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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το παρόν τεύχος αφορά στην ανάθεση της μελέτης «Σχεδιασμός 

περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης 

και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των πολιτώνστην Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Αττικής». Η παρέμβαση αφορά στην ανάδειξη περιπατητικών και 

ποδηλατικών διαδρομών στα όρη που περιλαμβάνονται στην Περιφερειακή Ενότητα 

Δυτικής Αττικής. 

 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η περιοχή μελέτης είναι η Περιφερειακή Ενότητα  Δυτικής Αττικής η οποία 

ορίζεται από τις βόρειες ακτές του Σαρωνικού, τα Γεράνεια όρη (1.351 μ.) που την 

χωρίζουν από τον νομό Κορινθίας, τον όρμο των Αλκυονίδων στον Κορινθιακό 

κόλπο και τα όρη Κιθαιρώνας (1.409 μ.) και Πάστρα (1.016 μ.) που την χωρίζουν από 

τον νομό Βοιωτίας. 

Περιλαμβάνει τους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας, 

Μεγαρέων και Φυλής. 

Τα σημαντικότερα βουνά που βρίσκονται στην περιοχή είναι τα όρη Πάρνηθα, 

Πάστρα, Γεράνεια,  Πατέρας, Αιγάλεω και Κιθαιρώνας (1409 μ).Η Πάρνηθα (1.413 

μ) αποτελεί το υψηλότερο βουνό της Αττικής, ενώ το όρος Αιγάλεω (413 μ) χωρίζει 

τα λεκανοπέδια της Αθήνας και της Ελευσίνας. Στα όρια της Μεγαρίδος με την 

Κορινθία βρίσκονται τα Γεράνεια Όρη.  

Το όρος Πατέρας καταλήγει στον κόλπο της Ελευσίνας. Ψηλότερη κορυφή 

του είναι ο Έλατος (1.131 μ). Επίσης στην περιοχή καταλήγουν και οι Ανατολικές 

απολήξεις των Γεράνειων ορέων (υψηλότερη κορυφή 1351 μ.). 

Στην περιοχή του Σκαραμαγκά βρίσκεται η μικρή λίμνη του Κούνδουρου. 

Τροφοδοτείται από τις πηγές της Πάρνηθας. Από τη θάλασσα τη χωρίζει μια μικρή 

λωρίδα ξηράς από την οποία διέρχεται ο εθνικός δρόμος. Στα νότια των Μεγάρων 

βρίσκεται ο υδροβιότοπος  Βουρκάρι. 

 Στην πεδιάδα της Ελευσίνας (γνωστή και ως Θριάσιο Πεδίο) έχει αναπτυχθεί 

έντονα η βιομηχανική δραστηριότητα· ναυπηγεία, τσιμεντοβιομηχανίες, διυλιστήρια, 

χαλυβουργεία, πετροχημικά, μεταλλουργεία, υαλουργεία. Η κτηνοτροφία και οι 

γεωργικές καλλιέργειες έχουν περιοριστεί αισθητά, εκτός από την Μεγαρίδα όπου ο 

πρωτογενής είναι ο σημαντικότερος οικονομικός τομέας.  

Το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής μελέτης αποτελείται κατά κύριο λόγο 

από σκληρούς ασβεστόλιθους και τριτογενείς αποθέσεις όπου παρουσιάζονται όλες οι 

γεωλογικές μορφές και φαινόμενα. Τα υψόμετρα κινούνται από 0 ως 1.392μ. 

Σημαντικά είναι τα ιστορικά σημεία της περιοχής ( Πλαταιές, Σαλαμίνα, 

Ελευσίνα κ.ά.), καθώς και οι αρχαιολογικοί και θρησκευτικοί χώροι. 

Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής είναι πολύ σημαντικές. Στην περιοχή 

υπάρχουν δάση χαλεπίου πεύκης και παρουσία ελάτης και αρκεύθου. Αρκετές είναι 

οι εκτάσεις θαμνωδών και λιβαδιών. Υπάρχουν περιοχές Natura 2000,corine, κ.ά. 

Επίσης έχουν χαρακτηρισθεί πολλές περιοχές ιδιαίτερου τοπίου και φυσικού 

κάλλους.    Ενδιαφέρουσες είναι και οι παραλίες της Δυτικής Αττικής.  

 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

Την περιοχή μελέτης διασχίζει το Εθνικό Μονοπάτι 22. Πρόκειται για το 

μονοπάτι το οποίο συνδέει τον Παρνασσό με την Πάρνηθα. Ξεκινά από την Αγόριανη 

του Παρνασσού και περνώντας από τα βουνά Κίρφη, Ελικώνα, Κορομπίλι, 

Κιθαιρώνα, Πάστρα καταλήγει στην Πάρνηθα (καταφύγιο Μπάφι). 
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Κατά τα άλλα, δεν εντοπίζεται κάποιο επίσημα καταγεγραμμένο μονοπάτι ή 

κάποια αντίστοιχη μελέτη. Αντίθετα υπάρχουν δεκάδες μονοπάτια πολλά απ τα οποία 

είναι επισημασμένα από τους τοπικούς ορειβατικούς συλλόγους και αναφέρονται σε 

χάρτες και κείμενα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες.   

 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η μελέτη σχεδιασμού περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στα 

πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των 

κατοίκων της ΠΕ θα περιλαμβάνει την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και θα 

προτείνει τον σχεδιασμό περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών με γνώμονα την 

αναβάθμιση της ζωής των πολιτών των Δήμων και την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής 

μορφής τουρισμού. Ειδικότερα ο σχεδιασμός των διαδρομών θα πρέπει: 

 Να καλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης των περιπατητικών διαδρομών και τις 

ανάγκες διαχείρισης και διακίνησης των επισκεπτών της περιοχής. 

 Να καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο Δήμων και οι διαδρομές να διασχίζουν 

κάθε Δήμο σε ποσοστό ανάλογο με την έκταση τους, λαμβάνοντας υπόψη το 

ανάγλυφο και τις δυνατότητες πρόσβασης.  

 Να αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον και την χλωρίδα της περιοχής, 

φροντίζοντας παράλληλα για την προστασίας τους.  

 Να αξιοποιεί το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής για άσκηση 

δραστηριοτήτων  σχετικών με το ανάγλυφο και το γεωλογικό υπόβαθρο.  

 Να διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας ειδικών διαδρομών για  ΑΜΕΑ. 

 Να προτείνει και να ερευνά πέντε διαφορετικού χαρακτήρα θεματικά 

μονοπάτια και πέντε διαφορετικού τύπου ειδικά μονοπάτια που θα αφορούν 

αθροιστικά το 35% τουλάχιστον του συνολικού μήκους των μονοπατιών της 

μελέτης.  

Ως θεματικά ορίζονται τα μονοπάτια ή τα τμήματά τους που έχουν ένα 

χαρακτηριστικό θεματικό αντικείμενο να αναδείξουν. Παραδείγματα είναι: 

αρχαιολογικό μονοπάτι, γεωλογικό μονοπάτι, θρησκευτικό μονοπάτι, 

φυσιογνωστικό μονοπάτι κλπ. 

Ως ειδικά ορίζονται τα μονοπάτια ή τμήματά τους που προορίζονται για ειδικούς 

χρήστες. Παραδείγματα είναι: μονοπάτι ποδηλασίας (mountain bike), πεδία 

αναρρίχησης, μονοπάτι για τυφλούς, μονοπάτι για καρδιοπαθής κλπ.  

 Να ευνοεί την περαιτέρω ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικού τουρισμού, τον 

εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, τη διεύρυνση της τουριστικής 

περιόδου και την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.  

Ο σχεδιασμός των προτεινόμενων διαδρομών θα πρέπει να υλοποιηθεί με οδηγό το 

υπάρχον δίκτυο εθνικών και ευρωπαϊκών μονοπατιών και να επιδιώκεται η σύνδεση 

όπου αυτό είναι εφικτό.   

Το συνολικό μήκος του δικτύου θα είναι 150 χιλιόμετρα . 

Η εκπόνηση της μελέτης θα ακολουθήσει τις τεχνικές προδιαγραφές χάραξης, 

σήμανσης, διάνοιξης και συντήρησης των ορειβατικών- πεζοπορικών μονοπατιών 

όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ΦΕΚ 206Β/30-1-2017. 

 

 Τα παραδοτέα της μελέτης, όπως αυτά προκύπτουν από τις καθορισμένες τεχνικές 

προδιαγραφές (ΦΕΚ 206Β/2017) είναι τα εξής: 

 Χάρτης Προσανατολισμού σε κλίμακα 1:25.000 ή 1:50.000 (Υπόβαθρο της 

Γ.Υ.Σ.), όπου θα εμφανίζεται ενδεικτικά η θέση του έργου (η πορεία των 

μονοπατιών) και είναι σκόπιμο να φαίνονται οι κοντινοί οικισμοί.  
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 Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:5.000 απεικονισμένη σε ορθοφωτοχάρτες 

υψηλής ανάλυσης (LSO) της ΕΚΧΑ Α.Ε. ή σε οποιοδήποτε νεότερο υλικό ίσης 

ή καλύτερης ακρίβειας. Θα φαίνεται η αρχή (Α), το τέλος (Τ) και η ενδιάμεση 

πορεία με ακρίβεια, συνοδευόμενη από πίνακα συντεταγμένων των κορυφών 

της διαδρομής στο ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87. 

 Μηκοτομή των μονοπατιών. 

 Κατά πλάτος τομές σε κλίμακα 1:100. Θα λαμβάνονται χαρακτηριστικές 

διατομές ανάλογα με την κλίση των εδαφών ή και την σκληρότητα του εδάφους 

ώστε να είναι δυνατός ο υπολογισμός των εκσκαφών με σχετική ακρίβεια και 

να εξασφαλίζεται η ασφάλεια της διαδρομής. 

 Σχέδια των σπουδαιότερων κατασκευών όταν απαιτούνται, προμετρήσεις ή 

σκίτσα για απλούστερες ή τυποποιημένες ξυλοκατασκευές ώστε να 

περιγράφεται επαρκώς το είδος της κατασκευής και η ένταξή του στο χώρο.  

 Ψηφιακά σε χάρτη με κατάλληλο ψηφιακό υπόβαθρο π.χ. της Γ.Υ.Σ., με αρχεία 

μορφής gpxή shp/ shf/ dwg/ dxf ή άλλα ευρέως χρησιμοποιούμενα σε 

σχεδιαστικά ή/ και σε ΓΠΣ προγράμματα, την διαδρομή του μονοπατιού και τα 

χαρακτηριστικά του σημεία.  

 Πλήρες τεύχος τεκμηρίωσης, ένα για κάθε μονοπάτι, με χάρτες, κείμενα, 

φωτογραφίες, κατασκευαστικά σχέδια, σκίτσα, παρατηρήσεις κατασκευής, 

αναλυτική περιγραφή της διαδρομής (περιγραφικό κείμενο και ψηφιακό αρχείο 

συντεταγμένων), των σημαντικών σημείων, των επικίνδυνων σημείων, των 

σημείων θέας. Ειδική τεκμηρίωση των επιλογών στα ειδικά και στα θεματικά 

μονοπάτια. Πλήρης περιγραφή- ανάλυση των θεματικών διαδρομών.  

 

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016/ΦΕΚ147/08.08.2016 τεύχος Α’ «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)» και του 

998/79, όπως ισχύουν σήμερα.  

Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 151344/165 απόφαση 

του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΦΕΚ 206Β/2017, με τίτλο 

«Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνοιξης και 

συντήρησης των ορειβατικών - πεζοπορικών μονοπατιών».  

 

6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Η μελέτη σχεδιασμού περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών αποτελεί 

ένα εργαλείο ανάδειξης του φυσικού πλούτου και ομορφιάς των ορεινών όγκων που 

βρίσκονται στη ΠΕ Δυτικής Αττικής. 

Σκοπός του σχεδιασμού των διαδρομών είναι να αναπτυχθεί μια νέα μορφή 

τουρισμού, η οποία θα ακολουθεί την παγκόσμια τάση για στροφή προς τον 

εναλλακτικό τουρισμό (αγροτουρισμός, hikingandtrekkingtours κλπ) ώστε η περιοχή 

να αποτελέσει πόλο έλξης όλο και περισσότερων επισκεπτών. 

Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στο να καλύψει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας 

για αναψυχή. Είναι γεγονός πως οι καθημερινοί ρυθμοί του σύγχρονου ανθρώπου 

επιτάσσουν την ύπαρξη χώρων αναψυχής σε κοντινή απόσταση, ώστε να υπάρχει 

εύκολη πρόσβαση και σε λίγο χρόνο. Ο σχεδιασμός των διαδρομών αυτών στοχεύει 

στο να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών για άθληση, θρησκευτική και πολιτιστική 

περιήγηση και απλή αναψυχή.  
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7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Η μοναδική απαιτούμενη μελέτη – υπηρεσία είναι η εκπόνηση της μελέτης 

σχεδιασμού περιπατητικών και ποδηλατικών διαδρομών στα πλαίσια της τουριστικής 

ανάπτυξης και ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των πολιτών στην ΠΕ Δυτικής 

Αττικής. Η μελέτη θα είναι οριστική, θα εκπονηθεί σε ένα (1) στάδιο, σε συνεχή 

συνεργασία με τον επιβλέποντα της μελέτης. Επίσης, θα περιλαμβάνει ΣΑΥ- ΦΑΥ, 

όπως προβλέπεται στον προϋπολογισμό αμοιβής εργασιών, περιγραφή όλου του 

προβλεπόμενου πλαισίου αδειών (κατασκευαστικών, περιβαλλοντικών κλπ), 

Αναλυτικές Προμετρήσεις και Τιμολόγια, Προϋπολογισμό, Τεύχη Δημοπράτησης για 

την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων, πρόβλεψη αμοιβής επίβλεψης από τον 

μελετητή κατά την φάση υλοποίησης των προτεινόμενων έργων. 

Το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται σε 12 μήνες από 

την υπογραφή της σύμβασης. Ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης ορίζεται σε 

9 μήνες και ο χρόνος των απαιτούμενων εγκρίσεων σε 3 μήνες.  

Στη σύμβαση δεν ορίζονται τμηματικές προθεσμίες.  
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 

H  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝH Τ.Κ.Ε.-Ε.Π-

Η/Μ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

 

 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ  

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΗ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ οικ/2984/ΦΜ/20-12-2018 απόφαση
i
 της ΔΤΕ/ΠΕΔΑ 

 

 

 

                                                 
i
 Του αρμοδίου οργάνου του εργοδότη – αναθέτουσας αρχής (άρθρο 2 παρ. 3 στοιχ. 2 
του ν. 4412/2016). 
 



6 

 

                                                                                                                                            
 


