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Α. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

1. Ειςαγωγό 

Ιςτορικό  

Σο δϊςοσ που βρύςκεται ςτη θϋςη «Κακό Ρϊχη» ςτα δυτικϊ του οικιςμού τησ Σ.Κ. Θεςπρωτικού εύναι 

δημόςιο και ϋχει προϋλθει από αναδαςώςεισ τησ περιοχόσ. την πρωταρχικό τησ μορφό η ϋκταςη του 

δϊςουσ εύναι τμόμα ϋκταςησ που όταν δαςολύβαδο (βοςκότοποσ), ενώ ςόμερα υπϊρχει ϋνα καλϊ 

αναπτυγμϋνο δϊςοσ κωνοφόρων (Pinus brutia, Cupressus sempervirens ναr. pyramintalis και να r. 

horizontalis), ςημεύο αναφορϊσ του περιβϊλλοντοσ τησ Σ.Κ. Θεςπρωτικού. Η περιοχό με την παρουςύα 

του δϊςουσ ϋχει εξελιχθεύ ςε αξιόλογο φυςικό τοπύο και ςυγκεντρώνει ενδιαφϋρον για αναψυχό. 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ δημιουργόθηκε από αναδαςώςεισ που πραγματοποιόθηκαν τμηματικϊ από την 

Δαςικό υπηρεςύα με την αρωγό των κατούκων του τότε Δόμου Θεςπρωτικού. κοπόσ τησ δημιουργύασ 

του εν λόγω δϊςουσ όταν η εγκατϊςταςη προςτατευτικού δϊςουσ ωσ μόνιμοσ αναςχετικόσ 

παρϊγοντασ των πλημμυρών ςτον οικιςμό Θες πρωτικού. 

Οι πρώτεσ αναδαςώςεισ ξεκύνηςαν το 1953 κα ι ςυνεχύςτηκαν μϋχρι το 1970 χωρύσ να υπϊρχουν 

ςτοιχεύα για τισ μελϋτεσ που τισ ςυνόδευαν. υμπληρώθηκαν μεταγενϋςτερα με βϊςη μελϋτεσ που 

ςυντϊχθηκαν από την Δ/νςη Δαςών Πρϋβεζασ των οπούων οι εγκριτικϋσ αποφϊςεισ εύναι : 264/1987, 

830/1992 και 4194/1995. 

Σα δαςικϊ εύδη που χρηςιμοποιόθηκαν για τισ αναδαςώςεισ όταν η τραχεύα πεύκη και το κυπαρύςςι 

(ορθόκλαδο και πλαγιόκλαδο) ςε διαφορετικό αναλογύα κϊθε φορϊ. 

Εκτόσ από τισ μελϋτεσ αναδαςώςεων για το ςυγκεκριμϋνο δϊςοσ ςυντϊχθηκαν και οι μελϋτεσ 

διϊνοιξησ αντιπυρικού δρόμου των οπούων οι εγκρ ιτικϋσ αποφϊςεισ εύναι οι : 2171/ 1982 και 3357/ 

1983. 

Σο δϊςοσ αποτελεύται κατϊ κύριο λόγο από κωνοφόρα εύδη που αναφλϋγονται εύκολα, η πυκνότητα 

του διαφϋρει κατϊ θϋςεισ από πολύ πυκνό ϋωσ αραιό και πϊρχει υπόροφοσ ςχεδόν ςε όλη την ϋκταςό 

του η πυκνότητα του οπούου ιαφϋρει από θϋςη ςε θϋςη εξαρτώμενη από την πυκνότητα του δϊςουσ. 

Σα αςικϊ εύδη που φύονται ςτο υπό μελϋτη δϊς οσ, η πυκνότητα και η υςςωρευμϋνη βιομϊζα του, το 

καθιςτούν μεγϊλο κύνδυνο ςε περύπτωςη εμφϊνιςησ πυρκαγιϊσ ςτην περιοχό. Όπωσ φαύνεται και 

ςτον πύνακα που κολουθεύ το μελετώμενο δϊςοσ ϋχει δεύκτη ευφλεκτότητασ 9-10 και δεύκτη 

καυςιμότητασ 8-10. 
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Για την πρόληψη του κινδύνου που υπϊρχει ςε περύπτωςη εκδόλωςησ πυρκαγιϊσ, ο Δόμοσ Ζηρού 

προκειμϋνου να υλοποιόςει ϋνα ολοκληρωμϋνο ςχϋδιο πυρ οπροςτα ςύα σ του δϊςουσ τησ Σ.Κ. Θες 

πρωτικού προϋβει ςτην υπογραφό Προγρ αμματικόσ ύμβαςησ με την Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη 

Ηπεύρου - Δυτικόσ Μακεδονύασ (19/04/2016) και ανϋθεςε ςτον υπογρϊφοντα την παρ ού ςα Μελϋτη 

Προςταςύασ και ανϊδειξησ του Δημοςύου Δϊςουσ τησ Σ.Κ. Θεςπρωτικού με την αριθ. πρωτ. 7134/28-

6-2016 ύμβαςη Ανϊθεςησ Μελϋτησ (Πυροπροςταςύα Δημοςύου περιαςτικού δϊςουσ Σοπικόσ Κο 

ινότητασ Θεςπρωτικού). 

2. Σρόποσ Εργαςύασ 

Η μελϋτη αυτό εύναι οριςτικό μελϋτη πυροπροςταςύασ και εντϊςςεται ςτισ δρϊςεισ που αφορούν τη 

δημιουργύα και τη βελτύωςη των ςυςτημϊτων πρόληψησ και κυρύωσ τη δημιουργύα υποδομόσ 

πυροπροςταςύασ. 

Η δημιουργύα μιασ μελϋτησ αντιπυρικόσ προςταςύασ , με βϊςη τισ ιςχύουςεσ προδιαγραφϋσ, γύνεται ςε 

τϋςςερεισ διαδοχικϋσ φϊςεισ ςε κϊθε μiα από τισ οπούεσ βελτιώνεται η πληρότητϊ τησ: 

Υϊςη 1η. Αυτό εύναι η φϊςη τησ προμελϋτησ κατϊ την οπούα, με εργαςύα γραφεύου, ςυλλϋγονται τα 

δεδομϋνα (ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα , κλιματολογικϊ ςτοιχεύα, χϊρτεσ, ϊλλεσ μη χωρικϋσ πληροφορύεσ, κλπ.) 

που ςτη ςυνϋχεια θα χρηςιμοποιηθούν ωσ βαςικό υποδομό ςτην οπούα θα ςτηριχθεύ η μελϋτη. 

Υϊςη 2η. τη φϊςη αυτό γύνεται ανϊλυςη των δεδομϋνων που ςυλλϋχθηκαν ςτη 1η φϊςη ςε 

ςυνδυαςμό όπου απαιτηθεύ με εργαςύα πεδύου για ςυλλογό ςυμπληρωματικών ςτοιχεύων, 

επιβεβαύωςη ςυμπεραςμϊτων, κλπ, (προμελϋτη) 



 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης  

 
σελ. 5 

 

Υϊςη 3η. τη φϊςη αυτό δημιουργούνται θεματικού χϊρτεσ με τα αποτελϋςματα των δύο πρώτων 

φϊςεων και γύνεται παρουςύαςη αυτών προσ ςυζότηςη ςτουσ υπόλοιπουσ εμπλεκόμενουσ φορεύσ 

(Δόμοσ Ζηρού - Δ/νςη Δαςών Πρϋβεζασ). (Αναγνωριςτικό μελϋτη). 

Υϊςη 4η. τη φϊςη αυτό, αξιοποιώντασ τουσ χϊρτεσ και λοιπϊ μη χωρικϊ δεδομϋνα και λαμβϊνοντασ 

υπόψη τισ προτϊςεισ των εμπλεκόμενων φορϋων, γύνεται ο ςχεδιαςμόσ ϋργων, μϋτρων και δρϊςεων 

που πρϋπει να γύνουν. Κατϊ τη διαδικαςύα αυτό γύνεται και ιερϊρχηςη των ϋργων και δρϊςεων ώςτε 

να ςυνδεθούν αυτϊ με τα διαθϋςιμα κονδύλια. Από τη φϊςη αυτό προκύπτει και η πλόρησ και 

οριςτικό μελϋτη. (Οριςτικό μελϋτη) 

Σην παραπϊνω αναγραφόμενη πορεύα εργαςιών ακολουθόςαμε κατϊ την ςύνταξη τησ παρούςασ 

μελϋτησ χωρύσ την διϊκριςη ςε προμελϋτη, αναγνωριςτικό μελϋτη και οριςτικό μελϋτη. 

ημαντικό ρόλο ςτην πρόληψη των πυρκαγιών παύζουν τα ϋργα υποδομόσ που εύναι μϋροσ τησ 

προετοιμαςύασ για την καλύτερη αντιμετώπιςό τουσ. Σα ϋργα αυτϊ, αφορούν όλα τα δαςικϊ 

οικοςυςτόματα ανεξϊρτητα από το ιδιοκτηςιακό τουσ καθεςτώσ. Εκτόσ από τα ϋργα, η πρόληψη των 

πυρκαγιών περιλαμβϊνει και κατϊλληλα οργανωμϋνεσ δρϊςεισ. Σα ϋργα και οι δρϊςεισ αυτϋσ, 

ςυνδυαζόμενα ϋχουν ςκοπό τη μεύωςη του αριθμού των πυρκαγιών, την αποτελεςματικό 

αντιμετώπιςό τουσ και τον περιοριςμό των δυςμενών ςυνεπειών τουσ. 

Σα καλλιεργητικϊ μϋτρα που προτεύνεται να πραγματοποιηθούν θα ϋχουν διπλό δρϊςη, θα επιφϋρουν 

ϊμεςη ποιοτικό βελτύωςη του ξυλαποθϋματοσ και προςϋγγιςη ςτο ςυντομότερο δυνατό χρονικό 

διϊςτημα τησ κανονικόσ δομόσ του δαςυλλύου και ταυτόχρονα θα ςυμβϊλλουν ςτην πυροπροςταςύα 

τησ περιοχόσ με απομϊκρυνςη του εύφλεκτου υλικού αν όχι ςε όλη την ϋκταςη του, τουλϊχιςτον 

εκατϋρωθεν των δρόμων και των μονοπατιών (υπόροφοσ από αεύφυλλα, κλαδιϊ που φθϊνουν 

χαμηλϊ). 

Επιπλϋον, η μελϋτη αυτό θα αποτελϋςει ϋνα χρόςιμο και απαραύτητο οδηγό, για ϋνα ορθολογιςτικό 

και αποτελεςματικό τρόπο εκτϋλεςησ των εργαςιών, μϋςα από την απεικόνιςη και λεπτομερό 

περιγραφό τησ υπϊρχουςασ κατϊςταςησ και την πρόταςη των επιςτημονικϊ παραδεκτών μεθόδων 

που θα πρϋπει να εφαρμοςθούν προσ την κατεύθυνςη τησ καλλιϋργειασ νεαρών ενώςεων. 

Η μελϋτη αυτό, πϋρα από το ουςιαςτικό μϋροσ, προςδιορύζει και το ύψοσ των δαπανών που θα 

απαιτηθούν για την πραγματοπούηςη των εργαςιών, αλλϊ παρϊλληλα αποτελεύ και τυπικό 

δικαιολογητικό για την ενύςχυςη του Δόμου από Επιδοτούμενα Προγρϊμματα για την υλοπούηςη του 

ϋργου. 
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Η μελϋτη περιλαμβϊνει χϊρτεσ κλύμακασ l :5.000 (Φϊρτησ Έργων), όπου ςημειώνονται τα όρια του 

δϊςουσ , οι θϋςεισ ςτισ οπούεσ προτεύνονται να γύνουν οι επεμβϊςεισ καθώσ και την μορφό 

δαςοκϊλυψησ. Περιλαμβϊνει επύςησ χϊρτη κλύμακασ l :5.000 με υπόβαθρο απόςπαςμα του 

ορθοφωτοχϊρτη τησ περιοχόσ, ςτον οπούο ςημειώνονται επύςησ τόςο τα όρια του δϊςουσ όςο και οι 

θϋςεισ των προτεινόμενων ϋργων και εργαςιών. 

3. Φρηςιμοποιηθεύςεσ πηγϋσ 

Για την ςύνταξη τησ παρούςασ μελϋτησ χρηςιμοποιόθηκαν ςτοιχεύα που ςυγκεντρώθηκαν από 

διϊφορεσ πηγϋσ όπωσ η Δ/νςη Δαςών Πρϋβεζασ, ο Δόμοσ Ζηρού, ο ΟΠΟΚΕΠΕ, η ΕΚΦΑ Α.Ε, ο 

Οργανιςμόσ Κτηματολογύου και Φαρτογραφόςεων Ελλϊδασ, η Ελληνικό τατιςτικό Αρχό, το Σμόμα 

Δαςών τησ Δ/νςησ Υυςικών Πόρων και Περιβϊλλοντοσ του Τπουργεύου Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, το 

Ινςτιτούτο Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημϊτων και Σεχνολογύασ Δαςικών Προώόντων (Δαςικϋσ 

πυρκαγιϋσ Ελλϊδασ 1983-2008 και Ηπεύρου 1983-2005), καθώσ και διαδικτυακό υλικό κυρύωσ από τη 

δημόςια ςελύδα των γεωχωρικών δεδομϋνων (geodata.gov.gr). 

Β. ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

1. Θϋςη τησ μελετώμενησ περιοχόσ 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ βρύςκεται ςτουσ πρόποδεσ των Θεςπρωτικών ορϋων και πιο 

ςυγκεκριμϋνα ςτην ΝΑ πλευρϊ αυτών. 

Εντοπύζεται δε ςτο γεωγραφικό διαμϋριςμα τησ Ηπεύρου, ςτη Περιφερειακό Ενότητα Πρϋβεζασ 

και ςτο Δόμο Ζηρού. 

Διοικητικϊ: υπϊγεται ςτο Δόμο Ζηρού τησ Π.Ε. Πρϋβεζασ. 

Δικαςτικϊ: ςτο Ειρηνοδικεύο Θεςπρωτικού, το Πρωτοδικεύο Πρϋβεζασ και ςτο Εφετεύο Ιωαννύνων . 

Δαςικϊ: ςτη Δ/νςη Δαςών Πρϋβεζασ και ςτη Γενικό Δ/νςη Δαςών και Αγροτικών Τποθϋςεων 

τησ Περιφϋρειασ Ηπεύρου και Δυτικόσ Μακεδονύασ. 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ εξαπλώνεται ςτη θϋςη "Κακό Ρϊχη" ςτα δυτικϊ του οικιςμού τησ Σ.Κ. 

Θεςπρωτικού και απϋχει 38 περύπου χιλιόμετρα από την Πρϋβεζα. Η διαμόρφωςό του εύναι 

λοφώδησ ημιορεινό με όπιεσ ϋωσ μϋτριεσ κλύςεισ και υψόμετρα που κυμαύνονται από 90m 

μϋχρι 390m. 
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2. Υυτοοικολογύα 

ύμφωνα με τον καθηγητό κ. . Ντϊφη και την ταξινόμηςη των ζωνών δαςικόσ βλϊςτηςησ 

που ϋχει δώςει, ςτην υπό μελϋτη περιοχό διακρiνοvται οι κϊτωθι ζώνεσ βλαςτόςεωσ : 

Α. Ευμεςογειακό ζώνη βλϊςτηςησ {Quercetalia ilicis) (Παραλιακό, λοφώδησ και υποορεινό 

περιοχό) 

Η ζώνη αυτό υποδιαιρεύται ςε δύο υποζώνεσ που παρουςιϊζουν ςαφό οικολογικό, χλωριδικό 

και φυςιογνωμικό διϊκριςη μεταξύ τουσ : ο) την υποζώνη Oleo - Ceratonion και β) την 

υποζώvη Quercion ilύcis. 

την περιοχό μελϋτησ απαντϊται η β υποζώνη, δηλ. η Quercion ilicis, η οπούα παρουςιϊζει 

αςυνϋχεια και εμφανύζεται από την επιφϊνεια τησ θϊλαςςασ μϋχρι υψομϋτρου 200 - 300 μ. Η 

υποζώvη αυτό μπορεύ να διακριθεύ ςε δύο αυξητικούσ χώρουσ ςτον Adrachno - Quercetum και 

ςτον Orno - Quercrtum ilicis. 

την Δ. Ελλϊδα ο πρώτοσ καταλαμβϊνει τισ χαμηλότερεσ περιοχϋσ ενώ ο δεύτεροσ 

καταλαμβϊνει την υψηλότερη περιοχό του Quercion ilicis. 

ε αυτό την υποζώνη εμφανύζονται διϊφορεσ φυτοκοιvωνύεσ που κατϊ ϋνα μϋροσ εύναι 

υποβαθμιςμϋνεσ και κατϊ ϋνα ϊλλο εδαφικϊ εξαρτώμενεσ. Έτςι ςτισ ρϊχεσ και ςτισ νότιεσ 

εκθϋςεισ κλιτυώv εμφανύζονται ςυνόθωσ ενώςεισ με Erica manipuliflora και Erica arborea, ςε 

ςχετικϊ καλύτερεσ οικολογικϊ θϋςεισ κυριαρχούν το Arbutus unedo, Calycotome villosa, 

Spartium junceum κλπ. Και ςτισ υγρότερεσ θϋςεισ, μιςγϊγγειεσ και βορινϋσ εκθϋςεισ κυριαρχεύ 

η Quercus ilex με Fraxinus ornus, Phillyrea latifolia, Quercυs pυbescens κλπ. 

Β. Παραμεςογειακό ζώνη βλϊςτηςησ (Qυercetalia pubescentis) (Λοφώδησ, υποορεινό) 

Η ζώνη αυτό εμφανύζεται ςε ςυνϋχεια τησ προηγούμενησ κατακόρυφα ςτα όρη και οριζόντια 

ςτο εςωτερικό τησ χώρασ. 

Η διϊκριςη μεταξύ τησ ευμεςογειακόσ και παραμεςογειακόσ ζώνησ βλϊςτηςησ δεν εύναι 

παντού ςαφόσ. Φλωριδικϊ μπορεύ να χαραχθεύ , ωσ όριο τησ ευμεςογειακόσ βλϊςτηςησ η 

εμφϊνιςη θερμόφιλων ειδών, όπωσ η Pistacia lentiscυs, Olea eyropaea var. Silvestris, 

Calycotome villosa, Smilax aspera κλπ. Και ςτη ζώνη αυτό διακρύνονται δυο υποζώνεσ που 

διαφϋρουν μεταξύ τουσ φυςιογνωμικϊ, χλωριδικϊ και οικολογικϊ. τισ υποζώνεσ Ostryo - 

Carpinion και Quercion confertae. 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ δημιουργόθηκε μετϊ από αναδαςώςεισ τησ περιοχόσ, για το λόγο αυτό 

τα κυριότερα δαςοπονικϊ εύδη που απαντώνται ςτην περιοχό μελϋτησ εύναι : 
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Pinus brutia (Σραχεύα Πεύκη) 

Cumpresus sempervirens var. pyramintalis και var. horizontalis (Κυπαρύςςι) 

την ευρύτερη περιοχό απαντώνται τα : 

Quercus coccifera (Πρύνοσ- Πουρνϊρι) 

Phylirea media (Υυλύκη ό Ζηλενιϊ) 

Carpinus orientalis (Γαύροσ ό Γρϊβοσ) 

Acer monspesulanum (ςφϋvδαμοσ) 

Quercus pubescens (Δρυσ - Μερϊδι) 

Quercus aeglops (Βελανιδιϊ) 

Olea europea (Ελιϊ) 

Σα παραπϊνω δαςοπονικϊ εύδη ςυνθϋτουν τη δενδρώδη δαςικό βλϊςτηςη, επύ πλϋον όμωσ 

εμφανύζονται δαςικϊ εύδη θαμνώδουσ και ποώδουσ βλϊςτηςησ ότοι: 

Θαμνώδη βλϊςτηςη 

 Phlomis fruticosa (Αςφϊκα) 

 Paliurus aquelatus (Παλιούρι) 

 Pirus amygdaliformis ( Αγριογκορτςιϊ) 

 Crataegus oxycantha (Μουρτζιϊ) 

 Rosa canina (α γριοτριαντα φυλλιϊ) 

 Rhus cotinus (Φρυςόξυλο - Σςερμιτζϋλα) 

 Junirerus oxycedrus (Οξύκεδροσ) 

Ποώδη βλϊςτηςη 

 Festuca ovina (Υεςτούκα) 

 Trifollium repens (Σριφύλλι) 

 Cyclamen graecum (κυκλϊμινο) 

 Vιola odorata (μανουςϊκι) 

 Εύδη Hordeum 

 Εύδη Brachipodium 

Όπωσ και ϊλλα που δεν αναγνωρύςτηκαν, καθότι δεν ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα. 

Η ευρύτερη περιοχό του υπό μελϋτη δϊςουσ δεν ανόκει ςε θεςμοθετημϋνη προςτατευόμενη 

περιοχό 



 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης  

 
σελ. 9 

 

3. Πυροοικολογύα 

Οι δαςικϋσ πυρκαγιϋσ αποτελούν ϋνα από τα ςημαντικότερα προβλόματα που απειλούν τα δϊςη 

τησ χώρασ μασ, καταςτρϋφοντασ κϊθε χρόνο ςημαντικϊ οικοςυςτόματα και εκτϊςεισ υψηλόσ 

κοινωνικόσ ςημαςύασ. 

Η αντιμετώπιςό τησ κϊτω από την ςημερινό οργϊνωςη δεν αποςοβεύ πλόρωσ τον κύνδυνο. 

Η ςυλλογό και η ανϊλυςη πυροοικολογικών ςτοιχεύων καθύςταται επιβεβλημϋνη προκειμϋνου να 

υπϊρχει γνώςη που να μπορεύ να ενςωματωθεύ ςτο ςχεδιαςμό τησ πρόληψησ και τησ 

καταςτολόσ των πυρκαγιών αλλϊ και τησ αποκατϊςταςησ των καμϋνων περιοχών. Έτςι η ςωςτό 

εξϋταςη των παραγόντων που δημιουργούν τισ πυρκαγιϋσ και η κατϊλληλη ενημϋρωςη του 

κόςμου μπορούν να βοηθόςουν ωσ ϋνα βαθμό ςτη μεύωςη του αριθμού των πυρκαγιών.  

Από την ϊλλη μεριϊ η οργϊνωςη καταςτολόσ των πυρκαγιών ςτα δϊςη πϊνω ςε ϋνα γενικό 

ςχϋδιο θ' αποτελϋςει τη βϊςη τησ ςωςτόσ αντιμετώπιςόσ τουσ. 

Εκτόσ από τα φυςικϊ αύτια (κεραυνού κ.λ.π.) που μπορούν να δημιουργόςουν πυρκαγιϋσ τα ϊλλα 

αύτια αναφϋρονται ςτον παρϊγοντα ϊνθρωπο, εύτε αυτό γύνεται από απροςεξύα εύτε από 

ςκοπιμότητα για την εξυπηρϋτηςη ςυγκεκριμϋνων ςυμφερόντων. 

Εκεύνο όμωσ που ϋχει ςημαςύα εύναι η γενικότερη οργϊνωςη για την αντιμετώπιςη των αιτιών 

αλλϊ και των ύδιων των φαινομϋνων πυρκαγιϊσ. 

Μϋςα ςτα τελευταύα τριϊντα χρόνια πϊντωσ ο απολογιςμόσ των πυρκαγιών ςε καμϋνεσ δαςικϋσ 

εκτϊςεισ εύναι ςυγκλονιςτικόσ. 

Για να δώςουμε μια εικόνα των πυρκαγιών ςτην Ελλϊδα παραθϋτουμε τον παρακϊτω πύνακα. Σα 

ςχετικϊ ςτοιχεύα εύναι αποκαλυπτικϊ αφού κϊθε χρόνο, για την περύοδο 1980 - 2008 ςύμφωνα 

τα «τατιςτικϊ των Δαςικών Πυρκαγιών» από το ΤΠΕΚΑ, αποτεφρώθηκαν από τισ φωτιϋσ:  
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Επύςησ ο ετόςιοσ αριθμόσ πυρκαγιών και καμϋνη ϋκταςη δαςών και βοςκοτόπων κατϊ 

Γεωγραφικό διαμϋριςμα φαύνεται ςτον πύνακα που ακολουθεύ: 
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Όςο αφορϊ τη ςυχνότητα των δαςικών πυρκαγιών κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ ςτουσ πύνακεσ 

που ακολουθούν φαύνεται ο αριθμόσ των δαςικών πυρκαγιών κατϊ μόνα καθώσ και η μϋςη 

ϋκταςη που καύγεται κατϊ μϋςο. Παρατηρούμε ότι τισ περιςςότερεσ πυρκαγιϋσ ϋχουμε τον 

Αύγουςτο και το επτϋμβριο. Όμωσ τον Αύγουςτο η θερμοκραςύα εύναι υψηλότερη, η ςχετικό 

υγραςύα χαμηλό και οι ϊνεμοι πολύ ιςχυρού, ϋτςι η μϋςη ετόςια ϋκταςη που καύγεται εύναι πολύ 

μεγαλύτερη (201.338 ςτρ.) ςε ςχϋςη με τον επτϋμβριο (98.079 ςτρ.). Σον Ιούλιο καύγονται κατϊ 

μϋςο όρο 124.973 ετηςύωσ και τον Οκτώβριο 33.024 ςτρ. 
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Η επϋμβαςη του ανθρώπου, ςε πολλϋσ περιπτώςεισ, καθύςταται αναγκαύα και επιβεβλημϋνη, 

τόςο για την αποκατϊςταςη τησ βλϊςτηςησ ςτισ καμϋνεσ περιοχϋσ, όςο και ςτην ενύςχυςό τησ 

κατϊ θϋςεισ, ώςτε να επιταχυνθούν οι φυςικού ρυθμού. την Ελλϊδα οι ρυθμού αναδαςώςεων 

εμφανύζουν μια ςταθερϊ μειούμενη πορεύα ςε ςχϋςη με παλαιότερα (Δαςικό Τπηρεςύα 2006). 

Εξετϊζοντασ τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα για την περύοδο 1956-2006 επιβεβαιώνονται τα μειωμϋνα 

ποςοςτϊ αναδαςωμϋνων εκτϊςεων ςε ςχϋςη με τισ καμϋνεσ από δαςικϋσ πυρκαγιϋσ. 

Βϋβαια, εδώ πρϋπει να τονιςτεύ ότι οι αναδαςωμϋνεσ εκτϊςεισ από τη Δαςικό Τπηρεςύα δεν 

αφορούν πϊντα εκτϊςεισ καμϋνεσ από δαςικϋσ πυρκαγιϋσ, αλλϊ και περιοχϋσ όπου η φυςικό 

βλϊςτηςη, παρόλο που δεν ϋχει καεύ, παραμϋνει ςημαντικϊ περιοριςμϋνη. Εντούτοισ, τα ποςοςτϊ 

των αναδαςώςεων (επύ των καμϋνων εκτϊςεων, δαςωμϋνων και μερικώσ δαςοςκεπών) εύναι  

κατϊ κϊποιον τρόπο ενδεικτικϊ και τονύζουν την ανϊγκη εντατικοπούηςησ των ανθρώπινων 

παρεμβϊςεων για την αποκατϊςταςη των καμϋνων περιοχών, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να 

αποτελϋςουν δεύκτη τησ ευαιςθηςύασ τησ πολιτεύασ ςτα θϋματα προςταςύασ και διατόρηςησ του 

δαςικού πλούτου τησ χώρασ. 

 

 

 

 

 

Φρόςιμο ςτοιχεύο επύςησ εύναι και η κατανομό των ςυμβϊντων πυρκαγιϊσ ανϊ γεωγραφικό 

ενότητα τησ Ελλϊδασ όπωσ φαύνεται ςτο γρϊφημα που ακολουθεύ και το οπούο προϋρχεται από 

την εργαςύα των Κ. Σςαγκϊρη, Γ. Καρϋτςοσ και Ν. Προύτςοσ με τύτλο «Δαςικϋσ πυρκαγιϋσ 

Ελλϊδασ 1983-2008» την οπούα εξϋδωςε το Ινςτιτούτο Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημϊτων 

και Σεχνολογύασ Δαςικών Προώόντων και η οπούα υλοποιόθηκε υπό το ςυντονιςμό του WWF 

Ελλϊσ με τη ςυγχρηματοδότηςη των Ιδρυμϊτων Ιωϊννη . Λϊτςη, Μποδοςϊκη και Ι. Λεβϋντη και 

αποτελεύ μϋροσ του ερευνητικού ϋργου «Σο Μϋλλον των Δαςών». 
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Ειδικότερα για το γεωγραφικό διαμϋριςμα τησ Ηπεύρου , ςύμφωνα με την εργαςύα των Κ. 

Σςαγκϊρη, Γ. Καρϋτςοσ και Ν. Προύτςοσ με τύτλο «Δαςικϋσ πυρκαγιϋσ Ηπεύρου 1983-2005» την 

οπούα εξϋδωςε το Ινςτιτούτο Μεςογειακών Δαςικών Οικοςυςτημϊτων και Σεχνολογύασ Δαςικών 

Προώόντων και η οπούα υλοποιόθηκε υπό το ςυντονιςμό του WWF Ελλϊσ με τη 

ςυγχρηματοδότηςη των Ιδρυμϊτων Ιωϊννη . Λϊτςη, Μποδοςϊκη και Ι. Λεβϋντη και αποτελεύ 

μϋροσ του ερευνητικού ϋργου «Σο Μϋλλον των Δαςών», οι ςυνολικϋσ καμϋνεσ εκτϊ ςεισ του 

διαμερύςματοσ ανϋρχονται ςε 634.320 ςτρ. για όλη τη χρονικό περύοδο από το 1983 ωσ το 2005 

και η κατανομό τουσ ανϊ Νομό παρουςιϊ ζεται ςτον πύνακα που ακολουθεύ : 
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Από την κατανομό των καμϋνων εκτϊςεων επύ τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ κϊθε Νομού προκύπτει ότι 

ο Νομόσ Θεςπρωτύασ εύναι ο πλϋον πληττόμενοσ Νομόσ ςτο Διαμϋριςμα, αφού το ςύνολο των 

καμϋνων εκτϊςεών του για όλη τη χρονικό περύοδο από το 1983 ωσ το 2005 αντιςτοιχεύ ςτο 

15,5% τησ ϋκταςόσ του. 

 

 

Λιγότερο δριμεύεσ εύναι οι πυρκαγιϋσ ςτο Νομό Πρϋβεζασ, με ελαχιςτοποιημϋνη μϋςη ϋνταςη ςε 

ςχϋςη με τουσ υπόλοιπουσ Νομούσ τησ Ηπεύρου, που φτϊνει τα 116 ςτρ. καμϋνησ ϋκταςησ ανϊ 

περιςτατικό, ενώ η Θεςπρωτύα εμφανύζει τα καταςτροφικότερα περιςτατικϊ, με μϋςη ϋνταςη 

237 ςτρ. καμϋνησ ϋκταςησ ανϊ περιςτατικό. 

 

 

το διϊγραμμα που ακολουθεύ φαύνεται η ποςοςτιαύα κατανομό των ςυνολικών καμϋνων 

εκτϊςεων ανϊ Νομό ςτην Ήπειρο : 
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Ο Νομόσ Πρεβϋζησ κατατϊςςεται τρύτοσ ςτη γενικό κατϊταξη Νομών του διαμερύςματοσ 

Ηπεύρου, με βϊςη τόςο τη ςυχνότητα εκδόλωςησ περιςτατικών, όςο και με τισ ςυνολικϊ καμϋνεσ 

εκτϊςεισ του, ενώ καταλαμβϊνει την τελευταύα θϋςη με κριτόριο τη δριμύτητα των 

περιςτατικών του. 

Σα γενικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα για τον Νομό Πρϋβεζασ για το χρονικό διϊςτημα 1983-2005 

1. Μϋςη ϋνταςη πυρκαγιϊσ (ςτρ. καμϋνησ ϋκταςησ ανϊ περιςτατικό) 116 

► Μϋςη ετόςια απώλεια εκτϊςεων (ςτρ.) 2.921 

► Μϋςο ετόςιο πλόθοσ περιςτατικών 25 

2. Μϋςοσ χρόνοσ επϋμβαςησ (min) 25 

Μϋςοσ χρόνοσ κατϊςβεςησ (min) 781 

 

 

Από τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα δεν αναφϋρονται μεγϊλεσ πυρκαγιϋσ ςτην Πρϋβεζα , αφού ςε όλεσ τισ 

περιπτώςεισ οι καμϋνεσ εκτϊςεισ όταν μικρότερεσ από 5.000 ςτρ. το παρακϊτω διϊγραμμα 

απεικονύζεται το ποςοςτό των καμϋνων εκτϊςεων ανϊ τύπο βλϊςτηςησ : 
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Από το διϊγραμμα που ακολουθεύ φαύνεται ότι ο Αύγουςτοσ θεωρεύται ο πιο πυρόπληκτοσ μόνασ, 

καθώσ το ςύνολο των καταγεγραμμϋνων περιςτατικών αλλϊ και οι καμϋνεσ εκτϊςεισ τότε όταν 

μϋγιςτεσ, δηλαδό 18 2 περιςτατικϊ και 27.671 ςτρ. αντύςτοιχα. Βϋβαια, όλη την τρύμηνη περύοδο, 

από τον Ιούλιο ϋωσ το επτϋμβριο, εμφανύζονται αυξημϋνοι αριθμού τόςο περιςτατικών όςο και 

καμϋνων εκτϊςεων. χετικϊ μεγϊλεσ καταςτροφϋσ εμφανύζονται και τον Ιούνιο, που φτϊνουν τα 

5.219 ςτρ., ωσ αποτϋλεςμα 23 μόνο πυρκαγιών. 

 

 

Μόνο ςτο 6,3% των περιπτώςεων εξακριβώνεται το αύτιο εκδόλωςησ πυρκαγιϊσ. ε αυτόν την 

κατηγορύα περιςτατικών, οι καμϋνεσ εκτϊςεισ αντιςτοιχούν ςτο 4.5% του ςυνόλου του Νομού 

και φτϊνουν τα 2.904 ςτρ. 

 

Αν και τα περιςςότερα περιςτατικϊ (386) καταγρϊφονται ωσ ϊγνωςτου αιτύου, από τα γνωςτϊ, 

ςυνηθϋςτερο εύναι το κϊψιμο βοςκοτόπων (65). Από τισ πυρκαγιϋσ γνωςτών αιτύων, το κϊψιμο 

κα λαμιϊσ ϋχει προκαλϋςει τισ περιςςότερεσ αθροιςτικϋσ καταςτροφϋσ ςτο Νομό (1Ο.Ο14 ςτρ.), 

αν και η αντύςτοιχη μϋγιςτη τιμό καταγρϊφεται από πυρκαγιϋσ ϊγνωςτων αιτύων, με τιμό 51.792 

ςτρ. Ουδϋποτε εκδηλώθηκε ςτο Νομό πυρκαγιϊ από κυνηγούσ, ενϋργειεσ ψυχοπαθών, 

πυρομανών, νοητικϊ υςτερημϋνων ατόμων, παιδιών, εκδρομϋων ό από βολό ςτρατού, ενώ, 

γενικϊ, μικρού εύναι οι αριθμού περιςτατικών ςε όλεσ τισ κατηγορύεσ γνωςτών αιτύων. 

Δριμύτερεσ θεωρούνται οι πυρκαγιϋσ από κακόβουλο εμπρηςμό, αν και διαχρονικϊ ϋχουν 

αναφερθεύ μόνο 2, προκαλώντασ όμωσ ςυνολικϋσ απώλειεσ 340 ςτρ. και μεγιςτοποιώντασ τη 

μϋςη ϋνταςη πυρκαγιϊσ τησ κατηγορύασ ςτα 170 ςτρ. καμϋνησ ϋκταςησ ανϊ περιςτατικό.  
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Σϋλοσ ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η ςτατιςτικό ςε ςχϋςη με το εύδοσ των πυρκαγιών που 

ςυνϋβηςαν ςτο Νομό Πρϋβεζασ. Έρπουςεσ εύναι οι περιςςότερεσ πυρκαγιϋσ (238) ςτην Πρϋβεζα 

και αντιςτοιχούν ςτο 48,2% του ςυνόλου τουσ. Η κατανομό των καμϋνων εκτϊςεων με τη μορφό 

τησ πυρκαγιϊσ δεν εύναι ανϊλογη με αυτό του αριθμού περιςτατικών καθώσ οι μικτϋσ πυρκαγιϋσ 

ϋχουν προκαλϋςει τισ περιςςότερεσ καταςτροφϋσ (το 60% των καμϋνων εκτϊςεων ό 39.145 ςτρ. 

ςτο Νομό. Οι πυρκαγιϋσ αυτϋσ αντιςτοιχούν ςτο 42,7% του ςυνόλου και εύναι οι 

καταςτροφικότερεσ, με μϋςη ϋνταςη 186 ςτρ. καμϋνησ ϋκταςησ ανϊ περιςτατικό, ενώ λιγότερο 

καταςτροφικϋσ εύνα ι οι επικόρυφεσ, με μϋςη ϋνταςη 68 ςτρ. 

 

 

 

 

 

την υπό μελϋτη περιοχό ο κύνδυνοσ πυρκαγιϊσ εύναι υπαρκτόσ με δεδομϋνο την γειτνύαςη του 

δαςυλλύου με οικιςμό και με χορτολιβαδικϋσ εκτϊςεισ καθώσ και την ςύνθεςη τησ βλϊςτηςησ 

τόςο του δαςυλλύου όςο και τησ ευρύτερησ περιοχόσ . υγκεκριμϋνα ςύμφωνα με ςτοιχεύα που 

μασ δόθηκαν από την Δ/νςη Δαςών Πρϋβεζασ ςτο Δημόςιο δϊςοσ Θεςπρωτικού εύχαμε τα 

παρακϊτω ςυμβϊντα πυρκαγιών την περύοδο 1985-2015 : 
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Για την αντιμετώπιςη του κινδύνου τησ πυρκαγιϊσ την ευθύνη ϋχει η Πυροςβεςτικό Τπηρεςύα .  Η 

Αντιπυρ ικό προςταςύα ςυνύςταται από κϊθε δρας τηριότητα που αποβλϋπει ςτην μεύωςη του 

κινδύνου και τησ καταςτρεπτικότητασ των δαςικών πυρκαγιών. Κατϊ ςυνϋπεια αποτελεύ 

δραςτηριότητα υποςτόριξησ του πολύπλευρου δαςοπονικού ςκοπού, αναγκαύα για την ύπαρξη 

του Δϊςουσ και των δαςοπονικών αξιών που κινδυνεύουν από πυρκα γιϊ καθώσ και του 

ευρύτερου φυςικού ό τεχνητού περιβϊλλοντοσ. 

τα πλαύςια των προληπτικών μϋτρων ςυντϊ ςςεται η παρούςα μελϋτη ςτοχεύοντασ ςτην 

ελαχιςτο πούηςη ϋκρηξησ πυρκαγιϊσ αλλϊ και ςτην προςφορότερη αντιμετώπιςό τησ ςε 

περύπτωςη εμφϊνιςό τησ ςτον μελετώμενο χώρο. 

4. Ιδιοκτηςιακό κατϊςταςη και δομό τησ περιοχόσ μελϋτησ. 

Όπωσ προαναφϋραμε η περιοχό του μελετώμενου δϊςουσ εύναι δημόςια ϋκταςη και αποτελεύ τμόμα 

ευρύτερησ περιοχόσ η οπούα ϋχει ΚΑΕΚ (ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΘΝIΚΟΤ ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ): 

 400160701003 

Επύςησ ςτην υπό μελϋτη περιοχό περιλαμβϊ νονται και τα ΚΑΕΚ : 

 40016ΕΚΟΟΟΟ5 

 40016ΕΚΟΟΟ06 

Με βϊςη τα Αποςπϊςματα Κτηματολογικών Διαγραμμϊτων ςυντϊχθηκαν τα όρια τησ ιδιοκτηςύασ 

που επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα μελϋτη. 

5. Εδαφοπονικϋσ ςυνθόκεσ και πρόβλεψη εξϋλιξησ τουσ. 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ δημιουργόθηκε μετϊ από αναδαςώςεισ τησ περιοχόσ, για το λόγο αυτό τα 

κυριότερα δαςοπονικϊ εύδη που απαντώνται ςτην περιοχό μελϋτησ εύναι η Pinus brutύa (Σραχεύα 

Πεύκη) και το Cumpresus sempervύrens var. pyramintalis και var. horizontalis) (Κυπαρύςςι). Ο 

υπόροφοσ εύναι κατϊ θϋςεισ πλούςιοσ από αεύφυλλα πλατύφυλλα, κ.α. 

Η ευρύτερη περιοχό εύναι δαςικό ϋχουςα τη μορφό χορτολύβαδου με ενώςεισ αειφύλλωv 

πλατυφύλλων. 

Γεωλογικϊ ςτο υπό μελϋτη δϊςοσ επικρατούν οι υπολιθογραφικού Αςβεςτόλιθοι ςε λεπτϋσ τρϊπεζεσ 

με Globigerines και οι μικρολατυποπαγεύσ αςβεςτόλιθοι με Glomalveolina και Globorotaliia 
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(Παλαιόκαινο), Nummulites, Alveolύnes (Κατώτερο Ηώκαινο) με Fabiania κ.λ.π. (Ανώτερο Λουτόςιο) 

και με Pellatispira, Spiroclypeus κ.λ.π. (Ανώτερο Ηώκαινο). Πϊχουσ: 250 - 400 μ. 

Με βϊςη το Φϊρτη Γαιοώκανότητασ του Τπ. Γεωργύασ ςτο υπό μελϋτη δϊςοσ επικρατούν οι ςκληρού  

αςβεςτόλιθοι, με ϋδαφοσ αβαθϋσ ϋωσ βραχώδεσ, με μικρό ϋωσ μϋτρια διϊβρωςη και μϋτριεσ ϋωσ 

ελαφρϋσ κλύςεισ. Ανόκει δε η περιοχό μελϋτησ ςτη ζώνη των αειφύλλων πλατυφύλλων (C7C3-824-1-

G3BN). Κατατϊςςονται δε τα εδϊφη αυτϊ, ςτα εδϊφη με μϋτριουσ ϋωσ ϋντονουσ περιοριςμούσ για 

αύξηςη οικονομικών δαςών (5 22 42 31). 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ δεν ϋχει τεθεύ ποτϋ κατϊ το παρελθόν κϊτω από οργανωμϋνη και ορθολογικό 

διαχεύριςη και γι' αυτό οι ςυνθόκεσ που επικρατούν περιςςότερο ευνοούν και λιγότερο αποτρϋπουν 

την ϋναρξη και επϋκταςη πυρκαγιϊσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ τησ αντιπυρικόσ προςταςύασ αποτελεύ ϋργο υποδομόσ, ενταγμϋνο ςτο τριςυπόςτατο 

τησ δαςοπονικόσ δραςτηριότητασ: Προςταςύα - Βελτύωςη - Κϊρπωςη, ςυνεπώσ ςυνδϋεται ϊμεςα με 

την εφαρμοζόμενη δαςικό πολιτικό. 

Με την παρούςα μελϋτη προτεύνεται το υπό μελϋτη δϊςοσ να τεθεύ κϊτω από οργανωμϋνη διαχεύριςη 

με γνώμονα την αντιπυρικό του προςταςύα. 

6. Κοινωνικϋσ ςυνθόκεσ 

ύμφωνα με την απογραφό του 2011 από τα ςτοιχεύα τησ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ του Τπουργεύου 

Εςωτερικών (ΥΕΚ 3465/8/28-12-2012) για το Δόμο Ζηρού ϋχουμε μόνιμουσ κατούκουσ : 

 

Ειδικότερα τα ςτοιχεύα που αφορούν τουσ μόνιμουσ κατούκουσ των γειτνιαζόvτων ςτο υπό μελϋτη 

δϊςοσ Σ. Κ. ϋχουν ωσ εξόσ : 
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7. ημαςύα τησ μελετώμενησ περιοχόσ από ϊποψη ϊμεςου και ϋμμεςου αξιοπούηςησ 
τησ. 

την πρωταρχικό τησ μορφό η ϋκταςη του δϊςουσ εύναι τμόμα ϋκταςησ που όταν δαςολύβαδο 

(βοςκότοποσ), ενώ ςόμερα υπϊρχει ϋνα καλϊ αναπτυγμϋνο δϊςοσ κωνοφόρων (Pinus brutia, 

Cupressus sempervirens var. pyramintalis και ναr. horizontalis), ςημεύο αναφορϊσ του περιβϊλλοντοσ 

τησ Σ.Κ. Θεςπρωτικού. Η περιοχό με την παρουςύα του δϊςουσ ϋχει εξελιχθεύ ςε αξιόλογο φυςικό 

τοπύο και ςυγκεντρώνει ενδιαφϋρον για αναψυχό. 

Σο υπό μελϋτη δϊςοσ δημιουργόθηκε από αναδαςώςεισ που πραγματοποιόθηκαν τμηματικϊ από την 

Δαςικό υπηρεςύα με την αρωγό των κατούκων του τότε Δόμου Θεςπρωτικού. κοπόσ τησ δημιουργύασ 

του εν λόγω δϊςουσ όταν η εγκα τϊ ςτα ςη προςτατευτικού δϊςουσ ωσ μόνιμοσ αναςχετικόσ 

παρϊγοντασ των πλημμυρών ςτον οικιςμό Θεςπρωτικού. 

Ο ςκοπόσ τησ αναδϊςωςησ ϋχει επιτευχθεύ με πλόρη ςυγκρϊτηςη των εδαφών ςτα οπούα εδρϊζεται. 

Δευτερεύουςα αλλϊ ύςησ αξύασ με την προςτατευτικό , εύναι και αιςθητικό ςημαςύα του υπό μελϋτη 

δϊςουσ. 

Η ύπαρξη του δϊςουσ ςτα όρια του οικιςμού Θεςπρωτικού προςδύδει ςτην περιοχό ιδια ύτ ερη αιςθη 

τικό αξύα δημιουργώντασ ϋνα αξιόλογο δαςικό περιβϊλλο ν ςτα όρια του οικιςτικού ιςτού. 

8. Διαςτϊςεισ του κινδύνου πυρκαγιϊσ. 

Η γειτνύαςη με τον οικιςμό Θεςπρωτικού από τη μια και με βοςκότοπουσ από την ϊλλη, καθώσ και η 

πλούςια βιομϊζα του δϊςουσ καθιςτούν τον κύνδυνο πυρκαγιϊσ πολύ μεγϊλο. 

9. Τπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ αντιπυρικόσ προςταςύασ 

την παρούςα μορφό δεν υπϊρχει καμιϊ πρόνοια αντιπυρικόσ προςταςύασ, πϋρα από τισ περιπολύεσ 

τισ Πυροςβεςτικόσ Τπηρεςύασ ςτα όρια του δϊςουσ. 

Σο μόνο υφιςτϊμενοαντιπυρικό μϋτρο εύναι οι δρόμοι που εξυπηρετούν το υπό μελϋτη δϊςοσ, αλλϊ 

ακόμα και αυτού πρϋπει να βελτιω θούν, να επεκταθούν και να ςυντηρούνται ςε ετόςια βϊςη. 

 

Γ. ΦΑΡΣΕ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1. Φϊρτησ προςανατολιςμού 

Επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα μελϋτη χϊρτησ προςανατολιςμού Κλύμακασ l :200.000 ςτον οπούο 

παρύςταται ενδεικτικϊ η θϋςη τησ μελετώμενησ περιοχόσ, το βαςικό οδικό δύκτυο, τα όρια των 

Περιφερειακών Ενοτότων, οι θϋςεισ των πόλεων, οικιςμών, κλπ. 

2. Εδαφοπονικού και ιδιοκτηςιακού χϊρτεσ 

Επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα μελϋτη χϊρτησ Κλύμακασ 1:50.000 ςτον οπούο φαύνονται οι 

εδαφοπονικϋσ μορφϋσ που επικρατούν ςτην περιοχό μελϋτησ βϊςει τησ καταγραφόσ χρόςεων γησ 
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Corine 2012. Επύςησ επιςυνϊπτεται χϊρτησ Κλύμακασ 1 :20.000 ςτον οπούο φαύνεται η ιδιοκτηςιακό 

κατϊςταςη τησ περιοχόσ μελϋτη σ βϊςει του κτηματολογικού χϊρτη τησ περιοχόσ. 

3. Υυτοοικολογικόσ χϊρτησ 

Επιςυνϊπτεται ςτην παρούςα μελϋτη χϊρτησ Κλύμακασ 1:20 .000  με τοπογραφικό υπόβαθρο από 

τουσ χϊρτεσ κλύμακασ 1:5000 τησ ΓΤ ςτον οπούο φαύνονται οι μορφϋσ βλϊςτηςησ που επικρατούν 

ςτην περιοχό μελϋτησ. 

4. Φϊρτησ υχνότητασ Πυρκαγιών  

Επιςυνϊπτεται ςτην παρούσ μελϋτη χϊρτησ ςυχνότητασ πυρκαγιών για την Ήπειρο και για την ΠΕ 

Πρϋβεζασ ςτον οπούο αναλύονται ποιοτικϊ ςτοιχεύα για τισ πυρκαγιϋσ ςτη περιοχό. 

5. Φϊρτησ προτεινόμενων ϋργων. 

Επιςυνϊπτονται ςτην παρούςα μελϋτη χϊρτεσ ϋργων Κλύμακασ l :5.000 με α) με τοπογραφικό 

υπόβαθρο από τουσ χϊρ τεσ κλύμακασ l :5000 τησ ΓΤ και β) με υπόβαθρο τον ορθοφωτοχϊρτη τησ 

ΚΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. ςτουσ οπούουσ φαύνονται οι προτεινόμενεσ παρεμβϊςεισ και τα προτεινόμενα 

ϋργα που ςκοπό ϋχουν την αποτελεςματικότερη αντιπυρικό προςταςύα του υπό μελϋτη δϊςουσ. 

6. Διαγρϊμματα αναλύςεωσ των κλιματικών παραγόντων 

την περιοχό του δϊςουσ δεν υπϊρχει εγκατεςτημϋνοσ Μετεωρολογικόσ ταθμόσ, του οπούου τα 

ςτοιχεύα να μπορούν να ςτηρύξουν μια αξιολόγηςη του κλύματοσ. Ο πληςιϋςτεροσ Μετεωρολογικόσ 

ταθμόσ εύναι τησ Άρτασ, με γεωγραφικϋσ ςυντεταγμϋνεσ: Γ. Μόκοσ (Lon) 21 ° ΟΌ"/Γ. Πλϊτοσ (Lat) 

39 ° 1Ο' 1 ·' και υψόμετρο 1 1 m, το οπούο ϋχει απόκλιςη από το υψόμετρο τησ περιοχόσ μελϋτησ. Από 

τη μελϋτη των ςτοιχεύων του Μ.. Άρτασ για την περύοδο 1976 - 1997 προκύπτουν τα εξόσ: 

α. Θερμοκραςύα 

Η θερμοκραςύα θεωρεύται από τα βαςικότερα κλιματικϊ ςτοιχεύα , τα οπούα ςυντελούν ςτην 

διαμόρφωςη του κλύματοσ τησ περιοχόσ. Εξαρτϊται από το γεωγρ α φικό πλϊτοσ, το υψόμετρο, τον 

προςανατολιςμό ωσ προσ τον ορύζοντα, τον κατακόρυφο διαμελιςμό τησ, τη γειτνύαςη με τη θϊλαςςα 

και ϊλλουσ δευτερεύοντεσ παρϊγοντεσ. 

Η μϋςη ετόςια θερμοκραςύα μεταβϊλλεται από εποχό ςε εποχό ακολουθώντασ το μεςημβρινό ύψοσ 

του ηλύου. Έτςι ο Ιανουϊριοσ εύναι ο ψυχρότεροσ μόνασ και ο Αύγουςτοσ ο θερμότεροσ. Η 

θερμοκραςύα του Υθινοπώρου πληςιϊζει ςτη μϋςη ετόςια, παρϊ οι θερμοκραςύεσ ϊλλων εποχών. 

Η μϋςη ετόςια θερμοκραςύα ανϋρχεται ςε 17,24°C. τη διϊρκεια του ϋτουσ η θερμοκραςύα υφύςταται 

απλό διακύμανςη με ϋνα μϋγιςτο (32°C τον Αύγουςτο) και ϋνα ελϊχιςτο (4,7°C τον Ιανουϊριο). Οι 

θερμοκραςύεσ αρχύζουν να αυξϊνονται τον Απρύλιο και λαμβϊνουν το μϋγιςτο τον Αύγουςτο με τιμό 

32°C και από τότε μϋχρι τον Ιανουϊριο μειώνονται, για να ακολουθόςουν και πϊλι ανοδικό πορεύα. 

Η απόλυτη μϋγιςτη θερμοκραςύα ανϋρχεται ςτουσ 41°C και η απόλυτη ελϊχιςτη ςτουσ -7,2 °C.Εδώ 

πρϋπει να τονιςθεύ ότι η θερμοκραςύα, πϋρα από τουσ ϊλλουσ παρϊγοντεσ που την επηρεϊζουν, 

μεταβϊλλεται με το υψόμετρο, δηλαδό παρουςιϊζει μια ελϊττωςη κατϊ 0,5 - 0,6 βαθμούσ , για κϊθε 
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αύξηςη του υψομϋτρου κατϊ 100 μ. Για την καλύτερη θεώρηςη τησ κατανομόσ τησ θερμοκραςύασ ςτο 

ϋτοσ παρατύθενται ο παρακϊτω πύνακασ και το διϊγραμμα των ςτοιχεύων τησ θερμοκραςύασ τησ Ε.Μ.Τ. 

για τον Μ.. Άρτασ: 

 

β. Βροχοπτώςεισ 

Η βροχό και όλα γενικϊ τα κατακρημνύςματα αποτελούν το βαςικότερο κλιματικό ςτοιχεύο μιασ 

περιοχόσ. χετικϊ με τισ βροχοπτώςεισ, από τον παρατιθϋμενο πύνακα ςυμπεραύνεται ότι εύναι 

ϋντονεσ. Σο ετόςιο ύψοσ βροχόσ και η κατανομό του ςτισ εποχϋσ του ϋτουσ ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα 

για τη δαςοπονύα επειδό καθορύζει την ϋνταςη με την οπούα μπορεύ να αςκηθεύ. 

Σο μϋςο ετόςιο ύψοσ βροχόσ εύναι 90,38 mm ενώ το ςυνολικό ανϋρχεται ςτα 1084,6 mm. Η 

βροχόπτωςη ςτη διϊρκεια του ϋτουσ υφύςταται απλό διακύμανςη με ϋνα μϋγιςτο (187,5 mm τον 

Δεκϋμβριο) και ϋνα ελϊχιςτο (12,6 mm τον Ιούλιο). 

Οι ςυνολικϋσ μϋρεσ βροχόσ ανϊ μόνα παρουςιϊζουν και αυτϋσ μια διακύμανςη με περιςςότερεσ μϋρεσ 

τον Δεκϋμβριο (13) και λιγότερεσ τοv Ιούλιο και τον Αύγουςτο (2,5). 

Οι βροχϋσ ςτην περιοχό μελϋτησ αρχύζουν ςυνόθωσ τον επτϋμβριο και κυρύωσ το δεύτερο 

δεκαπενθόμερο. Σον Οκτώβριο το ύψοσ βροχόσ παρουςιϊζει αλματώδη αύξηςη και οφεύλεται ςτισ 

υφϋςεισ που αρχύζουν την εποχό αυτό, καθώσ και ςτην αύξηςη τησ ςυχνότητασ των νοτύων και 

νοτιοδυτικών υγρών και ςχετικϊ θερμών ανϋμων. Ο Νοϋμβριοσ και Δεκϋμβριοσ εύναι βροχερότεροσ 
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από τον Οκτώβριο, οπότε ςημειώνονται τα ετόςια μϋγιςτα. Σον Ιανουϊριο οι βροχϋσ παρουςιϊζονται 

ηιο ελαττωμϋνεσ ϋναντι εκεύνων των προηγουμϋνων μηνών. Η ελϊττωςη αυτό δεν εύναι πραγματικό, 

όςο δεύχνουν τα ςτοιχεύα επειδό το μόνα αυτό εμφανύζονται και χιόνια. Ο Υεβρουϊριοσ παρουςιϊζει 

ελαφρώσ μεγαλύτερα ύψη βροχόσ οπό τον Ιανουϊριο. Σον Μϊρτιο η ελϊττωςη των βροχών εύναι 

αιςθητό και γύνεται ϋντονη από τον Απρύλιο μϋχρι τον Ιούνιο. Μεταξύ των θερινών μηνών η μεταβολό 

ςτα ύψη βροχόσ εύναι πολύ μικρό. Ο Ιούλιοσ και Αύγουςτοσ ϋχουν τα μικρότερα ύψη βροχόσ και κατϊ 

το δύμηνο αυτό παρατηρούνται τα ετόςια ελϊχιςτα. Οι θερινϋσ βροχοπτώςεισ δεν εύναι αποτϋλεςμα 

νοτύων υγρών ανϋμων, όπωσ οι χειμερινϋσ, επειδό την εποχό αυτό δεν υπϊρχει ϋντονη ατμοςφαιρικό 

δραςτηριότητα. Οι θερινϋσ βροχϋσ εύναι θερμικϋσ καταιγύδεσ και ϋχουν τοπικό χαρακτόρα. 

Για την καλύτερη θεώρηςη τησ κατανομόσ των βροχοπτώςεων ςτο ϋτοσ παρατύθενται ο πύνακασ και 

το διϊγραμμα του μϋςου εποχιακού ύψουσ βροχόσ τησ Ε.Μ.Τ. για τον Μ.. Άρτασ: 

 

Επιπλϋον η μεταβολό του ύψουσ βροχόσ με το υψόμετρο εξαρτϊται από πολλούσ παρϊγοντεσ, όπωσ 

εύναι η γεωμορφολογύα του εδϊφουσ, η ϋκθεςη τησ περιοχόσ προσ τουσ ανϋμουσ που επικρατούν, οι 

ατμοςφαιρικϋσ διαταρϊξεισ, κ.λ.π. 

γ. Τγραςύα 

Εκτόσ από την θερμοκραςύα και το ύψοσ των βροχοπτώςεων ςημαντικϊ για το κλύμα εύναι η υγραςύα 

και η κατεύθυνςη και ϋνταςη των ανϋμων. Παρατύθενται παρακϊτω πύνακεσ και διαγρϊμματα 

ςχετικϊ με την υγραςύα και τουσ ανϋμουσ από τα μετεωρολογικϊ ςτοιχεύα τησ Ε.Μ.Τ. για τον Μ.. 

Άρτασ: 
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Η μϋςη μηνιαύα υγραςύα παρουςιϊζει μικρό διακύμανςη κατϊ τη διϊρκεια του ϋτουσ με μϋγιςτο τον 

Νοϋμβριο και ελϊχιςτο τον Ιούλιο. Από τον Νοϋμβριο μϋχρι και τον Υεβρουϊριο εύναι πϊνω από 70%, 

ενώ την περύοδο Μϊρτιο ϋωσ Οκτώβριο κυμαύνεται κϊτω υπό μελϋτη από 59,2% τον Ιούλιο μϋχρι 

68,9% τον Μϊρτιο. 

 

 

δ. Άνεμοι 
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Όπωσ φαiνεται από τον παραπϊνω πiνακα η μϋςη μηνιαύα διεύθυνςη των ανϋμων εύναι ΒΑ καθ' όλη 

την διϊρκεια του χρόνου. Η μϋςη μηνιαiα ϋνταςη των ανϋμων κυμαiνεται οπό 4,6 kt τουσ μόνεσ Ιούλιο 

και επτϋμβριο ϋωσ 6,5 kt τουσ μόνεσ Ιανουϊριο και Υεβρουϊριο. 

ε. Λοιπϊ κλιματικϊ ςτοιχεύα 

Σο διϊφορα μετεωρολογικϊ ςτοιχεiα εκτόσ από την απόλυτη αξύα τουσ, αποτελούν προςδιοριςτικούσ 

παρϊγοντεσ για το κλiμα. Για το χαρακτηριςμό του κλύματοσ θα ςτηριχτούμε ςτα ςτοιχεύα αυτϊ. Με 

τα ςτοιχεiα αυτϊ καταρτiςαμε το ομβροθερμικό διϊγραμμα για τον Μ.. Άρτασ. Η αντiθετη πορεiα 

των καμπυλών θερμοκραςύασ και βροχόσ, μασ φανερώνουν ότι εύναι κλiμα Μεςογειακό. 

Δ. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ 

1. Πρόληψη 

1.1 Πρόβλεψη τρόπων και μϋςων διαπαιδαγωγόςεωσ πληροφορόςεωσ του κοινού 
 

Οι προςτατευτικϋσ επιδρϊςεισ του δϊςουσ αναφϋρονται πρωταρχικϊ ςτην προςταςύα του εδϊφουσ, 

από την απόπλυςη και διϊβρωςό του, αφού τόςο η δαςικό βλϊςτηςη όςο και το ςτρώμα των φύλλων 

που υπϊρχει ςτην επιφϊνεια του εδϊφουσ, μειώνουν την δύναμη τησ πτώςησ του νερού ςτην 

επιφϊνεια αλλϊ και την κύνηςό του πϊνω ςτο ϋδαφοσ, με ςυνϋπεια την ςυγκρϊτηςη του εδϊφουσ ςτη 

θϋςη που αυτό παρϊγεται, διατηρώντασ ϋτςι την ιςορροπύα του οικοςυςτόματοσ. 

Δεν εύναι ευκαταφρόνητη η ςυμβολό του δϊςουσ ςτοv λεγόμενο υδρολογικό κύκλο, ςτην 

ανακύκλωςη δηλαδό του νερού και τη ρύθμιςη τησ κυκλοφορύασ του ςτην ατμόςφαιρα, ςτην επιφ 

ϊνεια του εδϊφουσ και την διόθηςό του μϋςα ςτο ϋδαφοσ. Βϋβαια εύναι γνωςτό ότι το δϊςοσ δεν 

δημιουργεύ βροχό, ρυθμύζει όμωσ την κύνηςη του νερού ςτην επιφϊνεια του εδϊφουσ περιορύζοντασ 

την ταχύτητα κύνηςόσ τουσ με αποτϋλεςμα να διηθεύται μεγαλύτερη ποςότητα νερού ςτο ϋδαφοσ. 

Συχόν καταςτροφό αυτού από πυρ καγιϊ ςημαύνει πολλϊ δεινϊ για την περιοχό με ϊμεςο τον κύνδυνο 

επϋκταςησ τησ ςτισ παρακεύμενεσ δενδροκομικϋσ, γεωργικϋσ και οικιςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ. 

Μια ακόμη παρϊμετροσ που πρϋπει να ληφθεύ υπόψη εύναι και ο αιςθητικόσ χαρακτόρασ του δϊςουσ . 

Η πρόληψη, η επιτόρηςη και η δυνατότητα ϊμεςησ επϋμβαςησ εύναι πολύ ςημαντικϊ ςτοιχεύα ϋτςι 

ώςτε να προλαμβϊνονται καταςτϊςεισ που θα απαιτούςαν την επϋμβαςη εναϋριων μϋςων 

κατϊςβεςησ με το τερϊςτιο κός τοσ που αυτό ςυνεπϊγεται. 

τα πλαύςια των ϋργων υποδομόσ για την πρόληψη τυχόν πυρκαγιϊσ εύναι και οι εργαςύεσ 

προληπτικόσ δαςοκομύασ που προτεύνονται ςτην παρούςα μελϋτη. ' αυτϋσ περιλαμβϊνονται 

κλαδεύςεισ και απομϊκρυνςη υπορόφου, κυρύωσ αεύφυλλων πλατύφυλλων εκατϋρωθεν των δρόμων 

και μονοπατιών, με ςκοπό την ελαχιςτοπούηςη του καύςιμου υλικού και κατ ' επϋκταςη τη μεύωςη 

του κινδύνου από πυρκαγιϋσ. 
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1.2 Πρόβλεψη δαςοπολιτικόσ ρθμύςεωσ τησ δαςικόσ ιδιοκτηςύασ τησ χρόςωσ του δαςικού χώρου και των 
δουλειών. 

 
Δεν προτεύνεται αλλαγό ούτε τησ ιδιοκτηςιακόσ δομόσ ούτε τησ δαςοπονικόσ χρόςησ του υπό μελϋτη 

δαςυλλύου. Οι υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ ιδιοκτηςύασ εξαςφαλύζουν την προςταςύα του μελετώμενου 

δαςικού χώρου . 

Σο ελληνικό δημόςιο ωσ ιδιοκτότησ τησ ϋκταςησ εύναι ο κατϊλληλοσ φορϋασ διαχεύριςησ του χώρου 

και αυτόσ που θα φροντύζει τόςο ςτο παρόν όςο και ςτο μϋλλον για την ορθολογικό διαχεύριςη του 

δϊςουσ ώςτε να εξαςφαλύζεται εφ' ενόσ η ύπαρξό του και η διατόρηςό του αφ' ετϋρου η προςταςύα 

του και η παροχό ςτουσ κατούκουσ δαςοπονύασ πολλαπλών χρόςεων. 

Επιπλϋον ο Δόμοσ Ζηρού φροντύζει με βϊςη την ελληνικό νομοθεςύα να υπογρϊφει Προγραμματικϋσ 

ςυμβϊςεισ με το Δημόςιο ϋτςι ώςτε να ςυντϊςςει μελϋτεσ και να προγραμματύζει την εκτϋλεςη ϋργων 

ςτο μελετώμενο χώρο αποςκοπώντασ ςτη διατόρηςη του δαςικού περιβϊλλοντοσ και ςτην 

προςταςύα τόςο αυτού όςο και του παρακεύμενου οικιςμού. 

 

1.3 Πρόβλεψη ϋρευνασ τησ βαρύτητασ των ςυντελεςτών τησ αντιπυρικόσ προςταςύασ. 
 

Η ςυλλογό και η ανϊλυςη πυρο οικολογικών ςτοιχεύων καθύςταται επιβεβλημϋνη προκειμϋνου να 

υπϊρχει γνώςη που να μπορεύ να ενςωματωθεύ ςτο ςχεδιαςμό τησ πρόληψησ και τησ καταςτολόσ των 

πυρκαγιών αλλϊ και τησ αποκατϊςταςησ των καμϋνων περιοχών. 

Η πολυπλοκότητα των δαςικών οικοςυςτημϊτων, το πλόθοσ των παραγόντων που επιδρούν ςτισ 

πυρκαγιϋσ, ο αριθμόσ των ανθρώπινων δραςτηριοτότων και περιουςιών που μπορούν να 

κινδυνεύςουν και βϋβαια η κατανομό των παραπϊνω ςτο χώρο και τον χρόνο, επιτϊςςουν τη 

ςύνταξη ενόσ ολοκληρωμϋνου αντιπυρικού ςχεδύου.  

τα πλαύςια του ςχεδύου αυτού πρϋπει : 

 να εκτιμηθούν με κατϊλληλα κριτόρια ο κύνδυνοσ πυρκαγιών και ο χρον ικόσ και χωρικόσ 

καθοριςμόσ περιοχών με υψηλότερο κύνδυνο 

 να καταγραφούν τα υφιςτϊμενα ϋργα και υποδομϋσ αντιπυρικόσ προςταςύασ 

 να προταθούν ιεραρχικϊ, με ςυνεργαςύα όλων των εμπλεκομϋνων, ϋργα και δρϊςεισ για κϊθε 

περιο χό, ανϊλογα με τον κύνδυνο πυρκαγιϊσ που θα υλοποιηθούν από τουσ αρμόδιουσ φορεύσ. 

ημαντικό ρόλο ςτην πρόληψη των πυρκαγιών παύζουν τα ϋργα υποδομόσ που εύναι μϋροσ τησ 

προετοιμαςύασ για την καλύτερη αντιμετώπιςό τουσ. Σα ϋργα αυτϊ, αφορούν όλα τα δαςικϊ 

οικοςυςτόματα ανεξϊρτητα από το ιδιοκτηςιακό τουσ καθεςτώσ. 

Εκτόσ από τα ϋργα, η πρόληψη των πυρκαγιών περιλαμβϊνει και κατϊλληλα οργανωμϋνεσ δρϊςεισ. 

Σα ϋργα και οι δρϊςεισ αυτϋσ, ςυνδυαζόμενα ϋχουν ςκοπό τη μεύωςη του αριθμού των πυρκαγιών, την 

αποτελεςματικό αντιμετώπιςό τουσ και τον περιοριςμό των δυςμενών ςυνεπειών τουσ. 
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2. Προκαταςτολό 

2.1 Δαςοπονικϊ και διαχειριςτικϊ μϋτρα προ τησ πυρκαγιϊσ 
 

Προκειμϋνου να ενιςχυθεύ η πυραςφϊλεια του υφιςταμϋνου δϊςουσ, προτεύνονται τα ενδεδειγμϋνα 

για την ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη δαςοπονικϊ και διαχειριςτικϊ μϋτρα που ςυνύςτανται : 

- Πυραςφαλιςτικό δομό των ςυςτϊδων (μύξη, ςυγκόμωςη, διαχειριςτικϋσ μορφϋσ) 

το μελετώμενο δϊςοσ υπϊρχει η ενδεδειγμϋνη μύξη κατϊ χώρο, ποςοςτό, δα ςικϊ εύδη και τρόπο 

εγκαταςτϊςεωσ τουσ. Σα δαςοπονικϊ εύδη που ςυμμετϋχουν ςτη ςύνθεςη του δϊςουσ (τραχεύα πεύκη 

και κυπαρύςςι) εύναι κατϊλληλα για το ςυγκεκριμϋνο οικολογικό περιβϊλλον τησ μελετώμενησ 

περιοχόσ. την παρούςα προτεύνεται η φύτευςη τόςο των ύδιων όςο και ϊλλων ειδών ςε κενϊ των 

υπαρχουςών ςυςτϊ δων, ςε θϋςεισ που οι προη γούμενεσ αναδα ςώς εισ πϋτυχαν μερικώσ. Επύςησ 

προτεύνεται η καλλιϋργεια των υφιςτϊμενων ςυςτϊδων κατϊ τϋτοιο τρόπο ώςτε η ςυγκόμωςη να 

τηρεύται κλειςτό και να μην ευνοεύται η ανϊπτυξη υποβλαςτόςεωσ. 

- Ανϊπτυξη διακεκριμϋνων Θϋςεων 

Διακεκριμϋνεσ θϋςεισ θα αποτελϋςουν τϋςςερισ (4) θϋςεισ ςτισ οπούεσ θα καταςκευαςτούν τϋςςερα (4) 

πϋτρινα ωσ πυροφυλϊκια, παρατηρητόρια ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα του δϊςουσ όπωσ φαύνεται ςτον 

επιςυναπτόμενο χϊρτη ϋργων, ϋτςι ώςτε να καλύπτεται από θϋμα επιτόρηςησ όλη η ϋκταςη του υπό 

μελϋτη δϊςουσ. 

το παρακϊτω απόςπαςμα από το Google Earth δημιουργόθηκε, με τη χρόςη προγρϊμματοσ 

Γεωγραφικών υςτημϊτων Πληροφοριών, χϊρτησ με θϋςεισ θϋασ από τον οπούο προϋκυψαν ωσ 

προτεινόμενεσ, οι ερτιότερεσ θϋςεισ ϋτςι ώςτε η κϊθε θϋςη να καλύπτει τη μεγαλύτερη δυνατό 

ϋκταςη με ςκοπό την βϋλτιςτη επιτόρηςη του χώρου. 

 

 

2.2 Δαςοκομικϊ και Διαχειριςτικϊ μϋτρα μετϊ την πυρκαγιϊ 
(Αναδαςώςεισ- Αποκατϊςταςη) 
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Αναδαςώςεισ προτεύνονται ςε ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ όπωσ φαύνονται ςτο χϊρτη των ϋργων που 

επιςυνϊπτεται τησ παρούςασ, με ςκοπό την ςυμπλόρωςη ουςιαςτικϊ εκεύ όπου οι προγενϋςτερεσ 

αναδαςώςεισ δεν πϋτυχαν ϋτςι ώςτε η υπό μελϋτη περιοχό να καλύπτεται πλόρωσ από δαςικό 

δενδρώδη βλϊςτηςη. 

Σα εύδη που προτεύνονται να φυτευτούν εύναι : ςτη θϋςη Α1, το κυπαρύςςι (Cupressus sempervirens ), 

η κουτςουπιϊ (Cercis siliquastrum) και η φιλύρα (Σilia tomentosa) και ςτισ θϋςεισ Α2 και Α3 το 

κυπαρύςςι (Cupressus sempervirens ) και η τραχεύα πεύκη (Pinus brutia ). Η επιλογό των 

ςυγκεκριμϋνων ειδών ϋγινε με γνώμονα την μικρό ευφλεξιμότητϊ τουσ και δευτερευόντωσ την 

δημιουργύα μύξησ για την επύτευξη καλύτερου αιςθητικού αποτελϋςματοσ. 

Η ϋκταςη που προτεύνεται να αναδαςωθεύ ςυνολικϊ ανϋρχεται ςε 17,62 ςτρϋμματα. 

τισ επιφϊνειεσ που θα φυτευτούν και θα ςυνορεύουν με δρόμο , θα καταςκευαςθεύ περύφραξη με 

πλϋγμα ύψουσ 2,00 μ. με ςιδερϋνιουσ παςςϊλουσ ανϊ 2,00 μ. και αντηρύδεσ ανϊ 1Ο μ. υνολικϊ θα 

καταςκευαςθεύ περύφραξη ςε μόκοσ 90 μ. 

Ειδικότερα ςτην περιοχό Α1 η περύφραξη θα καταςκευαςθεύ ςτα ϊνωθεν τησ ϋκταςησ παρϊλληλα με 

τον προτεινόμενο δρόμο ςε μόκοσ 90 μ. τισ περιοχϋσ Α2 και Α3 δεν απαιτεύται η καταςκευό 

περύφραξησ . 

 

2.3 Διϊςπαςη τησ ςυνϋχειασ τησ δαςικόσ βλαςτόςεωσ. 
 
Οι ενδεδειγμϋνεσ κατϊ χώρο διαςπϊςεισ τησ ςυνϋχειασ τησ δαςικόσ βλαςτόςεωσ που προτεύνονται 

εύναι: 

- Καθαριςμού 

Με τον όρο "Καθαριςμού " εννοούμε τισ καλλιεργητικϋσ εργαςύεσ που ςυνύςτανται ςτην αφαύρεςη τησ 

υποβλαςτόςεωσ (από τησ παρεδαφιαύασ μϋχρι τησ θαμνώδουσ) και τισ κλαδεύςεισ. 

Οι καθαριςμού γύνονται όταν θϋλουμε να δημιουργόςουμε μια κατακόρυφη πυραςφαλιςτικό ζώνη 

(μεταξύ εδϊφουσ-κόμησ). Εφ' όςον γύνονται κατϊ λωρύδεσ ό ζώνεσ, το πλϊτοσ τουσ θα κυμαύνεται 

μεταξύ των πλατών τησ ςυδενδρύασ και λόχμησ (ελϊχιςτα οικολογικϊ και πυραςφαλιςτικϊ όρια). 

Η κλϊδευςη των δϋνδρων, θα γύνεται ςε ύψοσ από του 1 /3 ϋωσ του 1 /2 του ύψουσ των. 

Σόςο οι καθαριςμού όςο και οι κλαδεύςεισ προτεύνεται να γύνουν ςε μια ζώνη δύο μϋτρων (2μ.) 

εκατϋρωθεν των μονοπατιών. Η ϋκταςη ςτην όποια θα διενεργηθούν καθαριςμού και κλαδεύςεισ 

ανϋρχεται ςε 6,14 ςτρϋμματα. 

 

 

 

 

 



 

Με ηη ζσγτρημαηοδόηηζη ηης Ελλάδας και ηης Εσρωπαϊκής Ένωζης  

 
σελ. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα προώόντα των καθαριςμών και των κλαδεύςεωv θα απομακρυνθούν από την περιοχό του δϊςουσ 

και ςε περύπτωςη που προκύψουν καυςόξυλα θα διατεθούν για ατομικϋσ ανϊγκεσ των κατούκων τησ 

Σ.Κ. Θεςπρωτικού. 

 Δρόμοι 

Προτεύνεται η διϊνοιξη νϋων δρόμων ςε μόκοσ ςυνολικϊ 1.663,02m από τα οπούα l .409,03m μεταξύ 

των ςημεύων Α1 και Tl και τα 253,99m μεταξύ των ςημεύων Α2 και Σ2, όπωσ αυτϊ εμφανύζονται 

ςτουσ χϊρτεσ που επιςυνϊπτονται. 

Οι προτεινόμενοι δρόμοι θα εύναι δαςικού δρόμοι Γ' κατηγορύασ. Η τεχνικό ϋκθεςη καθώσ και τα 

ςχϋδια που απαιτούνται (μηκοτομό, κατϊ πλϊτοσ τομϋσ) επιςυνϊπτονται ςτο τϋλοσ τησ παρούςησ. 

 Εδαφοποvικϋσ μορφϋσ και χρόςεισ 

Δεν προτεύνεται καμιϊ αλλαγό ςτισ εδαφοπονικϋσ μορφϋσ και χρό ςεισ τησ γησ καθότι οι υπϊρχουςεσ 

μαζύ με αυτϋσ που θα προκύψουν από τα προτεινόμενα ϋργα και εργαςύεσ, πιςτεύουμε ότι θα 

διακόπτουν την ςυνϋχεια του δαςικού χώρου και θα εξυπηρετούν πρϊγματι την αντιπυρικό του 

προςταςύα. 

 Σελικόσ όροσ 

Όλεσ οι τεχνητϋσ και φυςικϋσ διας πϊς εισ του δαςικού χώρου πρϋπει να ςυνδυϊζονται αρμονικϊ με 

τισ χωρικϋσ και λειτουργικϋσ ενότητεσ του περιβϊλλοντοσ πού εξυπηρετούν . 

 

2.4 Τεχνικϊ Έργα 
 
Ι.  Τδατοπαροχϋσ 
 
Η εξαςφϊλιςη επαρκούσ ποςότητασ και πύεςησ νερού ςε δαςικϋσ εκτϊςεισ και ιδιαύτερα ς' αυτϋσ πού 

εύναι ευαύςθητεσ ςτισ δαςικϋσ πυρκαγιϋσ, εύναι αναγκαύα. Η απαύτηςη εύναι να υπϊρχει πύεςη νερού 

τουλϊχιςτον 4,5 ατμόςφαιρεσ ςτουσ πυροςβεςτικούσ κρουνούσ. Έτςι προτεύνεται δύκτυο 

υδατοπαροχών ςε ςυνδυαςμό με το υπϊρχον φυςικό και τεχνητό (δεξαμενό ύδρευςησ, κ.λ.π.).  

Σο προτεινόμενο αυτό δύκτυο υδατοπαροχόσ εύναι: 

(α) Δεξαμενϋσ 
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Προτεύνεται η καταςκευό μιασ (1) ομβροδεξαμενόσ χωρητικότητασ 100m3.  

Επιλϋχθηκε δε η κατϊλληλη θϋςη ςε αυχϋνα, κορυφό υψώματοσ και κατϊ κανό να αvϊvτη τησ 

προςτατευόμενησ εκτϊςεωσ ώςτε να εύναι δυνατό και η απ' ευθεύασ από την δεξαμενό εγκατϊςταςη 

δικτύου για την καταςτολό εςτύασ ευριςκομϋνησ κατϊντη τησ δεξαμενόσ. Η θϋςη εγκατϊςταςησ τησ 

προτεινόμενησ ομβροδεξαμενόσ φαύνεται ςτουσ επιςυναπτόμενουσ χϊρτεσ και εύναι ςτο ςημεύο Σ2. 

Η ομβροδεξαμενό θα καταςκευαςτεύ από ςκυρόδεμα και ςτα ανϊντη θα ϋχει ομβροπλατεύα η οπούα 

εύναι ικανό, με βϊςη την μϋςη ετόςια βροχόπτωςη τησ περιοχόσ μελϋτησ, να τροφοδοτόςει την 

δεξαμενό ςτην περύοδο Νοεμβρύου - Μαώου με το 150% τησ χωρητικότητασ τησ. Η επιλογό αυτού το 

τρόπου καταςκευόσ τουσ ϋγινε με γνώμονα την εξαςφϊλιςη τησ πληρότητασ των δεξαμενών με νερό 

πριν από την ϋναρξη τησ αντιπυρικόσ περιόδου. ε κϊθε περύπτωςη και για εξαςφϊλιςη τησ 

πληρότητασ των δεξαμενών ςε ϊνυδρεσ χρονιϋσ η καταςκευό τουσ θα εύναι κοντϊ ςε δρόμουσ για να 

εύναι δυνατό η πλόρωςη τουσ και η υδροληψύα των πυροςβεςτικών οχημϊτων. Οι λεπτομϋρειεσ 

καταςκευόσ τησ ομβροδεξαμενόσ παρατύθενται ςτο επιςυναπτόμενο ςχϋδιο Κ2. 

το χώρο του υπό μελϋτη δϊςουσ υπϊρχει υδατοδεξαμενό ύδρευςησ του οικιςμού, η οπούα 

ςημειώνεται ςτουσ επιςυναπτόμενουσ χϊρτεσ. 

 
(β) Δύκτυο ςωληνώςεων - Πυροςβεςτικού κρουνού 

Θα καταςκευαςθεύ δύκτυο ςωληνώςεων ςυνολικϊ 4511 m, το οπούο θα τροφοδοτεύ με φυςικό ροό 

τουσ δεκατϋςςερισ (14) πυροςβεςτικούσ κρουνούσ που προτεύνεται να εγκαταςταθούν. 

Για την διευκόλυνςη των πυροςβεςτών ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ θα τοποθετηθούν ςε κϊθε 

διαςταύρωςη πινακύδεσ κατεύθυνςησ και πληροφοριών για την θϋςη και την απόςταςη που 

βρύςκεται ο κϊθε κρουνόσ. υνολικϊ θα τοποθετηθούν πϋντε (5) μεταλλικϋσ πινακύδεσ τησ ακόλουθησ 

μορφόσ: 
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Σόςο η πορεύα του δικτύου ςωληνώςεων όςο και οι θϋςεισ των πυροςβεςτικών κρουνών φαύνονται 

ςτουσ επιςυναπτόμενουσ χϊρτεσ. 

τισ ενδιϊμεςεσ θϋςεισ των κρουνών με το προτεινόμενο δύκτυο υδατοπαροχών, η πύεςη νερού εύναι 

τουλϊχιςτ ον 2 ατμόςφαιρεσ, ενώ ςτισ κατώτερεσ θϋςεισ, η πύεςη νερού εύναι τουλϊχιςτον 4,5 

ατμόςφαιρεσ. 

Για να εξαςφαλιςτεύ αυτό ϋγιναν υπολογιςμού απώλειασ τησ πύεςησ ςτο προτεινόμενο δύκτυο 

υδατοπαροχώv με το πρόγραμμα Η/Τ ΕΡΑΝΕΣ v. 2.0 που ϋχει αναπτυχθεύ από την αρμόδια κρατικό 

υπηρεςύα των Η.Π.Α. αλλϊ και με το διαδικτυακό πρόγραμμα Pipe Pressure Loss Calculator τησ 

εταιρύασ efunda ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη http://www.efunda.com. Και με τα δύο προγρϊμματα 

που προαναφϋρθηκαν η απώλειεσ πύεςησ δεν ξεπϋραςαν τισ 1,5 ατμόςφαιρεσ για παροχό 1Ο lit/sec 

διϊμετρο αγωγού 100mm και μόκοσ αγωγού 300m. 

Ακολουθούν αποτελϋςματα από τον υπολογιςμό που ϋγινε με το πρόγραμμα ΕΡΑΝΕΣ ν. 2.0 και ςτη 

ςυνϋχεια με το διαδικτυακό πρόγραμμα Pipe Pressure Loss Calculator: 

 

 

http://www.efunda.com/
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ΙΙ. Μονοπϊτια 

Προτεύνεται η διϊνοιξη νϋων μονοπατιών ςε μόκοσ ςυνολικϊ  3.072m όπωσ αυτϊ εμφανύζονται 

ςτουσ χϊρτεσ που επιςυνϊπτονται. Σα μονοπϊτια θα ϋχουν πλϊτοσ 1,50m και προτεύνεται να 

καταςκευαςθούν χαλικοςτρωμϋνα με κρϊςπεδα και από τισ δύο πλευρϋσ. Η επιλογό αυτού το τρόπου 

καταςκευόσ τουσ ϋγινε με γνώμονα την διατόρηςη τησ βατότητασ των μονοπατιών για το μεγαλύτερο 

δυνατό διϊςτημα με την μικρότερη απαιτούμενη ςυντόρηςη. Οι λεπτομϋρειεσ καταςκευόσ των 

μονοπατιών παρατύθενται ςτα επιςυναπτόμενα ςχϋδια Kl. 

ΙΙΙ. Πυροφυλϊκια - Παρατηρητόρια 

Σα πυροφυλϊκια χρηςιμεύουν ςτην ϋγκαιρη επιςόμανςη και αναγγελύα των δαςικών πυρκαγιών και 

την εν γϋνει υλωρικό προςταςύα. 

Γενικϊ τα πυροφυλϊκια μονύμου τύπου πρϋπει : 

1) Να τοποθετούνται κατϊ κανόνα ςε περύοπτεσ θϋςεισ, προσ καλύτερη εκπλόρωςη του 

προοριςμού των. 

2) Να εύναι μόνιμεσ καταςκευϋσ ανεξαρτότωσ των υλικών καταςκευόσ των (λύθινα, ξύλινα, 

τςιμεντϋνια κ.λ.π.). 

3) Να μπορούν να λειτουργούν καθ' όλη την διϊρκεια του ϋτουσ. 

4) Η αρχιτεκτονικό του πρϋπει να δϋνεται αρμονικϊ με το περιβϊλλον και να εξυπηρετεύ 

λειτουργικϊ τον πολλαπλό προοριςμό του. 

5) Να εύναι εφ οδιαςμϋνα με κατϊλληλο εξοπλιςμό, ο όποιοσ ςυνύςταται από διόπτρεσ μεγϊλησ 

ιςχύοσ, χϊρτη κλύμακασ 1:50.000 με ςυντεταγμϋνεσ, μεγϊλο μοιρογνωμόνιο επύ ςταθερϊσ 

βϊςεωσ μετϊ ςτοχϊςτρου ό τοπογραφικό πυξύδα και αςύρματο για την αναγγελύα. 

6) Για την επιτυχό εκπλόρωςη του προοριςμού τουσ πρϋπει να εύναι επανδρωμϋνα με 

προςωπικό ειδικϊ εκπαιδευμϋνο. 

Ωσ πυροφυλϊκιο προτεύνεται η καταςκευό πϋτρινου ςτεγϊςτρου (κιόςκι εξϊγωνο) το οπούο αφενόσ 

εναρμονύζεται με το περιβϊ λλον και αφετϋρου δεν χρειϊζεται δαπϊνεσ ςυντόρηςησ. 

Σο κιόςκι θα ϋχει ύψοσ 3,20 m, επιφϊνεια κϊλυψησ 17 m2, θα εύναι εξϊγωνο και κατα ςκευαςμϋνο από 

πϋτρα και ξύλο πεύκησ. Η εγκατϊςταςό του θα γύνει ςε βϊςη από μπετόν διαμϋτρου 470cm και 

πϊχουσ περύπου 5 cm. 

Περιλαμβϊνει: Κϊθετεσ κολώνεσ, ςκεπό και πϊγκουσ . 
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Κϊθετεσ κολώνεσ: Εύναι 6, θα καταςκευαςτούν με πϋτρα (Αργολιθοδομό δύο ορατών όψεων) και ςε 

διαςτϊςεισ 2,25 m ύψοσ Φ 0,40 m πλϊτοσ Φ 0,40m μόκοσ, με θεμελύωςη διαςτϊςεων 0,20 m ύψοσ Φ 

0 ,80 m πλϊτοσ Φ 0,80m μόκοσ. Σοποθετούνται ςτισ γωνύεσ κανονικού εξαγώνου και ςτο επϊνω μϋροσ 

ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με 6 ξύλα διαςτϊςεων 1Ο Φ 15 cm όπου και ςτηρύζεται η ςκεπό. 

κεπό: Έχει ςχόμα πυραμύδασ. Αποτελεύται από ϋξι τριγωνικϊ πλαύςια καταςκευαςμϋνα από ξύλα 

διατομόσ 1ΟΦ15cm που θα ςυνδϋονται μεταξύ τουσ με οριζόντια καδρόνια διαςτϊςεων 10Φ3cm. 

Κϊτω από τα οριζόντια καδρόνια θα τοποθετηθεύ αςφαλτόπανο πϊχουσ 2cm για την εξαςφϊλιςη τησ 

ςτεγανότητασ του χώρου. Σϋλοσ η ςκεπό θα καλυφθεύ με αςβεςτολιθικϋσ πλϊκεσ που παρϋχουν 

ικανοποιητικό ςτεγανότητα και ςκύαςη. 

 

 

Πϊγκοι: Πϋντε πϊγκοι θα καταςκευαςτούν από πϋτρα (Αργολιθοδομό δύο ορατών όψεων) 

περιμετρικϊ ςτο κιόςκι και θα ςυνδϋονται με τισ κϊθετεσ κολώνεσ. Κϊθε πϊγκοσ θα ϋχει 0,40m πλϊτοσ 

και ύψοσ ενώ το μόκοσ θα εύναι εςωτερικϊ 1,30m και από την εξωτερικό πλευρϊ 1,70m. 

Οι βύδεσ και τα ςτριφώνια των ςυνδϋςεων εύναι γαλβανιζϋ. Σα ξύλα, πλανιαριςμϋνα με 

ςτρογγυλεμϋνεσ τισ ακμϋσ, γυαλοχαρτύζονται. Βϊφονται ηλεκτροςτατικϊ με ειδικό κηρώδεσ 

ςυντηρητικό και ςτη ςυνϋχεια με αδιϊβροχο ελαςτικό βερνύκι (αβλαβϋσ, μη αναφλϋξιμο). 

Αναλυτικϊ οι καταςκευαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ φαύνονται ςτο ςχϋδιο Κ1 που επιςυνϊπτεται ςτη μελϋτη. 

Θα καταςκευαςθούν ςυνολικϊ 4 πϋτρινα ςτϋγα ςτρα. 

ΙV. Πϋτρινη βρύςη 

Θα καταςκευαςτεύ από αργολιθοδομό δύο ορατών όψεων και θα εδρϊζεται πϊνω ςε επύςτρωςη με 

χονδρόπλακεσ ακανόνιςτεσ (πλακόςτρωτο) διαςτϊςεων 2Φ 4 m ςύμφωνα με επιςυναπτόμενο το 

ςχϋδιο. 

τη θϋςη που προτεύνεται η καταςκευό τησ περνϊει δύκτυο ύδρευςησ τησ Σ.Κ. Θεςπρωτικού. 
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V. Εργαςύεσ ςόμανςησ 

Προτεύνονται τρεισ τύποι πινακύδων ανϊλογα με την πληροφορύα που θα δύνουν: 

α. Πινακύδεσ υποδοχόσ (πληροφόρηςησ) οι οπούεσ θα τοποθετηθούν ςε κεντρικϊ και κομβικϊ ςημεύα 

και θα ϋχουν ςαν κύριο περιεχόμενο ϋνα θεματικό χϊρτη ςτον οπούο εμφανύζονται οι υφιςτϊμενοι 

δρόμοι και τα μονοπϊτια, κύρια τοπωνύμια και χαρακτηριςτικϊ ςημεύα για τον προςανατολιςμό του 

επιςκϋπτη. τον ύδιο χϊρτη θα ςημειώνεται η θϋςη του επιςκϋπτη, ενώ ςε εμφανό θϋςη θα 

προβϊλλονται ο κανονιςμόσ λειτουργύασ και ο υπεύθυνοσ φορϋασ λειτουργύασ. 

Σο περιεχόμενο του χϊρ τη που θα τοποθετηθεύ ςτην πινακύδα υποδοχόσ δύν εται ςτα ςχϋδια που 

επιςυνϊπτονται ςτην μελϋτη. 

Θα καταςκευαςτούν από επύπεδο φύλλο κρϊματοσ αλουμινύου τύπου AIMg2 ελϊχιςτου πϊχουσ 3mm, 

η εμπρόςθια όψη του οπούου θα καλύτπεται πλόρωσ από ειδικό αντανακλαςτικό μεμβρϊνη τύπου I 

και θα φϋρει αναγραφϋσ και ςύμβολα οποιουδόποτε ύψουσ, από αντανακλαςτικό μεμβρϊνη υψηλόσ 

αντανακλαςτικότητασ τύπου 11. (καταςκευαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ ςτο ςχϋδιο Κ l ). Θα τοποθετηθούν 

ςυνολικϊ πϋντε (5) πινακύδεσ. 
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β. Πινακύδεσ κατεύθυνςησ οι οπούεσ θα δύνουν πληροφορύεσ για την θϋςη ό τισ θϋςε ισ ςτισ οπούεσ 

οδηγούν, την απόςταςη και το χρόνο πορεύασ. Θα τοποθετούνται ςε ςτύλουσ γαλβανιςμϋνουσ 1 1/2", 

ςυνολικού μόκουσ 2,0m πακτωμϋνουσ ςτο ϋδαφοσ. Θα τοποθετηθούν ςυνολικϊ πϋντε (5) πινακύδεσ 

κατεύθυνςησ . 

γ. όματα επιβεβαύωςησ τησ πορεύασ, τα οπούα θα εύναι απλούςτερα και οικονομικότερα ςτην 

καταςκευό και θα εύναι χρωματικϊ ςόματα που επαναλαμβϊνονται ομοιότυπα τοποθετημϋνα εύτε ςε 

ςτηρύγματα εύτε ςε βρϊχουσ εύτε ςε ϊλλο ςταθερό ςημεύο ςε εμφανό θϋςη για τουσ περιπατητϋσ. 

Θα τοποθετηθούν ςυνολικϊ εξόντα ϋνα (61) ςόματα επιβεβαύωςησ τησ πορεύασ. 
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Ε. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

1. ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

Η παρούςα τεχνικό ϋκθεςη αφορϊ την διϊνοιξη νϋων και βελτύωςη υφιςτϊμενων δαςικών δρόμων Γ' 

κατηγορύασ προκειμϋνου να χρηςιμοποιηθούν ςαν οδοποιύα πρόςβαςησ για την εγκατϊςταςη 

Αιολικού Πϊρκου (Α/Π) ιςχύοσ 28,8 MW. Σο ϋργο χωροθετεύται ςτη θϋςη "Κϋδροσ - Φονδρό Ρϊχη" Δ.Ε. 

Κηρϋωσ Δόμου Μαντουδύου - Λύμνησ - Αγύασ Άννασ Π.Ε. Ευβούασ Περιφ ϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ. 

 

ΚΟΠΟ 

κοπόσ τησ διϊνοιξησ και βελτύωςησ των υπό μελϋτη δρόμων εύναι η δημιουργύα κατϊλληλησ 

οδοποιύασ για την εγκατϊςταςη Αιο λικού Πϊρκου, ςτη θϋςη "Κϋδρ οσ - Φονδρό Ρϊχη" Δ.Ε. Κηρϋωσ 

Δόμου Μαντουδύου - Λύμνησ - Αγύασ Άννασ Π.Ε. Ευβούασ Περιφϋρειασ τερεϊσ Ελλϊδασ. 

 

ΘΕΗ 

Σο υπό μελϋτη ϋργο αναπτύςςεται ςτη θϋςη "Κα κό Ρϊχη " Δ.Ε. Θεςπρωτικού Π.Ε. Πρϋβεζασ 

Περιφϋρειασ Ηπεύρου. 
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ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 

Η παρούςα τεχνικό ϋκθεςη αφορϊ : 

1. Διϊνοιξη δαςικών δρόμων μόκουσ 16 63,02 m οι οπούο ι κατανϋμονται ωσ εξόσ: 

- Δρόμοσ 1 με μόκοσ 1409 ,03m που αφορϊ την κύριο οδοποιύα για τη ςύνδεςη των 

δαςικών δρόμων τησ περιοχόσ. 

- Δρόμοσ 2 με μόκοσ 253,99m που αφορϊ την ςύνδεςη τησ κύριοσ οδοποιύασ με την 

δεξαμενό πυροπροςταςύασ που προτεύνεται ςτα πλαύςιο τησ μελϋτησ. 

2. Οδοςτρωςύα δαςικών δρόμων 

3. Καταςκευό τεχνικών ϋργων (- 1 - ςωληνωτόσ οχετόσ) 

τισ ςυγκεκριμϋνεσ οδούσ προτεύνονται και το απαραύτητα τεχνικϊ ϋργο για την αποτροπό 

διαβρώςεων από την κύνηςη των όμβριων υδϊτων. 

Πλϊτοσ καταςτρώματοσ 

Σο πλϊτοσ του καταςτρώματοσ του δρόμου θα εύνα 5m , με κατϊ διαςτόματα διαπλατύνςεισ 

για την διαςταύρωςη των οχημ ϊτω ν, όπου το ϋδαφοσ το επιτρϋπει, όπωσ προβλϋπεται οπό 

τισ τεχνικϋσ προδια γραφϋσ για τουσ δρόμουσ Γ' κατηγορύασ . 

Κλύςεισ πρανών 

Με βϊςη τισ τεχνικϋσ προδια γραφϋσ γιο τουσ δρόμουσ Γ' κατηγορύασ οι κλύςεισ των πρανών 

των νϋων δρόμων θα εύναι: 

 για τα γαιώδη-ημιβραχώδη εδϊφη από 1:1 μϋχρι 1:3 

 για τα βραχώδη εδϊφη οπό 1:5 μϋχρι 1:10 ανϊλογα με την ςυμμετοχό του βρϊχου ςε αυτϊ 

Ακτύνεσ καμπυλότητασ 

Οι ακτύνεσ καμπυλότητασ των νϋων δρόμων θα εύναι μεγαλύτερεσ από 20m ςε ςτροφό και 

μεγαλύτερεσ οπό 15m ςε ελιγμό , όπωσ προβλϋπεται από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για τουσ 

δρόμουσ Γ' κατηγορύασ. 
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 ΑΚΣΙΝΑ ΚΑΜΠΤΛΟΣΗΣΑ ΑΝΑ ΚΟΡΤΥΗ ΔΡΟΜΟΤ 
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Κατεύθυνςη και πορεύα 

Η κατεύθυνςη και πορεύα των δρόμων φαύνεται ςτην οριζοντιογραφ ύα και ορύζεται και από 

τισ ςυντεταγμϋνεσ τησ θϋςησ των διατομών κατϊ μόκοσ του ϊξονα των δρόμων: 
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Κατϊ μόκοσ κλύςη 

Οι τιμϋσ για τισ κατϊ μόκοσ κλύςεισ , ςε κϊθε νϋα οδό ποικύλουν και δεν υπερβαύνουν το ±12%, όπωσ 

προβλϋπεται από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ για τουσ δρόμουσ Γ' κατηγορύασ. 

το προτεινόμενο ϋργο, οι εναλλαγϋσ τησ κατϊ μόκοσ κλύςησ όταν αναγκαύεσ για την οικονομικότητα 

τησ καταςκευόσ και την μικρότερη επϋμβαςη ςτο περιβϊλλον. 

 

Σϊφροι -Σεχνικϊ ϋργα 

Οι τϊφροι που προτεύνονται να καταςκευαςτούν εύναι τριγωνικόσ διατομόσ με ϊνοιγμα 1,00 m και 

βϊθοσ 0,40m και θα προκύψουν από την διϊνοιξό τουσ ςυνολικϊ 415,76 m3 εκςκαφών. Προτεύνεται 

δε να καταςκευαςτούν ςτο μεγαλύτερο μόκοσ του δρόμου για καλύτερη απορροό των όμβριων 

υδϊτων και την αποφυγό διαβρώς εων ςτο κατϊςτρωμϊ του. 

Σεχνικϊ ϋργα δεν θα καταςκευαςτούν ςε υδατορϋματα αλλϊ ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ όπου οδηγούν τα 

όμβρια από το χαντϊκι του δρόμου προσ την πλαγιϊ κατϊντη του δρόμου. Θα εύναι ϋνασ -1- 

ςωληνωτόσ οχετόσ εςωτερικόσ διαμϋτρου 1m , με φρεϊτιο ςτα ανϊντη και πτερυγιότοιχο (τοιχύο) ςτα 

κατϊντη, ςύμφωνα με τα επιςυναπτόμενα ςχϋδια. Η χιλιομετρικό θϋςη του ςωληνωτού οχετού 

αναφϋρεται ςτον πύνακα που ακολουθεύ. Οι θϋςεισ του δε, αποτυπώνονται ςτην επιςυναπτόμενη 

οριζοντιογραφύα. 
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Φωματουργικϊ 

Σο ςύνολο των εκςκαφών υπολογύζεται ςε 1766 ,53 m3ενώ των επιχώςεων ςε 1766,33 m3. Η 

διαφορϊ οφεύλεται ςτο ανϊγλυφο του εδϊφουσ, ςτουσ περιοριςμούσ που τύθενται από τισ 

προδιαγραφϋσ διϊνοιξησ δαςικών οδών και τισ μεταφορικϋσ ανϊγκεσ του ϋργου. 

Η διϊνοιξη τϊφρων όμβριων υδϊτων ςε μόκοσ 1663,02 m περιλαμβϊνεται ςτισ ποςότητεσ 

χωματουργικών που υπολογύςτηκαν ςτη διϊνοιξη του δρόμου. 

τα ςημεύα που θα απαιτηθεύ καταςκευό επιχώματοσ θα χρηςιμοποιηθούν τα εκχώματα που θα 

προκύψουν από την διϊνοιξη. Θα γύνει διαλογό των εκχωμϊτων και εφόςον απαιτεύται θραύςη τουσ 

με κινητό ςπαςτόρα πριν τη διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη τουσ για την καταςκευό των επιχωμϊτων. 

τουσ νϋουσ δρόμουσ προβλϋπεται οδοςτρωςύα από θραυςτό υλικό λατομεύου, πϊχουσ 15cm, όπωσ 

φαύνεται ςτισ αναλυτικϋσ προμετρόςε ισ και ςτην τυπικό διατομό που ακολουθεύ. 

 

 

Επιφϊνειεσ Επϋμβαςησ 

Για τισ ανϊγκεσ τησ οδοποιύασ του υπό μελϋτη ϋργου θα απαιτηθούν οι επιφϊνειεσ επϋμβαςησ 

ςυνολικόσ ϋκταςησ 10.950 m 2 . 

 

ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΥΟΡΣΙΗ 
 
Οι δρόμοι που προτεύνονται εξυπηρετούν την επιτόρηςη τησ περιοχόσ για την πρόληψη τυχόν 

πυρκαγιϊσ καθώσ και τουσ κατούκουσ τησ περιοχόσ. Παρότι οι παραπϊνω δραςτηριότητεσ θα 

αποφϋρουν ςχετικϊ μικρό κυκλοφοριακό φόρτιςη, εύναι αναγκαύα η ςωςτό ςυντόρηςη για τη 
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διαρκό βατότητα του δρόμου, ώςτε ςε περύπτωςη πυρκαγιϊσ, να κινούνται ϊνετα και γρόγορα τα 

πυροςβεςτικϊ οχόματα γιο την κατϊςβεςη τησ. 

0ΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Η χρηςιμότητα του ϋργου που προτεύνεται ςτην παρούςα μελϋτη εύναι η προςταςύα τησ περιοχόσ, 

χωρύσ όμωσ να αποκλεύεται η χρηςιμοπούηςη αυτού και για ϊλλουσ ςκοπούσ. Από την διϊνοιξη των 

δρόμων προκύπτουν πολύπλευρα οφϋλη που αναφϋρονται ςε μεγϋθη που δεν εύναι μετρόςιμα 

(προςταςύα του περιβϊλλοντοσ, εξυπηρϋτηςη των κατούκων τησ περιοχόσ) και κατϊ ςυνϋπεια δεν 

μπορεύ να αποδοθεύ το όφελοσ που θα προκύψει από την εκτϋλεςη των ϋργων με μαθηματικούσ 

υπολογιςμούσ . 

 

ΔΑΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

Κατϊ τη διϊνοιξη των προτεινόμενων ϋργων (δρόμων και πλατειών ανεμογεννητριών) ενδϋχεται να 

προκύψουν μικρϋσ ποςότητεσ δαςικών προώόντων. Εφόςον προκύψουν θα διατεθούν ςύμφωνα με τισ 

υποδεύξεισ τησ Δαςικόσ Τπηρεςύασ. 
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