΓΣΑ87 
Μονάδα 

Κόστος 
μονάδας(€) 

Μέγεθος 
(m/m2/m3/τεμ.) 

Άρθρο 
Αναθεώρηση 

Σημείωση 
Κόστος 

(€) 

Χώρος 
αναψυχής 

1 
x=316077, 
y=4147472 

τεμ. 4470 1 
ΟΙΚ 54.80.01 

ΟΙΚ 5621 
- 

Ξύλινο κιόσκι, 
4 πέτρινα 
παγκάκια, 

λιθόστρωση 
περιβάλλοντος 
χώρου 30m2 

4470 

Κιόσκι 1 
x=319060, 
y=4147171 

τεμ. 3000 1 
ΟΙΚ 54.80.01 

ΟΙΚ 5621 
- 

Πετρόχτιστο 
ξυλόστεγο 

κιόσκι 
3000 

Κρήνη 2 

x=318522, 
y=4147319 
x=318182, 
y=4147404 

τεμ. 1200 2 
- 
- 
- 

Πετρόχτιστη 
κρήνη 

διαστάσεων 
Μ:200, Π:40, 

Υ:180 εκ. 
Πετρόχτιστη 

κρήνη 
διαστάσεων 
Μ:200, Π:40, 

Υ:180 εκ. 

2400 

Σύνολο 9870 
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7.2.7.  Σήμανση 

 Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 15 πινακίδες κατεύθυνσης και 127 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 254 
επιβεβαιωτικά σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 8 θα στηριχθούν σε 4 μεταλλικούς πασάλους.  

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 15 τεμ. 100 1500 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
246 επ. σημάδια 

4 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

978 

Σύνολο 3878 
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7.3. Σκληρού – Νέδα 

 

 

 

7.3.1. Περιγραφή διαδρομής 

Το σκέλος αυτό ακολουθεί τα μονοπάτια του δικτύου που δημιούργηθηκε πέρσι γύρω από την 
Αμπελιώνα, με τη στήριξη τοπικού επιχειρηματία. Τα μονοπάτια είναι καθαρά και καλά σηματοδοτημένα 
από την Paths of Greece. 

Η διαδρομή ακολουθεί καλό μονοπάτι από το κέντρο του χωριού προς την Κάτω Βρύση. Το μονοπάτι 
ακολουθεί τη ρεματιά και αφού τμήσε ένα χωματόδρομο φτάνει σε παλιά γεωργική λεκάνη (αριστερά η 
πηγή Λογκοβίτσα). Συνεχίζοντας σε ανοιχτό πεδίο φτάνουμε στο οροπέδιο Ποντίκα, όπου μεγάλη 
κτηνοτροφική εγκατάσταση. Από εδώ μπορούμε να πάμε προς το διάσελο Σταυρούλι, είτε μέσω του Αγίου 
Ιακώβου (και να συνεχίσουμε από χωματόδρομο, περνώντας από την πηγή Φιλιατρό), είτε απ' ευθείας 
από καθαρό μονοπάτι. 

Από το Σταυρούλι, το μονοπάτι κατηφορίζει, πάντα καθαρό και σηματοδοτημένο, προς τη βρύση 
Λυκογιάννη (μαστευμένη, η βλάστηση θέλει ετήσιο καθάρισμα) και καταλήγει στο κέντρο της Αμπελιώνας 
(ξενώνας, εστιατόρια, κρήνες κλπ). 

Φεύγουμε από την Αμπελιώνα περνώντας από τον Άγιο Νικόλαο. Μπαίνουμε σε πλακόστρωτο μονοπάτι 
που φτάνει στην μεγάλη κρηνική κατασκευή Τρίσελη. Από εδώ το μονοπάτι ακολουθεί τη ρεματιά και 
χρειάζεται κατά τόπους διαμορφώσεις και μικρά έργα, όπως λιθοστρώσεις και σε μία θέση ένα μικρό 
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γεφυράκι. Τέλος η διαδρομή περνά κάτω από την οδική γέφυρα και μετά από την πέτρινη γέφυρα του 
Μπερέκλα (όπως είναι το παλιό όνομα της Νέδας), συναντά τον άσφαλτο και μέσω αυτού καταλήγει στη 
Νέδα. 

Παρόλο που έχει δεχθεί επανηλειμένες παρεμβάσεις και ήδη περπατιέται (σποραδικά), η διαδρομή 
Σκληρός-Αμπελιώνα-Νέδα χρειάζεται παρακολούθηση σε ότι αφορά την επέκταση της βλάστησης και την 
κατάσταση του μονοπατιού μέσα στο ρέμα Τρίσελη. 

7.3.2. Μηκοτομή διαδρομής 

 

 

 

  

7.3.3. Ανάλυση διαδρομής  

Στατιστικά 

Μήκος= 6831 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 722m. Μέγιστο υψόμετρο= 1038m. 
Ανάβαση= 298m. Κατάβαση= 364m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 2h48min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Σαφές μονοπάτι με σήμανση : 4138 m (60 %) 
Στενός άσφαλτος : 555 m (8 %) 
Καλντερίμι με σήμανση : 414 m (6 %) 
Χωματόδρομος για 4x4 : 388 m (5 %) 
Πεζόδρομος : 383 m (5 %) 
Άσφαλτος : 376 m (5 %) 
Χωματόδρομος : 279 m (4 %) 
Τσιμεντόδρομος : 152 m (2 %) 
Καλντερίμι : 71 m (1 %) 
Σαφές μονοπάτι : 64 m (<1 %) 
Πεζόδρομος με σήμανση : 11 m (<1 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το 74 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε μονοπάτι. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα ασφάλτου είναι 918 m. 
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7.3.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Σκληρός-Νέδα 

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 3. Σκληρός-Νέδα, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

  

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 0.00 

Σήμανση 2352.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 2352.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

423.36 

Μερικό σύνολο 2775.36 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

416.30 

Μερικό σύνολο 3191.66 

Αναθεώρηση 34.14 

Μερικό σύνολο 3225.81 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

774.19 

Γενικό σύνολο 4000.00 

  

7.3.5. Σήμανση 

 Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 7 πινακίδες κατεύθυνσης και 42 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 84 επιβεβαιωτικά 
σημάδια).  

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 7 τεμ. 100 700 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 84 επ. σημάδια τεμ. 3 €/επ. σημάδι 252 

Σύνολο 2352 
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7.4. Νέδα – Βάστας 
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7.4.1. Περιγραφή διαδρομής 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, που δρασκελίζει τον μεγάλο όγκο Καλογεροβούνι, που είναι 
παρακλάδι του μεγάλου αρκαδικού όρους Τετράζι. 

Η διαδρομή ξεκινά από τη Νέδα και διανύει 700 μ. στον άσφαλτο, με κατεύθυνση το Βάστα. Σε μεγάλη 
καμπή, ξεκινά πλατύ λιθόστρωτο μονοπάτι μήκους 700μ, που στο μισό περίπου μήκος του χρειάζεται 
εντατικές παρεμβάσεις στη βλάστηση (εκθαμνώσεις αλλά κυρίως κλάδεμα). Συναντάμε χωματόδρομο 
(κτίσμα και αλώνι) και κατεβαίνουμε προς τη ρεματιά. Η διαδρομή ακολουθεί ανάντι τη ρεματιά, κυρίως 
μέσα στην κοίτη ή κατά τόπους σε μικρές παρακάμψεις πράλληλα με τον άξονα του νερού, σε σύντομα 
μονοπάτια. Η ρεματιά διατηρεί νερό όλο το χρόνο και θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μικρά γεφυράκια, 
αρκετές λιθοστρώσεις καθώς και διαμορφώσεις των παράλληλων μονοπατιών ή και επέκτασή τους, όπου 
είναι εφικτό. Στην έξοδό του από τη ρεματιά, το μονοπάτι είναι εντελώς κλειστό και θα χρειαστεί τόσο 
κλάδεμα, όσο και διαμόρφωση και τοπικά ξύλινα σκαλοπάτια. Φτάνουμε σε χωματόδρομο. 

Μετά το χωματόδρομο, το μονοπάτι ανηφορίζει σταθερά κατά μήκος μιας επιμήκους παλιάς γεωργικής 
ζώνης, περνώντας από πεζούλες και αλώνια. Το τμήμα αυτό χρήζει μιας γενικής διαμόρφωσης, καθότι το 
μονοπάτι έχει διασπαστεί και χαθεί, ενώ κατά τόπους θα χρειαστούν εντατικές παρεμβάσεις στη βλάστηση 
(κυρίως κλαδέματα). Τέλος η διαδρομή βγαίνει σε ράχη στο Καλογεροβούνι, από όπου κατηφορίζει, πάντα 
σε παλιό μονοπάτι (που επίσης χρειάζεται καθαρισμούς και διαμόρφωση) στη θέση Κερασιά. 

Ακολουθούμε για λίγο το δρόμο και μετά ανηφορίζουμε με σαφές μονοπάτι (που όμως χρειάζεται καλό 
καθαρισμό) μέχρι μεγάλη λάκκα. Από εδώ συνεχίζουμε σε αρκετά ασαφές μονοπάτι (χρειάζεται κυρίως 
διαμόρφωση) μέχρι τη θέση Κερασίτσα. 

Από την Κερασίτσα, η διαδρομή περιτρέχει μια χαμηλή ράχη και περνά από δύο πηγές, του Λάσση τη 
Βρύση και την πηγή Πουρνάρι. Ξαναβγαίνουμε σε χωματόδρομο, που τον ακολουθούμε αναγκαστικά για 
1250μ., καθότι το παλιό μονοπάτι, που εξασφάλιζε τη ζεύξη αυτή, έχει κλείσει (ωστόσο υπάρχει και θα 
μπορούσε να καθαριστεί). 

Από τη θέση αυτή (κοντά στον Άγιο Γεώργιο), υπάρχει το παλιό μονοπάτι που κατεβαίνει στον άσφαλτο, 
περνώντας από μικρή πηγή (το μικρό αυτό κομμάτι θέχει πλήρη καθαρισμό). Τέμνουμε τον άσφαλτο και 
κατεβαίνουμε από σύντομο μονοπάτι και μετά δρομάκια προς το κέντρο του Βάστα. 

Όταν καθαριστεί και διαμορφωθεί, η διαδρομή Νέδα-Βάστα, μαζί με το κατέβασμα στην Αγία Θοδώρα, 
θα συνδέει την κοιλάδα της Νέδας με τη λεκάνη της Μεγαλόπολης, διευρύνοντας τις πεζοπορικές 
προτάσεις της περιοχής του Λυκαίου. 

7.4.2. Μηκοτομή διαδρομής 
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7.4.3. Ανάλυση διαδρομής  

 

Στατιστικά 

Μήκος= 10684 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 759m. Μέγιστο υψόμετρο= 1152m. 
Ανάβαση= 612m. Κατάβαση= 607m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 4h30min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Σαφές μονοπάτι : 5731 m (53 %) 
Κακός χωματόδρομος : 1489 m (13 %) 
Καλντερίμι : 1007 m (9 %) 
Τσιμεντόδρομος : 710 m (6 %) 
Ασαφές μονοπάτι : 658 m (6 %) 
Άσφαλτος : 533 m (4 %) 
Χωματόδρομος για 4x4 : 235 m (2 %) 
Πεζόδρομος : 191 m (1 %) 
Κεντρικός χωματόδρομος : 113 m (1 %) 
Χωματόδρομος : 18 m (<1 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το 71 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε μονοπάτι. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα ασφάλτου είναι 582 m. 

7.4.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Νέδα-Βάστας  

 

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 4. Νέδα-Βάστας, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 65000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

  

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 25878.00 

Κατασκευές προτεραιότητας 1 9270.00 

Σήμανση 3478.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 38626.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

6952.68 

Μερικό σύνολο 45578.68 
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Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

6836.80 

Μερικό σύνολο 52415.48 

Αναθεώρηση 3.87 

Μερικό σύνολο 52419.35 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

12580.65 

Γενικό σύνολο 65000.00 

 

7.4.5.  Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Νέδα έως Βάστας 

  

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=0+680 (x=319818, y=4142992) ΧΘ=1+420 (x=320212, y=4142598) 739 

ΧΘ=1+960 (x=320602, y=4142364) ΧΘ=2+200 (x=320666, y=4142187) 245 

ΧΘ=2+350 (x=320748, y=4142068) ΧΘ=3+070 (x=321147, y=4141704) 717 

ΧΘ=3+970 (x=321181, y=4141253) ΧΘ=4+610 (x=321365, y=4140783) 640 

ΧΘ=4+810 (x=321346, y=4140611) ΧΘ=4+870 (x=321317, y=4140569) 60 

ΧΘ=9+630 (x=321480, y=4137497) ΧΘ=9+960 (x=321353, y=4137295) 330 

Σύνολο 2731 

 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=1+610 (x=320338, y=4142488) ΧΘ=2+200 (x=320666, y=4142187) 595 

ΧΘ=3+640 (x=321219, y=4141512) ΧΘ=3+700 (x=321245, y=4141462) 62 

ΧΘ=4+810 (x=321346, y=4140611) ΧΘ=7+590 (x=320695, y=4138773) 2785 

ΧΘ=7+690 (x=320762, y=4138702) ΧΘ=7+780 (x=320792, y=4138617) 95 

Σύνολο 3537 

 
 
 

Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 2731 m 3 €/m 8193.00 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 3537 m 5 €/m 17685.00 

Σύνολο 25878.00 

 

 

7.4.6.  Έργα βελτίωσης βατότητας υφιστάμενου μονοπατιού από Νέδα έως Βάστας 

  

Έργα προτεραιότητας 1 (Βασική λειτουργία) 

Τύπος 
έργου 

Αριθμός 
Θέση 

ΕΓΣΑ87 
Μονάδα 

Κόστος 
μονάδας(€) 

Μέγεθος 
(m/m2/m3/τεμ.) 

Άρθρο 
Αναθεώρηση 

Σημείωση 
Κόστος 

(€) 

Χώρος 
αναψυχής 

1 
x=321165, 
y=4141738 

τεμ. 4470 1 
ΟΙΚ 54.80.01 

ΟΙΚ 5621 
- 

Ξύλινο κιόσκι, 
4 ξύλινα 

παγκάκια, 
λιθόστρωση 

περιβάλλοντος 
χώρου 60 

τετ.μ. 

4470 
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Κρήνη 1 
x=321448, 
y=4137442 

τεμ. 1200 1 
- 
- 
- 

Πετρόχτιστη 
κρήνη 

διαστάσεων 
Μ:200, Π:40, 

Υ:180 εκ. 

1200 

Ξύλινη 
γέφυρα 

1 
x=320355, 
y=4142499 

m 300 12 
- 
- 
- 

Ξύλινη 
γέφυρα με 4 

σκέλη με 
συνολικό 

μήκος 12 μ. -. 

3600 

Σύνολο 9270 

7.4.7.  Σήμανση 

 Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 8 πινακίδες κατεύθυνσης και 150 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 300 
επιβεβαιωτικά σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 14 θα στηριχθούν σε 7 μεταλλικούς πασάλους.  

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 8 τεμ. 100 800 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
286 επ. σημάδια 

7 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

1278 

Σύνολο 3478 
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7.5. Βάστας – Ίσαρη 

 

 

7.5.1. Περιγραφή διαδρομής 

Το τμήμα αυτό ξεκινά με το εξαιρετικό μονοπάτι Βάστα-Αγία Θοδώρα, σαφέστατο και κάπως 
σημασμένο, που καταλήγει στις πηγές και το παλαιότατο εκκλησάκι της Αγίας Θοδώρας με τα 17 
πουρνάρια στην στέγη. Το μονοπάτι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πεζοπορικά κεφάλαια της 
περιοχής και πρέπει να προστατευτεί και να διατηρηθεί ανοιχτό. 

Ακολουθεί η ανάβαση στο Δασοχώρι, με αρκετή άσφαλτο στην αρχή (μπορεί να γίνει μια μικρή 
συντόμευση) και μετά καλό, παλιό μουλαρόδρομο με σαφέστατο ίχνος (που κατά τόπους, όπως στην αρχή 
και το τέλος χρειάζεται καλό καθάρισμα). Φτάνουμε στο κέντρο του Δασοχωρίου και ξανακατεβαίνουμε 
στο ρέμα Χάραδρος με δεύτερο κεντρικό μονοπάτι. Το μονοπάτι είναι εντελώς αδιάβατο στο πρώτο 
(σύντομο) τμήμα, μέχρι μικρό χωματόδρομο. Ακολουθεί ένα σχετικά καθαρό τμήμα μέχρι να ξανατμήσουμε 
χωματόδρομο και τελικά ένα ακόμα τμήμα μέχρι τον παραποτάμιο χωματόδρομο, το οποίο χρήζει 
εκτεταμένων παρεμβάσεων (κυρίως κλαδέματα). Κατεβαίνουμε σε σαφές αλλά χαλασμένο κατά τόπους 
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μονοπάτι (διαμορφώσεις και κλάδεμα) στο ποτάμι και περνάμε απέναντι (εδώ θα χρειαστεί μια μικρή 
γέφυρα). 

Βγαίνουμε σε ζώνη με καλλιέργειες και κατηφορίζουμε σε νεαρό ελαιώνα. Θα ακολουθήσουμε το παλιό 
αρδευτικό κανάλι μέχρι τη βάση ενός χωματόδρομου. Το τμήμα αυτό χρήζει εκτεταμένων διαμορφώσεων 
και κλαδεμάτων. 

Ξεκινάμε τον χωματόδρομο, που είναι πολύ μακρύς (5.5 χλμ) και θα πρέπει να δημιουργηθούν 
συντομεύσεις. Κατά μήκος του υπάρχουν 2 μεγάλες αναβλύσεις, όπου μπορούν να κατασκευαστούν 
ισάριθμες κρήνες. Περνάμε το ξωκλήσι του Αγίου Βασιλείου (κρήνη με πλούσιο νερό) και μπαίνουμε στου 
Ίσαρη από τοπικά δρομάκια. 

Συνολικά, πρόκεται για μια ενδιαφέρουσα αλλά ανομοιογενή διαδρομή, με μεγάλες υψομετρικές και 
πολύ χωματόδρομο, που προφανώς θα πρέπει να σχεδιαστεί καλύτερα. 

7.5.2. Μηκοτομή διαδρομής 

 

 

 
7.5.3. Ανάλυση διαδρομής 

Στατιστικά 

Μήκος= 11853 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 418m. Μέγιστο υψόμετρο= 823m. 
Ανάβαση= 679m. Κατάβαση= 697m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 5h0min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Κακός χωματόδρομος : 4679 m (39 %) 
Καλντερίμι : 1977 m (16 %) 
Καλντερίμι με σήμανση : 1665 m (14 %) 
Σαφές μονοπάτι : 1430 m (12 %) 
Χωματόδρομος για 4x4 : 705 m (5 %) 
Ασαφές μονοπάτι : 500 m (4 %) 
Στενός άσφαλτος : 280 m (2 %) 
Άσφαλτος : 254 m (2 %) 
Τσιμεντόδρομος : 250 m (2 %) 
Πεζόδρομος : 112 m (<1 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 

Το 52 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε δρόμο, κυρίως (45 %) σε χωματόδρομο. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα επιστρωμένου δρόμου είναι 451 m. 
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κατά ERA 

 

7.5.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Βάστας-Ίσαρη  

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 5. Βάστας-Ίσαρη, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 44000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 17696.00 

Κατασκευές προτεραιότητας 1 3600.00 

Σήμανση 3710.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 25006.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

4501.08 

Μερικό σύνολο 29507.08 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

4426.06 

Μερικό σύνολο 33933.14 

Αναθεώρηση 1550.73 

Μερικό σύνολο 35483.87 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

8516.13 

Γενικό σύνολο 44000.00 

  

 

7.5.5. Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Βάστας έως Ίσαρη 

 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=2+510 (x=321074, y=4135291) ΧΘ=3+840 (x=320799, y=4134732) 1336 

ΧΘ=4+070 (x=320872, y=4134528) ΧΘ=4+210 (x=320993, y=4134567) 147 

ΧΘ=4+380 (x=321125, y=4134582) ΧΘ=5+030 (x=321617, y=4134478) 656 

ΧΘ=5+060 (x=321641, y=4134470) ΧΘ=6+380 (x=322677, y=4134392) 1313 

Σύνολο 3452 

 

 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=4+070 (x=320872, y=4134528) ΧΘ=4+210 (x=320993, y=4134567) 147 

ΧΘ=5+060 (x=321641, y=4134470) ΧΘ=6+380 (x=322677, y=4134392) 1313 

Σύνολο 1460 

 

 

Κοστολόγηση παρεμβάσεων 
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Τύπος παρέμβασης Αριθμός Θέση Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πεσμένα δέντρα 1 x=320704 y= 4134808 τεμ. 40 40.00 

Σύνολο 40.00 

 

Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 3452 m 3 €/m 10356.00 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 1460 m 5 €/m 7300.00 

Παρεμβάσεις 1 τεμ. 40€/τεμ. 40.00 

Σύνολο 17696.00 

 

 

7.5.6. Έργα βελτίωσης βατότητας υφιστάμενου μονοπατιού από Βάστας έως Ίσαρη 

  

Έργα προτεραιότητας 1 (Βασική λειτουργία) 

Τύπος 
έργου 

Αριθμός 
Θέση 
ΕΓΣΑ87 

Μονάδα 
Κόστος 
μονάδας(€) 

Μέγεθος 
(m/m2/m3/τεμ.) 

Άρθρο 
Αναθεώρηση 

Σημείωση 
Κόστος 

(€) 

Κρήνη 2 

x=323070, 
y=4135395 
x=323036, 
y=4135919 

τεμ. 1200 2 
- 
- 
- 

Πετρόχτιστη κρήνη 
διαστάσεων 
Μ:200, Π:40, Υ:180 
εκ. 
Πετρόχτιστη κρήνη 
διαστάσεων 
Μ:200, Π:40, Υ:180 
εκ. 

2400.00 

Ξύλινη 
γέφυρα 

1 
x=322169, 
y=4134413 

m 300 4 
- 
- 
- 

Απλή ξύλινη 
πεζογέφυρα 
μήκους 4 μ. -. 

1200.00 

Σύνολο 3600.00 

 

  

7.5.7. Σήμανση 

 Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 12 πινακίδες κατεύθυνσης και 104 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 208 
επιβεβαιωτικά σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 18 θα στηριχθούν σε 9 μεταλλικούς πασάλους. 

  

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 12 τεμ. 100 1200 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
190 επ. σημάδια 

9 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

1120 

Σύνολο 3710 
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7.6. Ίσαρη – Λυκόσουρα 

 

 

 

7.6.1. Περιγραφή διαδρομής 

Η διαδρομή ξεκινά από το κέντρο του Ίσαρη και ακολουθεί ασφαλτόδρομο μέχρι σχεδόν το πλάτωμα 
του Αγίου Δημητρίου, όπου μπαίνουμε δεξιά σε δρομάκι. Το δρομάκι φτάνει σε διάσελο, όπου ερειπωμένο 
σπίτι της οικογένειας Στάκα. Μπαίνουμε στο κατηφορικό μονοπάτι, άλλοτε κεντρικό δρόμο, τώρα κατά 
τόπους κλειστό, προς την Κρύα Βρύση και φτάνουμε σύντομα σε διακλάδωση σε ρεματιά: ίσια στα κατάντι, 
η ρεματιά οδηγεί στην Κρύα Βρύση, αριστερά διακρίνεται το παλιό μονοπάτι προς το Πετροβούνι. Μέχρι 
εδώ θα χρειαστούν κυρίως κλαδέματα. 
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Από εδώ μέχρι να συναντήσουμε τη ράχη (απόσταση μόλις 100μ), θα χρειαστεί σοβαρός καθαρισμός 
(εκθαμνώσεις και κλαδέματα). Στη ράχη θα ακολουθήσουμε την παλιά αντιπυρική ζώνη, τώρα αρκετά 
πυκνά θαμνωμένη (χρειάζονται εκθαμνώσεις). Η αντιπυρική τελειώνει σε παλιό χωράφι και από εκεί 
μπαίνουμε στο παλιό μονοπάτι, που είναι κατά τόπους ανοιχτό, αλλά σε γενικές γραμμές θέλει εντατικές 
εκθαμνώσεις και κλαδέματα. 

Φτάνουμε σε δρομάκι, που το ακολουθούμε προς τα βόρεια. Το δρομάκι σύντομα γίνεται αδιάβατο από 
την πυκνή βλάστηση (χρήζει σοβαρών εργασιών καθαρισμού). Περνάμε από μια παλιά γεωργική ζώνη που 
σταδιακά κλίνει προς το ρέμα Κατσούρα. Καταλήγουμε στο ρέμα με σαφές μονοπάτι. Όλο αυτό το τμήμα 
θέλει εντατικές εκθαμνώσεις και κλαδέματα, ενώ στο ρέμα θα χρειαστεί ένα μικρό γεφυράκι. 

Από εδώ μέχρι τη Λυκόσουρα θα ακολουθήσουμε χωματόδρομο, που περνά δίπλα από τον Άγιο 
Αθανάσιο (εδώ μπορεί να κατασκευαστεί μία κρήνη, τροφοδοτούμενη από το νερό της παρακείμενης 
υδρομάστευσης) μετά από την πηγή Καμάρι. Το τμήμα αυτό μπορεί να βελτιωθεί με τη βοήθεια μικρών 
συντομεύσεων. 

Από τη Λυκόσουρα αξίζει μια μικρή παράκαμψη προς τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Λυκόσουρας 
και μια επίσκεψη στο μικρό μουσείο.Μηκοτομή διαδρομής 

 

 

 

7.6.2. Ανάλυση διαδρομής 

 

Στατιστικά 

Μήκος= 6959 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 526m. Μέγιστο υψόμετρο= 806m. 
Ανάβαση= 209m. Κατάβαση= 408m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 2h48min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Κακός χωματόδρομος : 3323 m (47 %) 
Σαφές μονοπάτι : 1621 m (23 %) 
Καλντερίμι : 1048 m (15 %) 
Χωματόδρομος : 537 m (7 %) 
Στενός άσφαλτος : 212 m (3 %) 
Πεζόδρομος : 125 m (1 %) 
Άσφαλτος : 92 m (1 %) 

Κριτήρια Το 60 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε δρόμο, κυρίως (55 %) σε χωματόδρομο. 
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πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα επιστρωμένου δρόμου είναι 304 m. 

 

7.6.3. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Ίσαρη-Λυκόσουρα 

 

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 6. Ίσαρη-Λυκόσουρα, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 22000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

 

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 8382.00 

Κατασκευές προτεραιότητας 1 1200.00 

Σήμανση 2474.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 12056.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

2170.08 

Μερικό σύνολο 14226.08 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

2133.91 

Μερικό σύνολο 16359.99 

Αναθεώρηση 1381.94 

Μερικό σύνολο 17741.94 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

4258.06 

Γενικό σύνολο 22000.00 

 

7.6.4. Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Ίσαρη έως Λυκόσουρα 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=0+500 (x=324158, y=4137077) ΧΘ=2+320 (x=325554, y=4137839) 1818 

ΧΘ=2+470 (x=325455, y=4137944) ΧΘ=3+450 (x=325338, y=4138336) 976 

Σύνολο 2794 

 

 
Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 2794 m 3 €/m 8382 

Σύνολο 8382 

 

Έργα προτεραιότητας 1 (Βασική λειτουργία) 

Τύπος 
έργου 

Αριθμός 
Θέση 

ΕΓΣΑ87 
Μονάδα 

Κόστος 
μονάδας(€) 

Μέγεθος 
(m/m2/m3/τεμ.) 

Άρθρο 
Αναθεώρηση 

Σημείωση 
Κόστος 

(€) 

Ξύλινη 
γέφυρα 

1 
x=325337, 
y=4138332 

m 300 4 
- 
- 

Απλή ξύλινη 
πεζογέφυρα 

1200 
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- μήκους 4 μ. 
-. 

Σύνολο 1200 

7.6.5. Σήμανση 

Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 6 πινακίδες κατεύθυνσης και 43 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 86 επιβεβαιωτικά 
σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 8 θα στηριχθούν σε 4 μεταλλικούς πασάλους. 

 

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 6 τεμ. 100 600 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
78 επ. σημάδια 

4 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

474 

Σύνολο 2474 
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7.7. Λυκόσουρα – Ίσωμα Καρυών 
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7.7.1. Περιγραφή διαδρομής 

Από τη Λυκόσουρα, μικρό μονοπάτι (κατά το ήμισυ ανοιχτό, το υπόλοιπο χρειάζεται εκθαμνώσεις και 
κλαδέματα) μας φέρνει στη πετρόχτιστη γέφυρα του Μπούτουνα. Περνώντας το ποτάμι, μπαίνουμε σε 
μικρά δρομάκια που μας φέρνουν κοντά στον Άγιο Κωνσταντίνο. Ανεβαίνουμε από κεντρικό χωματόδρομο 
μέχρι το Χάνι του Παγανού. 

Από το Χάνι Παγανού παίρνουμε το μονοπάτι προς το Καστανοχώρι. Το μονοπάτι έχει διανοιχθεί ως 
δασικός δρόμος στα πρώτα 2/3 της υψ. διαφοράς, ενώ το τελευταίο τμήμα είναι πάνω στο παλιό μονοπάτι, 
που χρειάζεται εκθαμνώσεις και κλαδέματα. 

Από το Καστανοχώρι κατηφορίζουμε σε ένα συνδυασμό από μονοπάτια (κατά τόπους χρειάζονται 
εκθαμνώσεις και κλαδέματα) και δρομάκια μέχρι το λιβάδι του Αγίου Θεοδώρου. Εδώ ξεκινά το παλιό 
μονοπάτι προς το διάσελο του όγκου του Προφήτη Ηλία. 

Το μονοπάτι αυτό είναι σαφές και στο μεγαλύτερο μέρος του καθαρό, τοπικά όμως χρειάζεται 
εκθαμνώσεις και κλαδέματα και σε ορισμένες θέσεις διαμορφώσεις σε χώμα και βράχια, ώστε να βελτιωθεί 
η βατότητά του. Φτάνοντας στο διάσελο, το μονοπάτι διασχίζει μια ομάδα παλιά χωράφια σε λάκκα και 
τελικά συναντά το κεντρικό μονοπάτι από τη Μεγάλη Αράχωβα προς το Ίσωμα Καρυών. 

Το μονοπάτι αυτό, ενώ είναι σαφέστατο, καθότι περιστοιχίζεται απο ψηλή ξερολιθιά, έχει κλείσει από τα 
βάτα και τους θάμνους και χρειάζεται εντατικά εκθαμνώσεις και κλαδέματα. Τελικά, το ίχνος του 
μονοπατιού συναντά δρομάκι, με το οποίο οδηγούμαστε στο νεκροταφείο του χωριού. 

Δεξιά του νεκροταφείου διακρίνεται το παλιό μονοπάτι, το οποίο και ακολουθούμε (χρειάζεται 
εκθαμνώσεις και κλαδέματα). Φτάνουμε σε επιστρωμένο δρόμο, με τον οποίο καταλήγουμε στο κέντρο του 
χωριού. 

7.7.2. Μηκοτομή διαδρομής 
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7.7.3. Ανάλυση διαδρομής 

Στατιστικά 

Μήκος= 14522 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 462m. Μέγιστο υψόμετρο= 820m. 
Ανάβαση= 641m. Κατάβαση= 787m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 6h10min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Κακός χωματόδρομος : 2639 m (18 %) 
Χωματόδρομος για 4x4 : 1813 m (12 %) 
Τσιμεντόδρομος : 1692 m (11 %) 
Ασαφές μονοπάτι : 1645 m (11 %) 
Χωματόδρομος : 1578 m (10 %) 
Πεζόδρομος : 1362 m (9 %) 
Σαφές μονοπάτι : 1078 m (7 %) 
Άσφαλτος : 1053 m (7 %) 
Στενός άσφαλτος : 964 m (6 %) 
Καλντερίμι : 699 m (4 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το 67 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε δρόμο, κυρίως (42 %) σε 
χωματόδρομο. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα ασφάλτου είναι 1309 m. 
Για το τμήμα αυτό πρέπει να αναζητηθεί ή να σχεδιαστεί εναλλακτική όδευση από 
χωματόδρομο ή μονοπάτι. 

 

7.7.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών 

 

1. Διοικητική ένταξη του έργου 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 7. Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών, περιοχής αρμοδιότητας 
Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

 

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 9568.00 

Σήμανση 3968.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 13536.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

2436.48 

Μερικό σύνολο 15972.48 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

2395.87 

Μερικό σύνολο 18368.35 

Αναθεώρηση 986.49 

Μερικό σύνολο 19354.84 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

4645.16 

Γενικό σύνολο 24000.00 
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7.7.1. Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Λυκόσουρα έως Ίσωμα Καρυών 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=1+360 (x=325213, y=4140019) ΧΘ=1+720 (x=325010, y=4140172) 357 

ΧΘ=4+840 (x=324217, y=4141812) ΧΘ=5+270 (x=324329, y=4142160) 426 

ΧΘ=10+230 (x=324854, y=4144245) ΧΘ=11+450 (x=325432, y=4145022) 1222 

ΧΘ=11+710 (x=325590, y=4145146) ΧΘ=12+080 (x=325783, y=4144849) 366 

ΧΘ=13+780 (x=326366, y=4144101) ΧΘ=14+040 (x=326595, y=4144002) 255 

Σύνολο 2626 

 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=11+110 (x=325268, y=4144866) ΧΘ=11+450 (x=325432, y=4145022) 338 

Σύνολο 338 

 

Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 2626 m 3 €/m 7878 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 338 m 5 €/m 1690 

Σύνολο 9568 

 

7.7.2. Σήμανση 

Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 18 πινακίδες κατεύθυνσης και 101 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 202 
επιβεβαιωτικά σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 3 θα στηριχθούν σε μεταλλικούς πασάλους. 

 

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 18 τεμ. 100 1800 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
196 επ. σημάδια 

3 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

768 

Σύνολο 3968 
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7.8. Ίσωμα Καρυών – Καρίτενα 
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7.8.1. Περιγραφή διαδρομής 

Η διαδρομή ξεκινά από το Ίσωμα Καρυών. Με ένα σύντομο τμήμα σε μονοπάτι (που χρειάζεται 
εκθαμνώσεις και κλάδεμα) περνάμε το ρέμα (υπάρχει τσιμεντένιο γεφυράκι) και φτάνουμε σε δρομάκι, 
κοντά στην εκκλησία του Ταξιάρχη. Το δρομάκι έχει κλείσει από τη βλάστηση (θα χρειαστούν εκθαμνώσεις 
και κλάδεμα), είναι ωστόσο βατό ακόμα και μας φέρνει σε κεντρικό χωματόδρμο. Περνάμε δίπλα σε ηρώο 
του 2ου Παγκ. Πολέμου και κατηφορίσουμε σε παλιά γεωργική λεκάνη (περνάμε ρεματιά, όπου θα 
χρειαστεί ένα μικρό γεφυράκι) και βγαίνουμε σε χωματόδρομο των ορυχείων λιγνίτη. 

Συνεχίζουμε στο χωματόδρομο, περνώντας δίπλα από δύο μικρές λίμνες σε τεχνητούς ταμιευτήρες. Σε 
λίγο αφήνουμε το χωματόδρομο και με σύντομο μονοπάτι (περνάμε ρεματιά, όπου θα χρειαστεί ένα μικρό 
γεφυράκι, αμέσως πριν και μετά ρεματιά θα χρειαστούν εκθαμνώσεις και κλαδέματα) φτάνουμε στα 
Κυπαρίσσια (ωραία κρήνη στο κάτω μέρος του χωριού). 

Από τα Κυπαρίσσια φτάνουμε εύκολα στα Μαυριά, από παλιά αγροτικά μονοπάτια. Θα χρειαστούν 
εκθαμνώσεις και κλαδέματα, ειδικά στον άξονα του παλιού μονοπατιού, που διακρίνεται κατά τόπους, 
αλλά έχει κλείσει από τη βλάστηση. Στο τέλος του μονοπατιού, ακριβώς πριν συναντήσουμε 
τσιμεντόδρομο, θα χρειαστεί διαμόρφωση του άξονά του, που έχει διαβρωθεί από τα νερά. Ένα ακόμα 
μικρό μονοπάτι μας φέρνει στην ενοριακή εκκλησία των Μαυριών. 

Από τα Μαυριά, ξεκινά σαφές μονοπάτι που περνά ρεματιά (λιθόστρωση) και φτάνει σε εκκλησία. Το 
τμήμα αυτό θα χρειαστεί εκθαμνώσεις και κλαδέματα. Από την εκκλησία ανηφορίζουμε στο διάσελο του 
Προφήτη Ηλία (διαμόρφωση, εκθαμνώσεις και κλαδέματα). Από εδώ υπάρχει σαφές δρομάκι που 
αντικαθιστά το παλιό μονοπάτι, θα χρειαστούν ωστόσο εκθαμνώσεις και κλαδέματα. Τέμνουμε τον 
ασφαλτόδρομο και κατεβαίνουμε προς τον Αλφειό από εγκαταλελειμένο δρομάκι που οδηγεί σε μεγάλο 
σταύλο. 

Από καλό χωματόδρομο, παρακολουθούμε τον Αλφειό μέχρι τη γέφυρα της Καρύταινας. Η παλιά 
μεταλλική γέφυρα χρειάζεται αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους του ξύλινου σανιδώματος και των 
κάγκελων (τα οποία πρέπει να γίνουν μεταλλικά). Από δρομάκι, μετά λίγο μονοπάτι και τελικά μια 
αλληλουχία από σύντομα δρομάκια ανεβαίνουμε στην κεντρική πλατεία. 

7.8.2. Μηκοτομή διαδρομής 
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7.8.3. Ανάλυση διαδρομής 

Στατιστικά 

Μήκος= 11512 m. Δυσκολία= 2/5. Αισθητική= 4/5. 
Ελάχιστο υψόμετρο= 325m. Μέγιστο υψόμετρο= 501m. 
Ανάβαση= 431m. Κατάβαση= 394m. 
Εκτιμώμενος χρόνος πορείας στη φορά της περιγραφής= 4h54min 

Κατανομή 
σε κλάσεις 
βατότητας 

Σαφές μονοπάτι : 3219 m (27 %) 
Πεζόδρομος : 2910 m (25 %) 
Χωματόδρομος : 2452 m (21 %) 
Καλντερίμι : 979 m (8 %) 
Στενός άσφαλτος : 510 m (4 %) 
Χωματόδρομος για 4x4 : 317 m (2 %) 
Τσιμεντόδρομος : 290 m (2 %) 
Κακός χωματόδρομος : 271 m (2 %) 
Ευρωπαϊκή ή Εθνική διαδρομή σε πεζόδρομο : 212 m (1 %) 
Ασαφές μονοπάτι : 203 m (1 %) 
Ευρωπαϊκή ή Εθνική διαδρομή σε καλντερίμι : 116 m (1 %) 
Άσφαλτος : 24 m (<1 %) 

Κριτήρια 
πιστοποίησης 
κατά ERA 

Το 66 % του μήκους της διαδρομής είναι πάνω σε μονοπάτι. 
Το μέγιστο συνεχόμενο τμήμα επιστρωμένου δρόμου είναι 290 m. 

 

7.8.4. Εργασίες και έργα βελτίωσης της βατότητας της διαδρομής Ίσωμα Καρυών-Καρύταινα 

 

1. Διοικητική ένταξη του έργου 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στην ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ και στην διοικητική περιοχή του 

Δήμου ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Το έργο αφορά τη συντήρηση του μονοπατιού 8. Ίσωμα Καρυών-Καρύταινα, περιοχής αρμοδιότητας 

Δασαρχείου ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

2. Προϋπολογισμός 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 50000 Ευρώ και αναλύεται σε: 

 

Συνολικό κόστος 

Τύπος Κόστος (€) 

Εργασίες συντήρησης μονοπατιού 16689.00 

Κατασκευές προτεραιότητας 1 8700.00 

Σήμανση 3702.00 

Συνολική δαπάνη εργασιών 29091.00 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 
Γ.Ε.+Ο.Ε., 18% 

5236.38 

Μερικό σύνολο 34327.38 

Απρόβλεπτα 
15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε. 

5149.11 

Μερικό σύνολο 39476.49 

Αναθεώρηση 846.09 

Μερικό σύνολο 40322.58 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 
24% 

9677.42 

Γενικό σύνολο 50000.00 
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7.8.5. Απλή συντήρηση υφιστάμενου μονοπατιού από Ίσωμα Καρυών έως Καρύταινα 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=0+340 (x=327170, y=4143976) ΧΘ=0+760 (x=327335, y=4144199) 424 

ΧΘ=0+920 (x=327485, y=4144187) ΧΘ=1+270 (x=327832, y=4144212) 354 

ΧΘ=3+340 (x=328621, y=4145397) ΧΘ=3+530 (x=328619, y=4145575) 196 

ΧΘ=3+940 (x=328800, y=4145915) ΧΘ=4+210 (x=328658, y=4146136) 274 

ΧΘ=4+770 (x=328507, y=4146650) ΧΘ=5+070 (x=328460, y=4146905) 300 

ΧΘ=5+510 (x=328231, y=4147158) ΧΘ=5+840 (x=328383, y=4147439) 331 

ΧΘ=5+990 (x=328368, y=4147512) ΧΘ=7+340 (x=328119, y=4148238) 1349 

Σύνολο 3228 

 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 

Από Έως Μήκος 

ΧΘ=1+710 (x=328155, y=4144376) ΧΘ=2+010 (x=328176, y=4144589) 308 

ΧΘ=4+670 (x=328523, y=4146551) ΧΘ=5+070 (x=328460, y=4146905) 407 

ΧΘ=5+990 (x=328368, y=4147512) ΧΘ=6+670 (x=328153, y=4147807) 686 

Σύνολο 1401 

 

Κοστολόγηση εργασιών απλής συντήρησης υφιστάμενου μονοπατιού 

Τύπος εργασίας Μέγεθος Κόστος μονάδας Κόστος (€) 

Εκθαμνώσεις/Κλαδεύσεις 3228 m 3 €/m 9684 

Απομάκρυνση φερτών υλικών 1401 m 5 €/m 7005 

Σύνολο 16689 

 

7.8.6. Έργα βελτίωσης βατότητας υφιστάμενου μονοπατιού από Ίσωμα Καρυών έως Καρύταινα 

Έργα προτεραιότητας 1 (Βασική λειτουργία) 

Τύπος 
έργου 

Αριθμός 
Θέση 

ΕΓΣΑ87 
Μονάδα 

Κόστος 
μονάδας(€) 

Μέγεθος 
(m/m2/m3/τεμ.) 

Σημείωση 
Κόστος 

(€) 

Ξύλινη 
γέφυρα 

3 

x=327429, 
y=4149548 
x=328157, 
y=4144380 
x=328626, 
y=4145412 

m 300 29 

Απλή ξύλινη πεζογέφυρα μήκους 20 
μ. Ανακατασκευή του μεταλλικού 

τμήματος της γέφυρας Καρύταινας. 
Απλή ξύλινη πεζογέφυρα μήκους 4 μ.  
Απλή ξύλινη πεζογέφυρα μήκους 5 μ. 

8700 

Σύνολο 8700 

 

7.8.7. Σήμανση 

Η σήμανση συντίθεται από 2 πινακίδες διαδρομής, 13 πινακίδες κατεύθυνσης και 95 θέσεις 
επιβεβαιωτικών σημαδιών (στις περισσότερες από τις οποίες πρέπει να τοποθετηθούν δύο σημάδια, για να 
καλυφθούν σωστά οι δύο κατευθύνσεις της διαδρομής, άρα πρέπει να προϋπολογισθούν 190 
επιβεβαιωτικά σημάδια). Από τα επιβεβαιωτικά σημάδια, τα 16 θα στηριχθούν σε 8 μεταλλικούς πασάλους. 

Κοστολόγηση σήμανσης 

Τύπος σήμανσης Αριθμός Μονάδα Κόστος μονάδας (€) Κόστος (€) 

Πινακίδες διαδρομής 2 τεμ. 700 1400 

Πινακίδες κατεύθυνσης 13 τεμ. 100 1300 

Επιβεβαιωτικά σημάδια 
174 επ. σημάδια 

8 πάσαλοι 
τεμ. 

3 €/επ. σημάδι 
60 €/πάσαλο 

1002 

Σύνολο 3702 
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8. Υποδομές φιλοξενίας 

 

1. Καρίτενα 

2. Κάτω Κωτύλιο 

3. Πάνω Κωτύλιο 

4. Παλάτου 

5. Σκληρού 

6. Αμπελιώνα 

7. Νέδα 

8. Βάστας 

9. Δασοχώρι 

10. Ίσαρη 

11. Πετροβούνι 

12. Λυκόσουρα 

13. Καστανοχώρι 

14. Ίσωμα Καρυών 

15. Κυπαρρίσια 

16. Μαυριά 
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9. Φωτογραφίες 

 

Α. Φωτογραφίες Έργων 

Οι φωτογραφίες των έργων και των παρεμβάσεων, που αφορούν στο σύνολο της διαδρομής, 
παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή (σε CD).  

 

Β. Φωτογραφίες μνημείων 

Φωτογραφίες μνημείων, τοπίων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη διαδρομή 
παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή (σε CD). 

 

10. Παράρτημα (χάρτες) 

 

Στο Παράρτημα της μελέτης υπάρχουν οι χάρτες της αποτύπωσης, σε φυσική (εκτύπωση) και ψηφιακή 
μορφή (DVD).  

 

Αναλυτικά υπάρχουν οι παρακάτω χάρτες: 

 

 Γενικός χάρτης της διαδρομής 

 Καρίτενα- Κωτύλιο 

 Κωτύλιο-Σκληρού 

 Σκληρού-Νέδα 

 Νέδα-Βάστας 

 Βάστας-Ίσαρη 

 Ίσαρη-Λυκόσουρα 

 Λυκόσουρα-Ίσωμα Καρυών 

 Ίσωμα Καρυών-Καρίτενα 


