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ΕΡΓΟ          :  Ανάδειξη-αξιοποίηση µονοπατιού «Περιαστικού δάσους Ξάνθης τµήµα 1ο » 
 

 
 
 

ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ   
 

1) Γενικά 
 Το φυσικό περιβάλλον έχει µεγάλη σηµασία για την επιβίωση και ανάπτυξη του ανθρώπου και είναι 

απαραίτητο στοιχείο για την καλύτερη ποιότητα ζωής. Επιδρά στη σωµατική , πνευµατική αλλά και 
ψυχική του διάπλαση και συντελεί στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς του. Με τη διάνοιξη 
µονοπατιών αλλά και την ανάδειξη παλαιών δρόµων διευρύνονται οι επιλογές που έχει ο επισκέπτης 
µέσα στο φυσικό δάσος και µπορεί να γνωρίσει και να δώσει παραπάνω σηµασία και στις άλλες 
λειτουργίες του δάσους πέρα από τις παραγωγικές που µέχρι σήµερα τον ενδιέφεραν. 
      Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια πρόταση για την ανάδειξη και την αξιοποίηση µονοπατιού στο 
περιαστικό δάσος Ξάνθης, καθώς και τοποθέτησης κατασκευών αναψυχής, ενηµέρωσης και 
πληροφόρησης όπου θα ενηµερώνονται και θα διευκολύνονται για την πορεία τους οι περπατητές. 

Λόγω της µη συχνής χρήσης του µετά τις νέες οδικές διανοίξεις το µονοπάτι χρήζει επεµβάσεων 
συντηρήσεως και βελτιώσεως, ώστε να χρησιµοποιηθεί πλέον από εξασκηµένους ή µη πεζοπόρους, από 
εξασκηµένους ή µη επισκέπτες της περιοχής σε συνδυασµό µε την προσθήκη συµπληρωµατικών 
υποδοµών για την εξυπηρέτηση των χρηστών και κατάλληλης σήµανσης. 
      Η αναφορά γίνεται για το µονοπάτι περιοχή Σαµακόβ-περιαστικό δάσος-νησάκι του οποίου το 
συνολικό µήκος (οριζόντια αποτύπωση µε GPS) είναι 7.919 µέτρα µε υπερθαλάσσιο υψόµετρο από 50 
µέτρα έως  150 µέτρα κατά τη διέλευση του µονοπατιού, από την αρχική Μελέτη όπως αναφέρθηκε το 1ο 
Τµήµα που θα υλοποιηθεί είναι 3.887 µέτρα(από Σ1 έως Σ21) σύµφωνα µε την χρηµατοδότηση του 
περιφερειάρχη Αν.Μακ.&Θράκης αριθµός απόφασης 155129/2517/26-11-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
29-12-2015 (Α∆Α: ΒΖ7Ε7ΛΒ-Ο∆Κ). 

Η µελέτη συντάσσεται µε βάση την αριθ. 66102/290/23–02–1995 Υπουργική απόφαση που αφορά 
έργα δασικής αναψυχής, την αριθµ. 95436/3857/5-7-2006 Υπουργική απόφαση «Οδηγίες για την χάραξη 
– συντήρηση και σήµανση µονοπατιών και προδιαγραφών σχετικών µελετών», καθώς και το Π.∆. 
437/1981 περί εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών έργων. 
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2) Περιοχή µελέτης, θέση του έργου. 
Η υπό µελέτη περιοχή βρίσκεται στο δηµόσιο δασικό σύµπλεγµα΄΄ Γέρακα -Ξάνθης- Κιµµερίων΄΄ 

εντός των ορίων του Περιαστικού ∆άσους της Ξάνθης και συγκεκριµένα το έργο (µονοπάτι) διέρχεται από 
τις συστάδες, 29 α, 29 β, 29 γ, 31 ζ, 12 και 28 αυτού.  

 
3) Συνθήκες ιδιοκτησίας στην περιοχή του έργου. 

      Το περιαστικό δάσος Ξάνθης ανήκει στο Ελληνικό δηµόσιο, µε εξαίρεση ορισµένες εκτάσεις, στο ΒΑ 
και στο Ν∆ τµήµα αυτού, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως ιδιόκτητες. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
συµπλέγµατος δεν παρουσιάζει αξιοσηµείωτη αλλαγή από τις προηγούµενες διαχειριστικές µελέτες και 
ως εκ τούτου το µεταφέραµε σχεδόν αυτούσιο, όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες µελέτες. Έτσι 
αναφέρουµε: 
α) Τα ιδιωτικά δασοτεµάχια µε συγκυριότητα του ∆ηµοσίου κατά το 1/5 που εµπίπτουν µέσα στη 
περίµετρο του δάσους και βρίσκονται στον ΒΑ τοµέα αυτού 
    Το ∆ασαρχείο Ξάνθης τα χρονικά διαστήµατα 1933-36, 1938-39, και 1945-46, πραγµατοποίησε 
αναδασώσεις µε Prinus brutia (Θάσου), Cupressus sempervirens και Pinus nigra, µε τότε ∆ασάρχες  τους 
Ι. Βύζα, ∆. Γρίσπο και Α. Λιάνη. Εκδόθηκε δε για την προστασία των αναδασώσεων η ∆.Α.∆ 1/1945. 
    Το έτος 1948 υποβλήθηκε από το ∆ασαρχείο Ξάνθης πρόγραµµα αναδασώσεως των πρανών του 
δάσους πάνω από την πόλη της Ξάνθης, εκτάσεως 11260 στρ., το οποίο εγκρίθηκε µε την 136779/14-11-
47 εγκριτική διαταγή του Υπουργείου Γεωργίας. 
    Η ανωτέρα εγκριτική διαταγή, αποτελούσε και πράξη κηρύξεως ως αναδασωτέας της περιοχής 
«Βορείως της πόλεως Ξάνθης πρανών του ∆ήµου Ξάνθης και Κοινότητας Κιµµερίων», που δηµοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ 139/Β’ της 15-12-1947. 
    Το έτος 1957 υποβλήθηκε από το ∆ασαρχείο πίνακας υλοτοµίας καλλιέργειας των τεχνικών 
αναδασώσεων πεύκης ,σε εκτέλεση της 72968/εγκ.367/3-5-57 διαταγής του Υπουργείου Γεωργίας, ο 
οποίος µετά από δύο τροποποιήσεις τελικά εγκρίθηκε για λήµµα 100 κ.µ., µε την 155513/1237/23-7-63 
απόφαση του Υπουργείου. 
    Και ενώ, όπως φαίνεται από το ανωτέρω, πραγµατοποιήθηκαν τόσες εργασίες  από µέρους της 
Υπηρεσίας κατά το χρονικό διάστηµα 1933-1962 και κανείς δεν έθεσε θέµα ιδιοκτησίας, ξαφνικά στις 27-
1-1963 η Ιερά µονή Ταξιαρχών προσέφυγε µε αίτησή της στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, για την 
λήψη προσωρινών µέτρων κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου επί εκτάσεως 11260 στρ. περίπου, δηλαδή για 
ολόκληρη την έκταση  που κηρύχθηκε αναδασωτέα. 
    Μετά από όλα τα ανωτέρω διαδραµατισθέντα (δικαστικές διαµάχες µεταξύ δασαρχείου και Ιεράς µονής 
Ταξιαρχών), οι Μονές δεν προέβησαν σε καµία µέχρι σήµερα επίσηµη διεκδίκηση των εκτάσεων αυτών. 
    ∆ιαρρέει, βέβαια, από την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, ότι όλες οι εκτάσεις που προαναφέρθηκαν 
ανήκουν στην ιδιοκτησία τους. 
    Εµείς πιστεύουµε µελετώντας το εν λόγω κοµµάτι ότι έχει τεράστιες δυνατότητες και προοπτικές, 
δασοπονικά και πρέπει να υπάρξει συνεργασία της Ι.Μ Ταξιαρχών µε την ∆ασική Υπηρεσία. 
    Καθώς δεν πρέπει να ξεχνάµε το τεράστιο έργο που πραγµατοποίησε η ∆ασική Υπηρεσία στις 
συγκεκριµένες συστάδες µε τις τεχνητές αναδασώσεις που έγιναν µε σκοπό την οχύρωση της πόλης από 
πληµµύρες, την συγκράτηση του εδάφους, την προστασία του µικροκλίµατος, την δηµιουργία αισθητικού 
δάσους αναψυχής των κατοίκων της πόλης και των επισκεπτών στο δάσος. 
 

4) Σκοπός του έργου. 
Σκοπός της µελέτης είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση του µονοπατιού και η παράλληλη 

εγκατάσταση ξύλινων κατασκευών δασικής αναψυχής, υπαίθριας ψυχαγωγίας και πινακίδες ενηµέρωσης 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, την ξενάγηση και την γνωριµία της περιοχής, καθώς και η 
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής που είχε χρησιµοποιηθεί τότε, χειρωνακτικά και µόνο, για την κατασκευή των 
δρόµων αυτών αλλά και η διατήρηση της φυσικής οµορφιάς του τοπίου. 

Η ποικιλότητα του τοπίου, η πλούσια και ποικίλη βλάστηση, οι βραχώδεις εξάρσεις (σε διάφορα 
σχήµατα) θα συµβάλουν σηµαντικά στην έλξη των επισκεπτών και στην ευχάριστη παραµονή και 
επιµήκυνση του χρόνου παραµονής στον τόπο.  



ΕΚΘΕΣΗ                                                                             -4- 

Αυτό το οποίο δεν πρέπει να διαφεύγει είναι η απόλυτη διατήρηση της επαφής, η άντληση 
ευαισθησίας προς το φυσικό περιβάλλον το οποίο είναι τόσο κοντά µας και το οποίο πάρα πολλοί 
κάτοικοι δεν γνωρίζουν µέχρι σήµερα. Επίσης θα µπορούσε να αποτελέσει και χώρο επίσκεψης 
ηµερήσιων εκδροµών από τα σχολεία της πόλης µας µε παράλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή 
τους για το περιβάλλον. 

Έµµεσος στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αύξηση της επισκεψιµότητας της περιοχής µε την 
αξιοποίηση των αισθητικών της στοιχείων (τοξωτά γεφύρια, φυσικές κολυµβήθρες, µαιανδρισµός 
ποταµού,  και βραχώδεις εξάρσεις), παρέχοντας στους επισκέπτες έναν νέο χώρο ποιοτικής αναψυχής, 
που δεν ανταγωνίζεται αλλά συµπληρώνει υπάρχουσες θέσεις αναψυχής της εγγύτερης και ευρύτερης 
περιοχής, µεγιστοποιώντας τις ωφέλειες (οικονοµικές και µη) των κατοίκων της περιοχής και 
συµβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξή της. 

Οι επεµβάσεις κατά µήκος του ∆ασοτουριστικού µονοπατιού σε ορισµένα σηµεία είναι απαραίτητες, 
το µονοπάτι θα έχει κατάστρωµα το φυσικό έδαφος, παρόλο αυτό θα εφαρµοστούν συγκεκριµένες 
εργασίες εκσκαφής, καθαρισµού του καταστρώµατός του, άρσης καταπτώσεων, καθαρισµός 
υποβλάστησης, ενίσχυση και ανακατασκευή παλιών γεφυριών και τοποθέτησης ξύλινων γεφυρών για την 
διευκόλυνση της περιήγησης των επισκεπτών. Οι προτάσεις για την τοποθέτηση κατασκευών σε 
συγκεκριµένα σηµεία όπως π.χ. τραπεζόπαγκους, κιόσκια, παγκάκια, βρύση, σκαλοπάτια, θέσεις θέας 
θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες και θα αποτελέσουν πόλο έλξης ατόµων όλων των ηλικιών. Καθώς 
επίσης η τοποθέτηση πινακίδων ενηµέρωσης αλλά και κατεύθυνσης θα διευκολύνουν και θα 
πληροφορούν τον περιπατητή για την ακόλουθη πορεία του. 
 
 
 
 
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ   
 
1. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

1.1  Γεωλογία 
Οι πληροφορίες για την Γεωλογία της περιοχής λήφθηκαν από τους Γεωλογικούς χάρτες κλίµακας 

1:50.000 του Εθνικού Ιδρύµατος Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και τους 
εδαφολογικούς του Ι.∆.Ε.Α. 
    Σύµφωνα µε τις παραπάνω πηγές και δεδοµένου ότι η προς µελέτη περιοχή αποτελεί τµήµα του 
ορεινού όγκου της Ροδόπης, τα πετρώµατα που επικρατούν είναι τα κρυσταλλοσχιστώδη µεταµορφωµένα 
πετρώµατα. Η µάζα των πετρωµάτων αυτών  συνίσταται σε πετρώµατα υψηλού βαθµού µεταµορφώσεως, 
διαµορφούµενα σε δύο στρωµατογραφικές σειρές. Τη σειρά των Γνευσίων, γνευσιακών Σχιστόλιθων και 
τη σειρά των Μαρµάρων. Επίσης απαντώνται σε µικρές επιφάνειες Ανδεσίτες, Πλουτώνια και 
αλλουβιακές αποθέσεις.  
 

1.2  Τοπογραφία 
Το υπερθαλάσσιο ύψος κατά µήκος του µονοπατιού κυµαίνεται µεταξύ των 50 – 150µ. Η έκθεση του 

είναι κυρίως Ανατολική  ενώ η κλίση του εδάφους κυµαίνεται 1 - 45% και κατά θέσεις και µεγαλύτερη.  
Η ευρύτερη περιοχή γενικά χαρακτηρίζεται ηµιορεινή. Οι ονοµασίες των κορυφών, κορυφογραµµών 

και ρεµάτων διακρίνονται στον χάρτη προσανατολισµού (Σχέδιο 1).   
 
 

1.3  Έδαφος 
 
α) Ζώνη των µαρµάρων 
     Το έδαφος γενικά είναι αβαθές µέχρι και πολύ αβαθές και αποσκελετωµένο. Η βλάστηση που 
επικρατεί εδώ είναι τα διάφορα πλατύφυλλα και σε περιορισµένη έκταση τα αείφυλλα πλατύφυλλα. Τα 
εδάφη χαρακτηρίζονται ως αλκαλικά και είναι φτωχά σε χουµικές ουσίες. 
β) Ζώνη των γνεύσιων – γρανιτών – αποθέσεων κ.λ.π 
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     Τα εδάφη σε αυτή τη ζώνη έχουν πλούσιο εδαφικό σκελετό µε σύσταση αργιλλοαµµώδη µέχρι 
πηλοαµµώδη. Στις ελαφρές και µέτριες κλίσεις και όπου η δασοκάλυψη βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τα 
εδάφη είναι βαθιά µέχρι πολύ βαθιά. Στις ισχυρές κλίσεις τα εδάφη είναι σχεδόν βαθιά ή και πολύ βαθιά 
και µόνο στις θέσεις στις οποίες η δασοκάλυψη είναι υποβαθµισµένη, έχουµε αβαθή εδάφη ή 
αποσκελετωµένα, χωρίς όµως να χάνουν την ικανότητά τους για την ανάπτυξη δασοπονικής βλάστησης.  
 

1.4  Υδρολογία 
Αναφέρουµε τον ποταµό «Κόσυνθο» ο οποίος διασχίζει το µονοπάτι και συνεχίζει παράλληλα σε αυτό, 

µαιανδρίζει σε ένα σηµείο όπου εκεί γίνεται ο χώρος αναψυχής. 
Όλα τα ρέµατα και η πορεία τους διακρίνονται στον χάρτη προσανατολισµού (Σχέδιο 1).   

 
 

1.5  Κλίµα 
Τα κλιµατολογικά στοιχεία για την περιοχή λήφθηκαν από τον µετεωρολογικό σταθµό του 

Καπνικού Σταθµού Ξάνθης, ως ο πλησιέστερος ,διότι ο Μετεωρολογικός Σταθµός Εχίνου είχε στοιχεία 
µέχρι το διάστηµα 1994. 

       Οι παρατηρήσεις για όλες τις παραµέτρους αναφέρονται για τα έτη 1992 - 2002 (υψόµετρο 
80µ) και είναι οι πιο πρόσφατες που µπορούν να βρεθούν. Πιστεύουµε ότι ανταποκρίνονται στις 
κλιµατικές συνθήκες της µελετούµενης περιοχής. 

Γενικά το κλίµα που επικρατεί στην εν λόγο περιοχή είναι µέσο µεσογειακό ύφυγρο, όχι γνήσια 
εύκρατο µε τάση προς µεσογειακό ξηρό. 
Η Μέση Θερµοκρασία αέρος του ψυχρότερου µηνά είναι 4,95οC και του  θερµότερου µήνα 26,26οC. 
Η Μέση σχετική υγρασία του θερµότερου µηνός είναι  71,18%.  

Το µέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 973,83 mm. Το ελάχιστο ύψος βροχής (κάτω των 50mm) 
παρουσιάζεται κατά την περίοδο Ιουνίου - Οκτωβρίου.  ∆εν παρατηρείται ξηροθερµική περίοδος. 
Εκείνο που κρίνεται απαραίτητο να ληφθεί υπόψη, είναι η σηµαντική µείωση βροχοπτώσεων που 
παρατηρείται στην τελευταία δεκαετία και εκτιµάται γύρω στο 25%. 

Οι χιονοπτώσεις στην περιοχή είναι λίγες  και κρατούν ελάχιστα. Στα µεγαλύτερα υψόµετρα 
συγκεντρώνεται περισσότερο χιόνι απ’ ότι στα µικρότερα. Το ίδιο ισχύει για τις Βόρειες σε σχέση µε 
τις Νότιες εκθέσεις. Γενικά, όµως, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα 
έντονες χιονοπτώσεις µακράς διάρκειας.  

Τα φαινόµενα έντονου ανέµου είναι τοπικής φύσεως και συνδέονται µε την τοπογραφική 
διαµόρφωση της περιοχής. Κατά κύριο λόγο, κυριαρχούν οι Βόρειοι-Βορειοανατολικοί άνεµοι.  

Όσον αφορά τους παγετούς, τέτοιοι εµφανίζονται αρκετοί τόσο το φθινόπωρο, όσο και την άνοιξη 
και φυσικά το χειµώνα. Ανάλογα µε το υψόµετρο και το τοποκλίµα-µικροκλίµα εµφανίζονται αρκετές 
διαφοροποιήσεις της έντασης και της συχνότητας τους. 

 
 

1.6  Βλάστηση 
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου, ο κύριος βλαστητικός σχηµατισµός είναι το δάσος, ενώ υπάρχουν 

λίγοι θαµνώνες και γυµνές εκτάσεις (λιβάδια) και οι καλλιέργειες είναι περιορισµένες.  
 
 
 

1.7  Χλωρίδα 
Το περιαστικό ∆άσος Ξάνθης µπορεί να χαρακτηριστεί ως βοτανικός κήπος  αφού υπάρχει 
ποικιλοµορφία στα είδη που το συνθέτουν. Κύριο είδος που επικρατεί είναι η Πεύκη, όπως  η Θαλάσσια 
(Pinus Maritima) , Τραχεία Πεύκη (Pinus Brutia) και Χαλέπιος Πεύκη (Pinus Halepensis). Επίσης στη 
διαδροµή µας συναντήσαµε Κυπαρίσσι, Φράξο, Πουρνάρι, Γαύρο ,Κρανιά , Κράταιγο  και παραποτάµια 
στον ποταµό Κόσυνθο την Ιτέα ( Salix ) πλατάνι, σκλύθρο, φτελιά, αϊλανθος και µεµονωµένα σηµύδα. 
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1.8  Πανίδα 
Η περιοχή µελέτης παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς άγριων ζώων και πτηνών. 
Στην περιοχή διαβιεί ένας σηµαντικός αριθµός θηραµατικών και µη ειδών ζώων, αλλά και 

µικροοργανισµών. Ανάµεσα στα άλλα εµφανίζεται το Ζαρκάδι, ο Λύκος, ο Αγριόχοιρος, ο Λαγός,. το 
Τρυγόνι, το Κοτσύφι, η Φάσα, η Πέρδικα, η Μπεκάτσα, η Τσίχλα, το Ορτύκι όπως και αρκετά άλλα είδη 
αρπακτικών. 
 
 

1.9  Το τοπίο 
     Το δασικό τοπίο είναι συνισταµένη τόσο των φυσικών παραγόντων όπως είναι η βλάστηση, τα ζώα, 
τα νερά και το τοπογραφικό ανάγλυφο αλλά και της επέµβασης του ανθρώπου κατά τη µακρόχρονη 
παρουσία του στη γη µε τις διάφορες κατασκευές και τις χρήσεις γης. 

Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να τονιστούν και να αξιοποιηθούν όσο γίνεται ορισµένα θετικά 
στοιχεία του τοπίου, όπως για παράδειγµα θέσεις θέας(βραχώδεις εξάρσεις), θέσεις σε ράχες, θέσεις 
δίπλα σε ρέµατα και σε παλαιές γέφυρες(τοξωτά) ή η ευνόηση ορισµένων αισθητικών στοιχείων της 
βλάστησης(αιωνόβια δέντρα) µε θετικά στοιχεία του δασικού τοπίου π.χ. µορφή, χρώµα και υφή, καθώς 
και το στοιχείο του νερού(καταρράκτες, φυσικές κολυµβήθρες), µε τη δηµιουργία των θέσεων ανάπαυσης 
και αναψυχής. 
 
 
2. ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
     Το Περιαστικό δάσος της πόλεως της Ξάνθης και των παρακείµενων οικισµών είναι συνολικής πλέον  
έκτασης 31.292,53 στρεµµάτων. Επίσης, η υπάρχουσα κατάσταση µε τη προστασία του Αισθητικού 
∆άσους των Στενών του Νέστου δίνει το στίγµα του υπό µελέτη δάσους. Προήλθε από τεχνητή 
αναδάσωση κατά το παρελθόν  και αποτελεί αφ’ ενός τον πνεύµονα του πρασίνου της Ξάνθης, αφ’ ετέρου 
τόπο αναψυχής των κατοίκων της πόλεως που το επισκέπτονται συχνά συνδυάζοντας και τις επισκέψεις 
τους στα τρία Μοναστήρια που υπάρχουν µέσα σ’ αυτό. 
     Επισηµαίνουµε και τον προστατευτικό χαρακτήρα του περιαστικού δάσους ως προς τη συγκράτηση 
του εδάφους από το νερό της βροχής βοηθώντας στην αντιπληµµυρική προστασία της πόλης της Ξάνθης. 
     Ο επισκέπτης που θα βρεθεί µέσα στο πευκοδάσος θα απολαύσει τη δροσιά, την οµορφιά, την 
ανάταση ψυχής που προσφέρει το δάσος και θα απολαύσει τη θαυµάσια θέα του. 
     Το παρόν µελετούµενο δάσος έχει µεγάλη αξία γιατί ασκεί προστατευτικές, κοινωφελείς επιδράσεις 
στην οικοτουριστική ανάπτυξη. 
     Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια αποκόλλησης από τα παλιά πρότυπα, ώστε να αναδειχθεί 
και να αξιοποιηθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας  των ∆ασών. Ο Έλληνας της σηµερινής  βιοµηχανικής 
κοινωνίας αναγνωρίζει το ρόλο του δάσους και στρέφεται προς τη φύση, που του αποκαλύπτει την 
αισθητική απόλαυση και τον ανακουφίζει από την καταπιεστική καθηµερινότητα. 
     Το δάσος όπως αναφέραµε  ασκεί προστατευτικές επιδράσεις, µε τη συγκράτηση  του ορεινού 
εδάφους, την αποτροπή σχηµατισµού  χειµαρρικών φαινοµένων και την οµαλή κίνηση των ρεόντων 
υδάτων, γι’ αυτό και όλα τα δασοπολιτικά µέτρα αποσκοπούν στη διατήρηση του δάσους, στην αύξησή 
του µε αναδασώσεις και στην προστασία του από τον οργανικό και ανόργανο κόσµο. 
     Οι αισθητικές επιδράσεις του περιαστικού δάσους είναι ιδιαίτερα αξιόλογες γιατί παρουσιάζουν 
φυσικές οµορφιές  και λόγω της κοντινής απόστασης από την πόλη της Ξάνθης είναι προσιτό στους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής µας, ώστε να θαυµάσουν . 
 Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε τις πευκοσυστάδες του περιαστικού δάσους πάνω από την πόλη της 
Ξάνθης, που παίζουν το ρόλο του φυσικού πνεύµονα της πόλης. 
    Πέρα από τα παραπάνω όπως αναφέραµε, ένα µεγάλο µέρος των δασών του υπόψη συµπλέγµατος 
λειτουργεί σήµερα ως χώρος αναψυχής λόγω των πολλών αισθητικών αξιών που διαθέτει. 
  Η περιοχή του έργου  εµπίπτει σε άλλες προστατευόµενες περιοχές του άρθρου 18 του Ν.1650/86, 
Προστατευτικό περιαστικό δάσος 3788 Π.Ε./23-3-2006 απόφαση Γεν. Γραµµ. Περ. Α. Μ. Θρ.  (έκταση 
2.336,14 Ha), Παναγία Καλαµού - Ταξιαρχών 3335/28-6-2001 (ΦΕΚ 931/19-7-2001) έκταση 1.590 Ha. 
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3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
Στην ευρύτερη περιοχή του έργου υπάρχουν υφιστάµενες υποδοµές τόσο τεχνικές όσο και άλλων 

χώρων δασικής αναψυχής που θα αξιοποιηθούν ακόµη περισσότερο µε την εκτέλεση του. 
Αναλυτικά αναφέρουµε: 
        . 

i) ∆ιαµόρφωση παλιού µονοπατιού κατά θέσεις. 
ii) Γέφυρες Τοξωτές, παλιά πολεµίστρα και ο ποταµός Κόσυνθος κατά µήκος του µονοπατιού όπου     

µε την συγκεκριµένη µελέτη θα αναδειχθούν. 
iii) Ανάδειξη της παλιάς πόλης, ανάδειξη τριπλού τοξωτού γεφυριού Βυζαντινής εποχής και ενός 

µονού µικρότερου. 
 

4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
Οι κύριες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή της υπό µελέτης περιοχής είναι η δασοπονία, η 

κτηνοτροφία, ο οικοτουρισµός, η θηραµατοπονία και η µελισσοκοµεία. Αναλυτικότερα στις συστάδες και 
στα τµήµατα της ευρύτερης περιοχής συνολικής έκτασης 1.172,6463 Ha, οι µορφές εδαφοπονικής 
εκµετάλλευσης σε Ha είναι οι εξής: 

 
 
  
 
 
 
Όσον αφορά την κτηνοτροφία στην περιοχή διακινείται και διατρέφεται ένας µικρός αριθµός µικρών 

ζώων(περίπου 40), ενώ η εφαρµογή της γίνεται µε το παραδοσιακό σύστηµα του κοπαδιού και της 
ελεύθερης βοσκής. 

 
 

5. ∆ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
Ο βασικός άξονας όπου εκτείνεται η µελέτη µας είναι η εθνική οδός Ξάνθης – ∆ράµας και το 

επαρχιακό δίκτυο πόλης Ξάνθης – Παναγία Καλαµού – Παναγία Αρχαγγελιώτισα. Η αρχή του 
µονοπατιού βρίσκεται στην γέφυρα του Κοσύνθου (Σαµακόβ) στη συνέχεια διασχίζουµε την 
Παναγία Αρχαγγελιώτισα, την γέφυρα Ξάνθης – Σταυρούπολης(µέχρι εδώ είναι το 1ο τµήµα της  
παρούσης Μελέτης και το έργο που θα υλοποιηθεί αρχικά ,σύµφωνα µε την χρηµατοδότηση 
αναφέρθηκε πιο πάνω) και το τοξωτό γεφύρι (ξενοδοχείο ΑΓΡΙΑΝΙ) συνεχίζοντας κάτω από το τοξωτό 
γεφύρι συναντάµε την αναδάσωση κουκουναριάς, περνάµε πάνω από τη νησίδα εθνικού δρόµου Ξάνθης 
– Σταυρούπολης, έχοντας αριστερά θέα στον Κόσυνθο και τέλος από τα µουσουλµανικά νεκροταφεία 
µπαίνουµε στο µονοπάτι ζωής για να καταλήξουµε στη θέση «νησάκι».  

Όλοι οι ∆ασικοί και οι Ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι, καθώς και οι σχετικοί κοντινοί οικισµοί της 
περιοχής µελέτης  διακρίνονται στον χάρτη προσανατολισµού (Σχέδιο 1). 
 
 
Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ   

Τα προτεινόµενα έργα -  εργασίες κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
1. Αποκατάσταση – συντήρηση µονοπατιού(καθαρισµός). 
2. Κατηγορία µονοπατιού. 
3. Επιµέρους εργασίες. 
4. Χαρτογραφική απεικόνιση. 
5. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά του µονοπατιού. 
6. Συµπληρωµατικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση των χρηστών.  
7. Σήµανση. 
8. Κατασκευή µεταλλικής γέφυρας, µήκους περίπου 35 µέτρων(δεν αφορά εργασίες για την 

παρούσα µελέτη του έργου). 

∆ασοσκεπής 
έκταση 

Μερικώς 
δασοσκεπής 

έκταση 
Αγροί 

Γυµνές 
εκτάσεις 

Άγονες 
εκτάσεις 

      921.2021 32.9788 10.7645    68.3912 0.7819 

    92.00%      4.5% 1.30% 1.50% 0.70% 
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1. Αποκατάσταση – συντήρηση µονοπατιού. 

Η παρούσα µελέτη αφορά την ανάδειξη και αξιοποίηση µονοπατιού στο περιαστικό δάσος Ξάνθης. 
Λόγω της µη συχνής χρήσης του µετά τις νέες οδικές διανοίξεις το µονοπάτι χρήζει επεµβάσεων 
συντηρήσεως και βελτιώσεως, ώστε να χρησιµοποιηθεί πλέον από εξασκηµένους ή µη πεζοπόρους, από 
εξασκηµένους ή µη επισκέπτες της. 
 
 
2. Κατηγορία µονοπατιού. 

Το παρόν µονοπάτι δύναται να χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του ή σε τµήµατά του και ως πεζοπορικό 
µονοπάτι από τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.  

Όσον αφορά την µορφή του µονοπατιού, πρόκειται για ∆ιαµπερές στα πρώτα τµήµατα του ενώ στη 
συνέχεια έχουµε πλήρη δασοκάλυψη δίνοντας µια αγρία οµορφιά, εναλλαγές στο τοπίο, µε παράλληλη 
θέα στο ποταµό Κόσυνθο, το µονοπάτι που αρχίζει από την γέφυρα του Σαµακόφ (φυσικά κάποιος 
µπορεί να ξεκινήσει και από τη θέση νησάκι(µονοπάτι ζωής, όταν ολοκληρωθεί το εν λόγω έργο), 
προσπερνώντας γρήγορα τον παλιό οικισµό µε τα σπίτια και φτάνοντας σε θέση όπου υπάρχει µια 
πέτρινη βρύση (ανάδειξη αυτής) συνεχίζει µέσα στο πευκοδάσος µε θέα τον ποταµό Κόσυνθο. Φτάνει στη 
πρώτη διασταύρωση όπου χωρίζει αριστερά προς τον χώρο του µαιανδρισµού του Κοσύνθου (300 µ. 
καθοδική πορεία). 
 
 
 
3. Επιµέρους εργασίες. 

Οι επιµέρους εργασίες όσον αφορά την καθαυτού αποκατάσταση – συντήρηση του µονοπατιού είναι 
οι εξής:  
 

3.1  Καθαρισµός καταστρώµατος µονοπατιού 
Προτείνεται καθαρισµός του καταστρώµατος του µονοπατιού αναφέρονται αναλυτικά στα 

περιγραφικό τιµολόγιο).   
σε πλάτος 2 µέτρων από χαλαρωµένα, αποκολληµένα και ασταθή τεµάχια στα σηµεία: Σ6-Σ13, 

Σ15-Σ21(φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για τον καθαρισµό).  
. 

 
3.2  Καθαρισµός υποβλάστησης   

Προτείνεται καθαρισµός της υποβλάστησης  εκατέρωθεν του άξονα του µονοπατιού (αναφέρονται 
αναλυτικά στα περιγραφικό τιµολόγιο).   

 στα σηµεία : Σ6-Σ13, Σ15-Σ21(φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για 
τον καθαρισµό).  

. 
 

3.3  Αραιώσεις – Κλαδεύσεις   
Προτείνονται αραιώσεις – κλαδεύσεις (αναφέρονται αναλυτικά στα περιγραφικό τιµολόγιο).   
του µονοπατιού στο σηµεία: Σ6-Σ13,Σ15-Σ21(φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και 

καθοδήγηση για τον καθαρισµό).  
      3.4 Κοπή µεγάλων δέντρων 

Κοπή µεγάλων δέντρων µεγαλυτέρου των 4 µέτρων(αναφέρονται αναλυτικά στα περιγραφικό 
τιµολόγιο).   
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3.5  Τοποθέτηση λίθινων σκαλοπατιών   
Προτείνεται η τοποθέτηση 3 λίθινων σκαλοπατιών µήκους 1,5 µ στα σηµεία: 

Σ6,Σ8,Σ9,Σ11,Σ13,Σ14,Σ20. (φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την 
τοποθέτηση).  

 
   

3.6 Αποκοµιδή σκουπιδιών 
Προτείνεται καθαρισµός στα σηµεία Σ1 έως Σ21, αποκοµιδή σκουπιδιών εκατέρωθεν των πρανών 

και αποθέσεις δίπλα στο ποτάµι από τη ροή του και κατά µήκος του µονοπατιού όπου εµφανίζονται 
σκουπίδια(ενηµερωτικές πινακίδες για την µη απόθεση νέων καθ’ όλη τη διάρκεια του µονοπατιού). 

  
3.7  Επίστρωση µε λίθους – πλάκες 

Προτείνεται επίστρωση µε λίθους ή πλάκες στα πρανή του µονοπατιού χωρίς να χρειάζεται η 
µεταφορά µε τις ήδη υπάρχουσες(Λίθους-Πλάκες). ∆ιαµόρφωση καταστρώµατος στα σηµεία όπου 
προτείνεται (Σηµείο 3 – Σηµείο 6,)  

 
4. Χαρτογραφική απεικόνιση. 

Το µονοπάτι(συνολικά) και το υπό Μελέτη που αφορά το 1ο τµήµα(το έργο που θα γίνει µε την 
παρούσα µελέτη) , οι κοντινοί δρόµοι και οι θέσεις όλων των έργων και εργασιών απεικονίζονται 
χαρτογραφικά στον Χάρτη Προσανατολισµού σε κλίµακα 1:10.000 (Σχέδιο 1) και στην Οριζοντιογραφία 
σε κλίµακα 1:10.000 (Σχέδιο 2).    
 
5. Γεωµετρικά χαρακτηριστικά του µονοπατιού. 

Η υψοµετρική διαφορά του µονοπατιού από την αρχή του (Σ1) έως το τέλος του (Σ35) είναι 20 µέτρα. 
Το µήκος του(αφορά όλο το µονοπάτι) όπως µετρήθηκε οριζοντιογραφικά επί της Οριζοντιογραφίας 

(Σ1 → Σ35) είναι 7,919 µέτρα(αποτύπωση ακριβής µε GPS τα οποία φαίνονται και στον χάρτη 
προσανατολισµού στα σχέδια και στον χάρτη κτηµατολογίου 1:10.000).  

Το µήκος για το έργο που θα αφορά το 1ο τµήµα είναι 3,887 µέτρα µέχρι το Σ21 (σηµείο) 
φαίνονται αναλυτικά όλο το µονοπάτι και το υπό χρηµατοδότηση 1ο τµήµα που θα γίνει. 

Το πλάτος του κυµαίνεται από 2,00 - 4,00 µέτρα (ανάλογα µε τη θέση). 
Ο απαιτούµενος χρόνος πορείας του µονοπατιού είναι περίπου 50 λεπτά – 1 ώρα και ο βαθµός 

δυσκολίας είναι µέτριος. 
 
 
6. Συµπληρωµατικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση των χρηστών. 
Οι συµπληρωµατικές υποδοµές για την εξυπηρέτηση των χρηστών είναι οι εξής:  
 
6.1 Τοποθέτηση ξύλινου κιόσκι εξάγωνου 

Προτείνεται η τοποθέτηση δυο (1)  ξύλινων κιόσκι εξάγωνου στα σηµεία Σ13,Σ21(φυσικά θα 
υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την τοποθέτηση).  

. 
 
6.2 Τοποθέτηση τραπεζόπαγκου 

Προτείνεται η τοποθέτηση πέντε (3) τραπεζόπαγκων στα σηµεία Σ6,Σ9,Σ13,Σ19, (φυσικά θα 
υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την τοποθέτηση).  

. 
                                                                                                                                                                                                              
6.3 Τοποθέτηση ξύλινο παγκάκι   

Προτείνεται η τοποθέτηση τεσσάρων (3)  ξύλινων πάγκων στα σηµεία Σ16,Σ18. (φυσικά θα 
υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την τοποθέτηση).  
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6.4    Ξύλινη περίφραξη 

Προτείνεται η τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης (µήκους 195,00 µέτρων) ανά 2 µέτρα στα σηµεία Σ5 
έως Σ9, από Σ17 έως Σ21, (φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την 
τοποθέτηση).  

 . 
           
 
7. Σήµανση. 

Τα έργα σήµανσης είναι τα εξής:  
 

7.1  Τοποθέτηση πινακίδων υποδοχής επισκεπτών µε σκέπαστρο 
Προτείνεται η τοποθέτηση έντεκα (1) πινακίδων υποδοχής επισκεπτών µε σκέπαστρο στα σηµεία 

Σ1,Σ6,Σ7,Σ9,Σ13,Σ16,Σ21(φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την 
τοποθέτηση).  

. 
 

7.2  Τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων κατεύθυνσης 
Προτείνεται η τοποθέτηση δέκα (10) ξύλινων πινακίδων κατεύθυνσης στα σηµεία 

Σ2,Σ3,Σ4,Σ5,Σ7,Σ8,Σ10,Σ12,Σ14,Σ15,Σ16,Σ17,Σ18,Σ19,Σ20,Σ21 (φυσικά θα υπάρχει και καθ 
υπόδειξη µας και καθοδήγηση για την τοποθέτηση).  

 
7.3  Τοποθέτηση ξύλινων πινακίδων ενηµέρωσης 

Προτείνεται η τοποθέτηση δεκαεπτά (1) ξύλινων πινακίδων ενηµέρωσης στα σηµεία 
Σ1,Σ6,Σ7,Σ9,Σ10,Σ12,Σ13,Σ14,Σ15,Σ16,Σ21(φυσικά θα υπάρχει και καθ υπόδειξη µας και 
καθοδήγηση για την τοποθέτηση).  

. 
 

7.4  Τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης Ε6 
Προτείνεται η τοποθέτηση εκατό (50) πινακίδων σήµανσης Ε6 σε διάφορες  θέσεις καθ’ υπόδειξη. 
 

      Κάθε σηµείο της σήµανσης του έργου είναι αποτυπωµένο µε συντεταγµένη ώστε ο ανάδοχος να 
διευκολυνθεί, φυσικά µε την παρουσία της υπηρεσίας και την καθοδήγηση του επιβλέποντα δασολόγου η 
δασοπόνου για την καλύτερη τοποθέτηση των σηµάνσεων. 
    Αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω στο Αναλυτικό Τιµολόγιο της Μελέτης όλες η εργασίες που 
προτείνονται για την υλοποίηση του έργου. 
 
 
∆. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

Κατά την εκτέλεση και κατά την λειτουργία του έργου δεν προκαλούνται ιδιαίτερες αρνητικές 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (αλλαγή της οπτικής εικόνας της περιοχής, θόρυβος, πιθανές 
οχλήσεις στην άγρια πανίδα, σε σπάνια είδη φυτών, διάσπαση σηµαντικών οικοτόπων, κίνδυνος από 
συλλογή ειδών κυνήγι, διασπορά σκουπιδιών, ρύπανση του νερού κ.α), ώστε να απαιτούνται πρόσθετες 
παρεµβάσεις, λήψη επανορθωτικών µέτρων και επιβολή όρων λειτουργίας.  
 
 
Ε. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   

Όπως περιγράφονται στον  πίνακα περιµέτρησης εργασιών. 
 
 
ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 

Όπως περιγράφονται στο Αναλυτικό τιµολόγιο της Μελέτης. 
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Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε βάσει των :  
 

Βάση της υπ΄αριθµ. ∆11γ/0/9/7/07.02.2013 Απόφασης  Αν.Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.∆ 
«Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, 
Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών»  (Φ.Ε.Κ 
363/Β’/19.02.2013 ), όπως αυτή διορθώθηκε µε την υπ΄αριθµ. ∆11γ/ο/3/20/20.03.2013 (ΦΕΚ 
639/Β΄/20.03.2013) Απόφαση Αν.Υπουργού Α.Α.Υ.Μ.∆ «∆ιορθωτικές επεµβάσεις στην απόφαση 
Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων  Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, 
Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιµενικών»  
και συµπληρώθηκε µε την ∆11γ/ο/7/62/20.11.2013 (3094/Β΄/05.12.2013) Απόφαση Υπουργού Υ.Μ.∆ 
«Προσθήκη - Συµπλήρωση Άρθρου στα Τιµολόγια Έργων Οδοποιίας», και βάση του πρακτικού 
Ε.∆.Τ.∆.Ε  Γ΄τριµήνου 2012. 
Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 
45.000,00 ευρώ, ο οποίος περιλαµβάνει την Αξία των Εργασιών και το Εργολαβικό Όφελος 18%, 

Απρόβλεπτες ∆απάνες 15%, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%. 
 
 
Η. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε βάση τη µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν .  Ο 
τρόπος εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύµφωνα µε της ισχύουσα Νοµοθεσία  περί ανάθεσης και 
κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε βάση τη Μελέτη αυτή και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές που ισχύουν. 

 
 
 
Θ. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί µέσα σε ένα έτος.  
Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την 155129/2517/26-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝ.ΜΑΚ.ΘΡΑΚΗΣ (Α∆Α: ΒΖ7Ε7ΛΒ-Ο∆Κ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 29-12-2015. 
 
 

                                                                                                         
Ξάνθη, Φεβρουάριος 2016   

                          
 
 
 
 

                                                               Θεοδωρίδης Παντελής                   Τριανταφυλλίδου Μαρία               
 

 
 
        µε ∆’ Βαθµό 

     Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος  

µε ∆’ Βαθµό 

  Γεωτεχνικός-∆ασολόγος 
-         

Οι  Συντάκτες 


