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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την σηματοδότηση –ανάδειξη μονοπατιού Ημιμαραθώνιου Πάικου  

Περιφέρειας Τ.Κ. Καστανερής του Δήμου Παιονίας 
 

Η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης…» άρθρο 283 παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α., όπως 
είχαν ορισθεί…». 
2. Το π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Α’ 226) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικούμενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 
7. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 (Α΄ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και 
την αποτροπή καταστρατηγήσεων, κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. 279/Α΄/10-11-2005) και 
όπως ισχύει. 
8. Την αριθ. οικ.461114(9980)/18-11-2014 (Β’ 3129) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας “Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ” στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
9. Την αριθ. οικ.30140(386)/27-01-2017 (Β’ 335) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
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Διεύθυνσης, καθώς και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων και 
Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
10. Την αριθ. οικ.30110(385)/27-01-2017 (Β’ 390) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας ¨Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες και στον Εκτελεστικό 
Γραμματέα, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, των  
Διευθύνσεων/Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
11. Την αριθ. 156/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (Β’ 2142) «Μεταβίβαση αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης από το 
Περιφερειακό Συμβούλιο στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας».  
12. To υπ.αριθ 17REQ001674160/11.07.2017 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου 
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Κιλκίς.  
13. Την αρ.1277/18-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίνεται η κατανομή ποσού για την τουριστική προβολή της Π.Ε Κιλκίς έτους 2017 
από τον φορέα 724 και τον Κ.Α.Ε 977901701 σε βάρος του προϋπολογισμού 2017 της 
ΠΕ Κιλκίς.  
14. Τις υπ’ αρ. 1η/26-01-2018 (5/2018, ΑΔΑ:ΩΠ1Η7ΛΛ-ΤΜΞ) και  6η/2-04-2018 ( 
62/2018, ΑΔΑ:(6ΤΘΕ7ΛΛ-ΠΝ4) αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου που αφορά 
την «Έγκριση των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2018 για τις επτά 
Περιφερειακές Ενότητες της Π.Κ.Μ» και 1ης Τροποποίησης της. 
15. Την υπ.αριθ.οικ.214355(1652)/03.05.18, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(επανέγκριση) του τμήματος προϋπολογισμού Λογιστικής και ταμειακής Διαχείρισης της 
Υποδ/νσης Οικονομικού –Ανθρώπινων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στο 
φορέα 724 ΚΑΕ 9779.017.01. και έχει καταχωρηθεί με α/α 2091 το βιβλίο εγκρίσεων 
(6ΙΠΗ7ΛΛ-ΨΗΤ) 
16. Την με αρ. πρωτ.6159/28.06.2018, έγκριση της έκθεσης της επιτροπής πεζοπορικών –
ορειβατικών δραστηριοτήτων (ΣΕΔΟΠ) περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Γουμένισσας. 
17. Την μελέτη του Μονοπατιού του Ημιμαραθώνιου Πάικου από πτυχιούχο γεωπόνο –
εδαφολόγο. 
18. Την με α.π 9563/27.08.18, έγκριση της μελέτης σήμανσης και ανάδειξης του 
μονοπατιού ημιμαραθώνιου Πάικου από την Δ/νση Δασών Κιλκίς. 
19. Τις ανάγκες τουριστικής προβολής της Π.Ε Κιλκίς. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

  
 ότι προτίθεται  να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης,  σύμφωνα με το άρθρο 
118 του ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής, 

Για την σηματοδότηση –ανάδειξη μονοπατιού Ημιμαραθώνιου Πάικου  

Περιφέρειας Τ.Κ. Καστανερής του Δήμου Παιονίας 
 

 
Παραδοτέα 

Α. Σηματοδότηση διαδρομής  (σύμφωνα με την τεχνική έκθεση)  
Πρόκειται για μια διαδρομή 20 χιλιομέτρων στην οποία διεξάγεται ο Ημιμαραθώνιος του 
Πάικου. 
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Στον προϋπολογισμό του έργου προβλέπεται: Πινακίδες υποδοχής, πινακίδες 
κατεύθυνσης  (400 τεμ περίπου), πινακίδες θέσης (10 τεμ. περίπου), Πινακίδες 
επισήμανσης (5 τεμ. περίπου), πινακίδες ενημέρωσης 
Β. Εκτύπωση έντυπου υλικού  
Πρόκειται για εκτυπώσεις χαρτών (2000 τεμαχίων) που αφορούν στην διαδρομή του 
Ημιμαραθωνίου ( διαστάσεων κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή) . 
Γ. Αμοιβή Τεχνικής μελέτης 
Η τεχνική μελέτη του έργου έχει ανατεθεί από την  αναθέτουσα αρχή σε πτυχιούχο 
Γεωπόνο με την συμφωνία ο μελετητής να πληρωθεί από τον ανάδοχο του έργου. Κόστος  
Τεχνικής μελέτης (600,00€ συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α) 
 
Όλες οι παραπάνω ή επιμέρους ενέργειες, θα γίνουν λαμβάνοντας υπόψη και την σχετική 
Κ.Υ.Α.151344/165/18.01.17 (ΦΕΚ206/ΤΒ/31.01.17) και τις 
 υπ.αριθ.154551(1839)/13.07.17 (ΦΕΚ2562/Β/2017), 169774(2784)10.05.18 αποφάσεις 
τροποποίησης.  
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαδικασία θα συνεργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 
των εργασιών του έργου με τη αναθέτουσα αρχή, την Δ/νση Δασών Κιλκίς και τον 
ορειβατικό σύλλογο Γουμένισσας.  

       
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των  
7.000,00 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ή 5.645,16 € χωρίς Φ.Π.Α  

      Κριτήριο  αξιολόγησης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή. 
     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Προσφορά, που θα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών που περιγράφονται στην 
πρόσκληση. Φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, καθώς και κάθε 
άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη  από την παρούσα , επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 
 
                                          ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Οι συμμετέχοντες πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι: 

   Α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για τα αδικήματα της απάτης, 
δωροδοκίας, υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, εκβίασης, 
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή από κάποια από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 
Β. Δεν τελούν υπό πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση  εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης, ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
Γ.  Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι. 

Δ. Θα προσκομίσουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα, όταν τους ζητηθούν, προκειμένου να 
αποδείξουν την ακρίβεια των δηλωθέντων. 

Ε. θα αναλάβουν να πληρώσουν το κόστος της Τεχνικής μελέτης  
 



   4 

Σε περίπτωση σωματείου θα πρέπει συμπληρωματικά να προσκομίσουν  : 
 

1. Οικονομικό Απολογισμό προηγούμενου έτους (θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον 
Ταμία του Δ.Σ.). 
2. Έκθεση εξελεγκτικής Επιτροπής προηγούμενου έτους (θεωρημένη από την 
Επιτροπή). 
3. Αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στην οποία εγκρίνεται 
ο οικονομικός απολογισμός και ο απολογισμός πεπραγμένων Δ.Σ. (ανάγνωση έκθεσης 
Εξελεγκτικής Επιτροπής – ομόφωνη έγκριση και απαλλαγή Δ.Σ. από πάσα ευθύνη) 
(θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γ.Σ.). 
4. Συνοπτική έκθεση δραστηριοτήτων προηγούμενου έτους. 
5. Φωτοαντίγραφο σελίδων από έσοδα-έξοδα προηγούμενου έτους (από το βιβλίο 
ταμείου)  

 
Για τη συμμετοχή τους στην πρόσκληση και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και ο επιτυχής σχεδιασμός, αλλά και η οργάνωση και ολοκλήρωση 
του συγκεκριμένου έργου θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να 
τεκμηριώνει επαρκώς, την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων συμμετοχής  

 
Τα παραπάνω θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο δικαιολογητικών του υποψηφίου. 
   
                                                ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο 
μέχρι και τις 11.09.18  και ώρα 14.30 μ.μ.  στο γραφείο Τουρισμού της ΠΕ Κιλκίς, Αν. 
Παπανδρέου 3, 61100, Κιλκίς. 
Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις(3) μήνες από την επομένη της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. 

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από την διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να καταθέσει πριν 
την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική καλής εκτέλεσης 350,00€ που αντιστοιχεί στο 5% 
του συνολικού ποσού του έργου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής 
τηλέφωνα: .23413 50166 (κα Μαριάννα Σκουλαρικά). 
 
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Π.Κ.Μ. στη 
διεύθυνση: http://kilkis.pkm.gov.gr 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. 

Κιλκίς 
 

 
 

Ανδρέας Βεργίδης 
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Κοινοποίηση: 

 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κιλκίς (e-mail: info@kilkis.pkm.gov.gr). 
 Τμήμα Διαφάνειας και Υποστήριξης Συστημάτων Π.Ε. Κιλκίς (με την παράκληση να 

την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (email: 
it@kilkis.pkm.gov.gr). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
ΜΕΛΕΤΗ 

 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΠΑΪΚΟΥ  

 
 
 
 
 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η μελέτη εντάσσεται στην κατηγορία μελετών 25 και συντάχθηκε τον Ιούλιο του 2018 από 
τον Δρ. Αλέξανδρο Ελευθεριάδη, Μελετητή Β΄ τάξης κατηγορίας 25. 
 
 
  

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΚΘΕΣΗ 
 
ΚΕΦ. 1  Εισαγωγή 
          1.1 Γενικά 
          1.2  Σκοπός της μελέτης 
          1.3  Μεθοδολογία έρευνας και μελέτης 
 
ΚΕΦ. 2  Απογραφή και Ανάλυση 
 2.1 Το φυσικό περιβάλλον 
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 2.2 Το ανθρωπογενές περιβάλλον 
 2.3 Προβλεπόμενη χρήση - Σκοπός ίδρυσης/ανάδειξης του μονοπατιού 
 
ΚΕΦ. 3  Οργάνωση του χώρου – διαδρομών. Έργα. 

3.1 Η διαδρομή του ημιμαραθωνίου (σε κείμενο-περιγραφή των διοργανωτών) 
 3.2 Έργα – παρεμβάσεις 
 3.3 Οφέλη – χρησιμότητα των προτεινόμενων εργασιών – παρεμβάσεων 
            3.4 Τεχνικά στοιχεία πινακίδων σήμανσης. 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΚΕΦ. 4  Προϋπολογισμός του έργου  
ΚΕΦ. 5 Χρονοδιαγραμμα εκτέλεσης του έργου 

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΣΧΕΔΙΑ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Κεφ. 1  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1  Γενικά. 
Ο χώρος που διεξάγεται από το 2011 ο διεθνής ημιμαραθώνιος του Πάικου βρίσκεται στην 
περιοχή της Καστανερής του Δήμου Παιονίας (παλαιότερα Δήμος Γουμενισσας), νοτιοδυτικά 
της οροσειράς του Πάικου. Ο χώρος (αφετηρία, τερματισμός) βρίσκεται (Βλέπε, Χάρτης 1) 
σε απόσταση 500 μέτρων από τον οικισμό της Καστανερής. Οι κοντινότερες πόλεις από τον 
χώρο είναι: Κιλκίς 50km, Γιαννιτσά 25km και Έδεσσα 70km. Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο 
η Θεσσαλονίκη απέχει από τον χώρο του βοτανικού κήπου 80km και η Αθήνα 530km. 

Η αναγκαία για την ίδρυση του μονοπατιού μελέτη μας ανατέθηκε από τον 
Ορειβατικό Σύλλογο Περιηγητών Γουμένισσας, σε εφαρμογή της οποίας προέκυψε η 
παρούσα εργασία, η οποία αποτελεί  οριστική μελέτη - μελέτη εφαρμογής. 
 
1.2  Σκοπός της μελέτης 
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η σήμανση, συντήρηση και ανάδειξη του μονοπατιού 
που διεξάγεται ο διεθνής ημιμαραθώνιος του Πάικου, σε έκταση του Δήμου Παιονίας του 
Νομού Κιλκίς.  
 
1.3 Μεθοδολογία έρευνας και μελέτης 
Η έρευνα και μελέτη βασίστηκε στη μεθοδολογία που περιγράφεται στο διάγραμμα που 
ακολουθεί:  
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Διάγραμμα. 1.1.  Μεθοδολογία Εργασίας. 
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ΠΟΡΟΙ 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

 ΤΟΠΙΟ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
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ΚΕΦ. 2  ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
 
2.1 Φυσικό περιβάλλον 
 
2.1.1 Θέση, έκταση και τοπογραφική διαμόρφωση 
Η περιοχή μελέτης, έκτασης 50 περίπου στρεμμάτων δυτικά του οικισμού της Καστανερής, 
παρατίθεται στον Χάρτη 1. Η προσπέλασή της περιοχής είναι εύκολη και εξασφαλισμένη 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  

Η διαμόρφωση της περιοχής (μικροτοπίο) είναι σχεδόν ορεινή με κλίση,  και το 
υψόμετρο από τη θάλασσα περίπου από 900-1.350 μέτρα. 

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής  παρουσιάζουν πλήθος γεωλογικών 
πτυχώσεων και βαθιές χαραδρώσεις. 
 
2.1.2 Γεωλογία - Έδαφος 
Από γεωλογικής άποψης η περιοχή του Πάικου ανήκει στη ζώνη του Αξιού και στο 
Μεσοζωικό Κρητιδικό άξονα. Τα κύρια πετρώματα της περιοχής είναι λίγο ή πολύ 
μεταμορφωμένοι και ημι-μεταμορφωμένοι σχιστόλιθοι κυρίως γνευσιακοί και κατά σημεία 
πυριγενή, όπως γρανίτης και γαύρος. 

Τα εδάφη της περιοχής προέρχονται από την αποσάθρωση των ημι-μεταμορφωμένων 
πετρωμάτων και παρουσιάζουν όξινη μέχρι πολύ όξινη χημική αντίδραση. Είναι μέτρια έως 
φτωχά σε βάσεις Ca, Mg  και Κ. 

Κάτω από την επίδραση των παραπάνω παραγόντων, η διαμόρφωση της κατανομής 
του εδάφους εμφανίζεται ως εξής:  

- Στις συστάδες Οξιάς το έδαφος εμφανίζει τα κύρια χαρακτηριστικά του τύπου των 
ορφνών δασικών εδαφών με ορίζοντα Α σχετικά μέτριο, χαλαρό και χουμώδη, 
μελανόφαιου χρώματος, το οποίο οφείλεται στην αφθονία χουμικών ουσιών και στην 
καλή χουμοποίηση του ξηροτάπητα κυρίως της Οξιάς. 

- Στις συστάδες δρυός, ανάλογα με την κλίση, έκθεση και συγκόμωση, εμφανίζεται με 
ασαφή ή λίγο εμφανή τον ορίζοντα Α. Έτσι, σε συνθήκες μη διατάραξης, καλής 
συγκόμωσης, μικρής κλίσης και βόρειας έκθεσης, το έδαφος παρουσιάζεται σχετικά 
καλό έως άριστο. Στις διαταραγμένες συστάδες δρυός το έδαφος χαρακτηρίζεται από 
μέτρια γονιμότητα και ο ορίζοντας Α λείπει ή εμφανίζεται πολύ λίγο και έχει χρώμα 
καστανό. 

- Στις γυμνές εκτάσεις η γονιμότητα  και βαθύτητα του εδάφους  αυξάνει με την 
ελάττωση της εγκάρσιας κλίσης. Σε γυμνές εκτάσεις με ισχυρές κλίσεις το 
σχηματιζόμενο έδαφος είναι αβαθές ή αποπλύνεται με αποτέλεσμα την εμφάνιση του 
μητρικού πετρώματος. 

- Γενικά το έδαφος της περιοχής ανήκει στον τύπο των δασικών εδαφών που έχουν 
υποστεί διάφορες μορφές έκπλυσης με αποτέλεσμα η μηχανική σύσταση να ποικίλλει. 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
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Το έδαφος παρουσιάζεται ως αργιλλοαμμοπηλώδες μέχρι αμμώδες, σχετικά 
λεπτόκοκκου υφής. Το βάθος του εδάφους ποικίλει. Η γονιμότητα είναι ανάλογη των 
μεταβλητών που την επηρεάζουν όπως βάθος, κλίση, έκθεση κ.λπ. 

   
 
2.1.3 Κλιματικές συνθήκες  
Από τα ομβροθερμικά στοιχεία της περιοχής  στοιχεία της περιοχής Γουμένισσας και 
Καστανερής προκύπτει ότι το ύψος βροχής ξεπερνάει τα 800mm το έτος. Βέβαια, μεγάλη 
σημασία έχει η κατανομή της βροχής στις διάφορες εποχές του έτους.  

Στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι (βαρδάρης), ψυχροί και ξηροί. Άνεμοι 
διαφόρων κατευθύνσεων παρουσιάζονται επίσης στην περιοχή.  

Η μέση ελάχιστη θερμοκρασία ανά μήνα παρουσιάζεται τον μήνα Ιανουάριο (4,6°C) 
και η μέση μέγιστη τον Ιούλιο (25,7°C). 
 
2.1.4 Χλωρίδα - Βλάστηση της περιοχής.  
Η βλάστηση του όρους Παϊκου κυριαρχείται από φυλλοβόλα δάση, όπου η σύνθεσή τους 
είναι αποτέλεσμα της συνεπίδρασης οικολογικών παραγόντων. 

Μεταξύ των παραγόντων αυτών σπουδαιότεροι είναι η ορογραφική διαμόρφωση του 
Πάϊκου, η έκθεση και η κλίση του τόπου, η πετρολογική και η εδαφική σύσταση, τα 
ατμοσφαιρικά κατακριμνήσματα, η χλωριδική σύνθεση και τέλος η ζωική και η ανθρώπινη 
επίδραση. 

Στη μεγαλύτερη έκταση του όρους Πάϊκου, η βλάστηση είναι πλούσια, σχηματίζει 
πυκνοφυή και υψηλά δάση, με φυσιογνωμία που μεταβάλλεται ανάλογα με το υπερθαλάσσιο 
υψόμετρο. 

Τη μεγαλύτερη έκταση του ορεινού συγκροτήματος καταλαμβάνουν δάση 
φυλλοβόλων ειδών των γενών Quercus (δρυς), Fagus (οξιά), Castanea (καστανιά) και 
Carpinus (γαύρος). Μεταξύ αυτών, τα δάση της οξιάς καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη 
έκταση και ακολουθούν κατά σειρά τα δάση της δρυός, του γαύρου και της καστανιάς. 

Επίσης, σημαντική είναι η εμφάνιση στις Ν - ΝΔ και Δ υπώρειες του όρους μιας 
σκληρόφυλλης βλάστησης, που το κυρίαρχο στοιχείο της είναι το πουρνάρι (Quercus 
coccifera). 

 Τα φυσικά κωνοφόρα δάση των αυτοφυών γυμνόσπερμων λείπουν από τον κύριο 
ορεινό όγκο και περιορίζονται προς ΒΑ στην περιοχή των υψωμάτων του Σκρα σε λίγες 
μικρές συστάδες ή σε συδενδρίες ή σε μεμονωμένα άτομα μαύρης πεύκης (Pinus nigra) ή σε 
μερικά άτομα της δασικής πεύκης (Pinus sylvestris). 

Στην περιοχή του Δημοτικού δάσους Γουμένισσας εμφανίζονται οι παρακάτω ζώνες 
δασικής βλάστησης όπως δίνονται από τους (Κοράκης 2003, Αθανασιάδης 1986, Horvat et al. 
1974). 
  
Α. Παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης. (Quercetalia pubescentis) 
Λοφώδης – υποορεινή   
Η ζώνη αυτή εμφανίζεται από τις χαμηλότερες περιοχές του όρους και φθάνει μέχρι το 
υπερθαλάσσιο ύψος 950m. 

Το κατώτερο τμήμα της, μέχρι υπερθαλάσσιο ύψος 600-700m, εμφανίζει θαμνώδη 
φυσιογνωμία και ανήκει στην υποζώνη Ostryo-Carpinion και στον αυξητικό χώρο Coccifero-
Carpinetum. Τα σημαντικότερα ξυλώδη είδη που συμμετέχουν στη σύνθεση της βλάστησης 
της υποζώνης αυτής είναι τα: Q. coccifera, Q. pubescens, Carpinus orientalis, Ostrya 
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carpinifolia, Fraxinus ornus, Juniperus oxycedrus, Acer campestre, A. monspessulanum, 
Pistacia terebinthus, Rhus coriaria, Coronilla emerus, Crataegus monogyna, Osyris alba, 
Buxus sempervirens κ.ά. 

Το ανώτερο τμήμα της ζώνης καταλαμβάνεται από την υποζώνη Quercion confertae, που 
φθάνει κατά κανόνα μέχρι τα 950m, και αποτελείται από τους παρακάτω αυξητικούς χώρους: 

1. Quercetum confertae, στο κατώτερο τμήμα της υποζώνης, όπου επικρατούν κυρίως η 
Quercus frainetto και η Q. pubescens, 

2. Quercetum montanum, σε περιορισμένες θέσεις, στα ανώτερα υψόμετρα της 
υποζώνης, όπου κυριαρχούν η Q. dalechampii και η Q. cerris και 

3. Tilio-Castanetum, στο ανώτερο τμήμα της υποζώνης, στο ανατολικό και 
βορειοδυτικό τμήμα του ορεινού όγκου. Εδώ κυριαρχεί η καστανιά (Castanea 
sativa), που σχηματίζει ώριμες, σπερμοφυείς οικονομικά διαχειριζόμενες συστάδες 
(κασταναριά), ενώ η Tilia tomentosa εμφανίζεται σπάνια, συνήθως κατά μήκος 
κοιλωμάτων ή στις παρυφές των συστάδων. 

Τα αποτελέσματα της έντονης και μακροχρόνιας ανθρωπογενούς επίδρασης είναι πάρα 
πολύ εμφανή στο σύνολο της ζώνης και ιδιαίτερα στην κατώτερη υποζώνη, όπου η 
δενδρώδης βλάστηση εμφανίζεται σχεδόν στο σύνολό της με θαμνώδη μορφή ή λείπει 
τελείως. 
 
Β. Ζώνη δασών οξιάς- ελάτης και ορεινών παραμεσογειακών κωνοφόρων  

(Fagetalia)- Ορεινή - Υπαλπική.  
Η ζώνη αυτή, αρχίζει από τα ανώτερα όρια της προηγούμενης ζώνης και φθάνει μέχρι τις 

υψηλότερες απολήξεις του όρους (Γκόλα Τσούκα, Καντάστι). Σχηματίζει την υποζώνη 
Fagion – sylvaticae, και περιλαμβάνει δασοσκεπείς και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις που 
συντίθενται κυρίως από την οξιά (Fagus sylvatica s.l.). Εκτός από την οξιά , στη σύνθεση της 
ξυλώδους βλάστησης συμμετέχουν και τα είδη Acer hyrcanum, A. platanoides, A. campestre, 
Sorbus torminalis, Betula pendula, Populus tremula, Salix caprea, Prunus avium, P. 
domestica, Juniperus oxycedrus, Fraxinus ornus, Rosa arvensis, Ilex aquifolium, Euonymus 
latifolius κ.ά. 

 
Τα δασοόρια των δασών οξιάς εμφανίζονται στο Πάικο χαμηλότερα από τα 1600m και 

είναι ανθρωπογενή, όπως ανθρωπογενής είναι και σε μεγάλο βαθμό η ψευδαλπική, ποώδης 
βλάστηση που εμφανίζεται πάνω από αυτά. Η υπερβόσκηση σε συνδυασμό με τις πυρκαγιές 
πάνω στο ασβεστολιθικό υπόβαθρο, είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση χαρακτηριστικών 
ποολιβαδικών φυτοκοινωνιών, στις οποίες κυριαρχούν αγρωστώδη είδη μεγάλων υψομέτρων, 
όπως τα Sesleria coerulans, Stipa pulcherrima, Avenula pratensis, Festuca varia, Koeleria 
macrantha, Bromus riparius, Astragalus angustifolius, Eryngium creticum, Medicago spp., 
Trifolium spp., Thymus spp. κ.ά.  

Κατά θέσεις, κυρίως κατά μήκος ρεμάτων, εμφανίζεται  παραποτάμια βλάστηση, με 
μορφή μικρών ομάδων ή λοχμών, καθώς και σε διάφορες υγρές θέσεις του δάσους με 
αντιπροσωπευτικό είδος κυρίως τον πλάτανο (Platanus orientalis), τις ιτιές (Salix spp.) και 
κατά τόπους τo σκλήθραo (Alnus glutinosa).  
               

Παραθέτουμε κατωτέρω φυτοκατάλογο ξυλωδών ειδών που φύονται στο Δημοτικό δάσος 
Γουμένισσας περιοχή Πάικου. 
 
Πίνακας 1. Δέντρα και Θάμνοι του όρους Πάικο 
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Α/Α ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΚΟΙΝΗ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

Α ΔΕΝΤΡΑ  
1 Acer spp. Σφένδαμοι 
2 Alnus glutinosa Σκλήθρα 
3 Carpinus orientalis, C. betulus Γαύρος 
4 Castanea sativa Καστανιά 
5 Celtis australis Μελικουκιά 
6 Cercis siliquastrum Κουτσουπιά 
7 Fagus sylvatica s.l. Οξιά 
8 Fraxinus ornus Φράξος 
9 Ostrya carpinifolia Οστριά 
10 Pinus nigra Μαύρη πεύκη (στο Σκρά) 
11 Platanus orientalis Πλάτανος 
12 Populus tremula Λεύκη 
13 Malus sylvestris Αγριομηλιά 
14 Pyrus amygdaliformis Γκορτσιά 
15 Quercus coccifera Πρίνος, πουρνάρι 
16 Quercus conferta, Q. cerris, Q dalechampii, Q. 

pubescens  
Φυλλοβόλες δρυς 

17 Quercus ilex Αριά 
18 Salix spp. Είδη Ιτιάς 
19 Sorbus aria Σορβιά, η άρια 
20 Sorbus domestica Σορβιά, η οικιακή 
21 Sorbus torminalis Σορβιά 
22 Taxus baccata Ίταμος 
23 Tilia platyphyllos Φιλύρα 
24 Tilia tomentosa Φιλύρα 
25 Ulmus Montana Ορεινή φτελιά 
Β ΘΑΜΝΟΙ  
26 Arbutus andrachne Γλυστροκουμαριά 
27 Arbutus unedo Κουμαριά 
28 Calicotome villosa Ασπάλαθος 
29 Colutea arborescens Βρωμόξυλο 
30 Cornus mas Κρανιά 
31 Corylus avellana Φουντουκιά, Λεπτοκαρυά 
32 Crataegus monogyna Κράταιγος 
33 Ilex aquifolium Αρκουδοπούρναρο 
34 Juniperus communis, J. oxycedrus Άρκευθος, ο κοινός & 

οξύκεδρος 
35 Myrtus communis Μυρτιά 
36 Paliurus spina-christii Παλιούρι 
37 Phillyrea media Φυλίκι 
38 Prunus spinosa Τσαπουρνιά 
39 Pistacia lentiscus Σχίνος 
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40 Pistacia terebinthus Κοκορεβιθιά 
41 Cotinus coggygria Χρυσόξυλο  
42 Vitex agnus-castus Λυγαριά 
 

Εκτός των παραπάνω φυτικών αυτοφυών ειδών χρησιμοποιήθηκαν σε αναδασωτικά 
προγράμματα διάφορα είδη πεύκης (τραχεία, μαύρη και κουκουναριά). 

Η κυριότερη χορτολιβαδική και φρυγανική βλάστηση της περιοχής παρουσιάζεται 
στον πίνακα 2.          
 
Πίνακας 2. Είδη που συνθέτουν την χορτολιβαδική και φρυγανική βλάστηση 
Α/Α Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα 
1 Asparagus sp. Σπαράγγι 
2 Cistus creticus Κουνούκλα 
3 Euphorbia sp. Γαλατσίδα 
4 Fragaria vesca Χαμοκέρασο 
5 Helleborus cyclophyllus Σκάρφη 
6 Origanum heracleoticum Ρίγανη 
7 Potenium spinosum Ακανθόκλαδο 
8 Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά 
9 Rubus idaeus Βατόμουρο 
10 Verbascum nigrum Φλόμος 
 
Πίνακας 3. Αναρριχώμενα είδη 
Α/Α Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα 
1 Hedera helix Κισσός 
2 Clematis vitalba Κληματσίδα 
3 Vitis vinifera Aγράμπελη 
 
Πίνακας 4. Ημιπαράσιτα είδη 
Α/Α Επιστημονικό όνομα Κοινό όνομα 
1 Loranthus europaeus γκι 
2 Viscum album Ιξός 
 
Πίνακας 5.  Παρεδαφιαία βλάστηση 
Α/Α Επιστημονικό όνομα 
1 Agrostis alba 
2 Aira capillaris 
3 Anthoxanthum odoratum 
4 Anthyllis vulneraria 
5 Briza maxima 
6 Bromus sterilis 
7 Campanula lingulata 
8 Campanula trachelium 
9 Cerastium villosum 
10 Cynodon dactylon 
11 Dactylis glomerata 
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12 Euphorbia amygdaloides 
13 Fragaria vesca 
14 Genista carinalis 
15 Hordeum murinum 
16 Lapsana communis 
17 Lotus corniculatus 
18 Lotus uliginosus 
19 Myosotis silvestris 
20 Poa bulbosa 
21 Poa compresa 
22 Poa nemoralis 
23 Pteridium aquilinum 
24 Rumex sp. 
25 Thymus sibthorpii 
26 Vulpia nyuros 
        

Η  ζώνη των δασών της οξιάς καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος στο δάσος το είδος της 
οξιάς, σχηματίζοντας τα δασοόρια. Πάνω από αυτά εμφανίζεται ποώδης βλάστηση, η οποία 
στο μεγαλύτερο μέρος είναι αποτέλεσμα ανθρωπογενών επιδράσεων, της έντονης βοσκής και 
των πυρκαγιών.  Στις ποολιβαδικές αυτές εκτάσεις το υπόβαθρο είναι ασβεστολιθικό και η 
βλάστηση αποτελείται κυρίως από αγροστώδη είδη (Πίνακας 6).         
 
Πίνακας 6. Είδη  βλάστησης που εμφανίζονται πέραν των δασοορίων. 
Α/Α Επιστημονικό όνομα 
Α ΑΓΡΟΣΤΩΔΗ 
1 Sesleria coerculanus 
2 Stipa puclherrina 
3 Avenula pratensis 
4 Festuca varia 
5 Koeleria marcantha 
6 Bromus riparius 
Β ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ 
1 Astragalus angustifolius 
2 Eryngium creticum 
3 Trifolium sp 
4 Medicago sp 
5 Thymus sp 
 
2.1.5 Κίνδυνοι για τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής.   
Οι  κίνδυνοι για τα φυσικά οικοσυστήματα της περιοχής είναι οι κάθε είδους αλόγιστες 
ανθρώπινες επεμβάσεις, όπως λαθροϋλοτομίες για καυσοξύλευση, κατασκευαστικές ανάγκες 
και εμπορία, κυρίως την περίοδο β του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και μετέπειτα.  

Ένας δεύτερος μεγάλος κίνδυνος είναι η βοσκή και κλαδονομή κυρίως αλόγιστη από 
μέρους των κτηνοτρόφων. 

Τρίτος μεγάλος κίνδυνος είναι οι πυρκαγιές λιγότερο φυσικές και περισσότερο 
εμπρησμοί από κτηνοτρόφους ή κακόβουλους πολίτες. Ωστόσο ο κίνδυνος αυτός δεν 
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θεωρείται σοβαρός, λόγω του τύπου των οικοσυστημάτων. 
Οι κίνδυνοι από μύκητες και έντομα ή παράσιτα φυτικά είδη δεν θεωρούνται 

σημαντικοί και τα οικοσυστήματα της περιοχής βρίσκονται σε μια ικανοποιητική ισορροπία. 
Επίσης, οι αβιοτικοι παράγοντες άνεμοι, χιόνια, παγετοί, περίοδοι μακράς ξηρασίας 

δεν αποτελούν σοβαρούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα της περιοχής .      
 
2.2 Ανθρωπογενές περιβάλλον 
 
2.2.1 Αξιοποίηση-χρήση της γης 
Σχεδόν στο σύνολό της η περιβάλλουσα από νότο την μελετώμενη έκταση γη αξιοποιείται 
οικιστικά και γεωργικά και μάλιστα εντατικά, με φυτείες βαμβακιού, αραβόσιτου, τεύτλων, 
καπνού  και σε κάποιο σημαντικό ποσοστό με καλλιέργεια σιτηρών και αμπελώνων.  

Από την βορεινή πλευρά, οι κορυφές και πλαγιές του όρους Πάικου συνθέτουν ένα 
μαγευτικό θέαμα για τουρισμό, περιήγηση, αναψυχή. 
 
2.2.2 Έργα υποδομής 
Οδοποιία. Το οδικό δίκτυο, που συνδέει τον οικισμό της Καστανερής αλλά και του προς 
μελέτη χώρου με τη Γουμένισσα και την έδρα του Δήμου Παιονίας το Πολύκαστρο είναι το 
επαρχιακό, όπως επίσης και με τα Γιαννιτσά. Το δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση  και 
συντηρείται ικανοποιητικά. Ικανοποιητικό κρίνεται επίσης το εσωτερικό δίκτυο του 
οικισμού, καθώς και οι διάφοροι αγροτικοί δρόμοι, οι οποίοι εξυπηρετούν τις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις. 
  
2.2.3 Τοπιακά στοιχεία 
Συγκριτικά με άλλες περιοχές οι υπώρειες του ΝΑ Πάικου μπορεί να θεωρούνται 
προνομιούχοι τόποι, για το λόγο ότι έκταση είναι ελαφρά λοφώδης και ορεινή με σχετικά 
ποικιλόμορφο ανάγλυφο. 
 
2.2.4 Κοινωνικά - οικονομικά στοιχεία 
Πληθυσμός. Ο πληθυσμός της Κοινότητας Καστανερής ανέρχεται σε 300 και ολόκληρου του 
Δήμου Παιονίας σε 30.000 (Απογραφή 2001), χωρίς να εμφανίζει μεγάλες αυξομειώσεις κατά 
τα τελευταία χρόνια 
 Εκπαίδευση. Το σύνολο της εκπαίδευσης παρέχεται από δημόσια ιδρύματα με έδρα την 
κωμόπολη της Γουμένισσας (απόσταση 10 km από τον οικισμό της Καστανερής).  
Απασχόληση. Οι κάτοικοι της περιοχής απασχολούνται στην πλειονότητά τους με γεωργικές 
εργασίες, λίγα άτομα με τη βιοτεχνία, αρκετά έχουν υπαλληλική σχέση, αρκετοί είναι 
τεχνίτες, εργάτες και χειριστές μηχανημάτων.: 
Εισόδημα. Το εισόδημα των κατοίκων εκτιμάται κατά μέσο όρο σε 5-15.000 
€/έτος/οικογένεια, δηλαδή φθάνει περίπου στο 40% του μέσου κατά κεφαλή εισοδήματος της 
χώρας. 
Υγεία-Περίθαλψη. Το πλησιέστερo κέντρο υγείας ή Νοσοκομείο θα πρέπει να το 
αναζητήσει κανείς στη Γουμένισσα. 
Ποιότητα ζωής. Εκτιμάται ότι βρίσκεται σε καλά επίπεδα και αυτό γιατί το μέσο εισόδημα 
των κατοίκων είναι ικανοποιητικό λόγω εμβασμάτων από μετανάστες, αλλά και των 
γεωργικών συντάξεων που δίνονται στους αγρότες. Όμως, το ευρύτερο κοινωνικό τοπίο 
(περιβάλλον), κρίνεται υποβαθμισμένο και οι δυνατότητες που προσφέρονται μέσα στον 
οικισμό (υποδομές, κοινωνική οργάνωση) είναι περιορισμένες, έως ανεπαρκείς. 



   15

 
2.3 Προβλεπόμενη χρήση – Σκοπός ίδρυσης/ανάδειξης του μονοπατιού 
Η προβλεπόμενη χρήση του μονοπατιού απορρέει από τον ίδιο τον σκοπό ίδρυσής του, που 
δεν είναι άλλος από το να αποτελέσει μια καλά οργανωμένη διαδρομή υπαίθρου και 
υπαίθριας αναψυχής και ψυχαγωγίας, καθώς και η βάση για οργανωμένους αγώνες (5-10χλμ, 
ημιμαραθώνιο κλπ), και τέλος για ασφαλή πρόσβαση σε σημεία ενδιαφέροντος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΕΦ. 3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ. ΕΡΓΑ. 
 
3.1 Η διαδρομή του ημιμαραθωνίου (σε κείμενο-περιγραφή των διοργανωτών) 
 
3.1.1 Γενική περιγραφή 
Πρόκειται για μονοπάτι μικρής διαδρομής, με μήκος 20.100 μ και βαθμό δυσκολίας μέτριο. 
Χαρακτηριστικό σήμα του μονοπατιού : Σαλαμάνδρα. 
Γενικά στοιχεία:  
Πρόκειται για διαδρομή που προέκυψε από συνένωση υφισταμένων μονοπατιών αλλά και 
διάνοιξη νέων όπου χρειάστηκε και σχεδιάστηκε να έχει μήκος περίπου 21 χιλιόμετρα (όσο 
δηλαδή ένας ημιμαραθώνιος) και κυκλική πορεία ώστε να καταλήγει στο σημείο εκκίνησης. 
Αποτελείται από 1.200 μέτρα άσφαλτο (επαρχιακός δρόμος Καστανερής - Μ.Λιβαδιών) 
4.800μ χωματόδρομο και 14.100μ μονοπάτια. 
Νερό υπάρχει στα εξής σημεία: 
Χλμ 3,3 (ποτάμι) πόσιμο αλλά καλύτερα να αποφεύγεται 
Χλμ 9,5 (πηγή) πόσιμο πολύ καλό ποιοτικά 
Χλμ 11 (βρύση)  
Χλμ 16,1 (βρύση) 
Αφετηρία-τερματισμός (βρύση) 
Ιστορικά στοιχεία: 
Χλμ 0-6,7 Το μονοπάτι ανοίχτηκε από ορειβάτες πεζοπόρους και από βοσκούς. Στο Χλμ 3,3 
το μονοπάτι διέσχιζε το ποτάμι χωρίς γέφυρα και το 2011 τοποθετήθηκε ξύλινη γέφυρα (οξιά 
η οποία χρήζει αντικατάστασης) από το Δασαρχείο Γουμένισσας για τις ανάγκες του αγώνα 
Χλμ 6,7-9 Χωματόδρομος που περνάει κάτω από την κορυφή Καντάτσι τμήμα δασικού 
δρόμου που ενώνει το χωριό Κάρπη με τα Μ. Λιβάδια. 
Χλμ 9-11 Μονοπάτι Πριματαρίου. Μέρος του μονόπατου που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι 
(πραματευτάδες-Πραματάρι) για την διακίνηση εμπορευμάτων από τα Μ. Λιβάδια προς τους 
πρόποδες του βουνού. Το ομορφότερο σημείο της διαδρομής ευδιάκριτο και 
καλοδιατηρημένο μονοπάτι με ενεά ξύλινες γέφυρες όπου κάθε μία από αυτές φέρει και το 
όνομα μίας από τις εννέα Μούσες. Το πιο επισκέψιμο σημείο της διαδρομής καθώς είναι 
προσβάσιμο όλες τις εποχές. 
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Χλμ 11-14,7 Μονοπάτι υλοτομίας που οδηγεί στην κορυφή Σέλμα 
Χλμ 14,7-15Μονοπάτι με Ιστορική αξία καθώς αποτελεί κομμάτι μονοπατιού 
κατασκευασμένου με τοποθέτηση πετρών για δημιουργία δρόμου που να επιτρέπει την 
κίνησης σε τροχήλατα οχήματα της εποχής. 
Χλμ 15-16,1 Χωματόδρομος που οδηγεί στο Παλιοχώρι που κατά την αντίθετη κατεύθυνση 
χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην κορυφή του Πάικου «Γκόλα Τσούκα» 
Χλμ 16,1-17,5 μονοπάτι (με μικρό τμήμα χωματόδρομου) που χρησιμοποιούσαν από παλιά οι 
ορειβάτες – πεζοπόροι για πρόσβαση στον Στραβοπόταμο. Στο χλμ 17,5 συναντάει ξανά το 
μονοπάτι του αγώνα. 
Χλμ 17,5-20,1 Πρόκειται για το αρχικό μονοπάτι του αγώνα με αντίθετη φορά 
 
3.1.2 Η διαδρομή 
 Η διαδρομή ξεκινάει από το εκκλησάκι Προφήτης Ηλίας έξω από την Καστανερή. 

Διανύουμε 500μ άσφαλτο και μπαίνουμε δεξιά σε χωματόδρομο.  
 Σε λίγα μέτρα βρίσκουμε το μονοπάτι αριστερά, το οποίο κινείται σε πλαγιά με χαμηλή 

βλάστηση, είναι αρκετά τεχνικό και μας βάζει στο δάσος. Έχοντας διανύσει 1800μ και 
καλύπτοντας 116μ ανάβαση, αρχίζουμε να κατηφορίζουμε προς το ποτάμι, κινούμενοι σε 
μια απότομη πλαγιά που θέλει προσοχή. 

 Στο Χλμ 2,5 υπάρχει διχάλα όπου ακολουθούμε το μονοπάτι δεξιά προς το ποτάμι.  
 Φτάνουμε στο ποτάμι στο Χλμ 3,3 και περνάμε απέναντι. Ανηφορίζουμε ένα απαιτητικό 

μονοπάτι για 900μ μέσα στο δάσος. 
 Στο Χλμ 4,2 φτάνουμε σε χωματόδρομο καλύπτοντας 181μ ανάβαση και κατευθυνόμαστε 

δεξιά για 300μ. 
 Στο Χλμ 4,5 μπαίνουμε ξανά σε μονοπάτι το οποίο σε 1.000 μ μας ανεβάζει 160μ  

υψόμετρο και μας οδηγεί σε άνοιγμα στο Χλμ 5,5. Κάνοντας δεξιά ακολουθούμε παλιό 
χωματόδρομο για 1100μ κερδίζοντας άλλα 140 μέτρα υψόμετρο. 

 Στο Χλμ 6,7 βρίσκεται ο πρώτος σταθμός του αγώνα. Πιάνουμε δασικό δρόμο   προς τα 
αριστερά ο οποίος κινείται κάτω από την κορυφή Καντατς χωρίς ιδιαιτέρες κλίσεις. 

 Στο Χλμ 9 μπαίνουμε αριστερά σε μονοπάτι και κατηφορίζομε προς το  Πριματάρι. 
Κατεβαίνουμε 120μ υψόμετρο σε 300μ περίπου μονοπατιού και βρίσκουμε το μονοπάτι 
προς Πριματάρι. Αρχικά κινούμαστε σε δασικό δρόμο, και σε λίγα μέτρα μπαίνουμε στο 
μονοπάτι. Κινούμαστε κατά μήκος του Στραβοπόταμου περνώντας τον  δεξιά-αριστερα 
με οκτώ γέφυρες, στο ομορφότερο ίσως κομμάτι της διαδρομής, ως το Χλμ 11 όπου και 
φτάνουμε στον κεντρικό σταθμό. 

 Γυρίζοντας προς Καστανερή από την άσφαλτο μπαίνουμε σε 200μ δεξιά και 
ανηφορίζουμε προς την κορυφή Σέλμα. Κινούμαστε για 800μ σε παλιό τρακτερόδρομο 
που έχει μετατραπεί σε νεροφαγιά και στο Χλμ 12,2 μπαίνουμε σε μονοπάτι που μας 
οδηγεί στην κορυφή.  

 Φτάνουμε στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής  1.345μ. (Χλμ 13,3). Η κορυφή μας 
χαρίζει καταπληκτική θέα της Τζένας και της κορυφής του Παίκου Γκόλα Τσούκα. 
Κινούμαστε για λίγο σε ασαφές μονοπάτι και βρίσκουμε τον χωματόδρομο ο οποίος θα 
μας οδηγήσει στο Παλαιοχώρι, τον τρίτο σταθμό της διαδρομής.  

 Στο Χλμ 14,7 παρεμβάλλεται παλιό πέτρινο μονοπάτι, 300μ περίπου, το οποίο θα 
δυσκολέψει τους ήδη καταπονημένους από την ανάβαση μυς των αθλητών.  

 Φτάνουμε στο Παλαιοχώρι (Χλμ 16,1) και κατηφορίζουμε ξανά προς το ποτάμι. Σε 600μ 
(Χλμ 16,7) βρίσκουμε δασικό δρόμο και τον ακολουθούμε με κατεύθυνση προς τα δεξιά 
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μέχρι το τέλος (Χλμ 17,2)και μπαίνουμε σε μονοπάτι για να κατεβούμε προς την διχάλα 
που είχαμε συναντήσει στο Χλμ 2,5.  

 Φτάνοντας στη διχάλα έχουμε διανύσει 17600μ. Κατευθυνόμαστε προς τα δεξιά 
ακολουθώντας το μονοπάτι που είχαμε διανύσει και στην αρχή. Η αντίθετη φορά δίνει μία 
τελείως διαφορετική αίσθηση καθώς οδηγούμαστε προς τον τερματισμό Χλμ 20,1.  

 
3.2 Έργα – παρεμβάσεις 
Με βάση την περιγραφείσα διαδρομή του ημιμαραθωνίου, και την 151344/16 απόφαση του 
Α. ΥΠ.ΠΕ. ΠΕΝ. θα χρειαστούν οι κάτωθι παρεμβάσεις: 
 

1. Μία πινακίδα υποδοχής στο χώρο έξω από το εκκλησάκι του Πρ. Ηλία Καστανερής. 
Εκεί υπάρχει χώρος αναψυχής με τραπέζια και παγκάκια και τρεχούμενο νερό και είναι 
ιδανικό μέρος για να ξεκινήσουν και να καταλήξουν οι πεζοπόροι. 
2. Θέσεις ανάπαυσης προτείνονται 
Στο 3,3 χιλμ όπου υπάρχει νερό από το ποτάμι και ξύλινη γέφυρα 
Στο 4,2 χλμ όπου θα τοποθετηθεί παγκάκι καθώς είναι το τέλος επίπονης ανηφόρας. 
Στο 6,7 χλμ όπου βρίσκεται ο πρώτος σταθμός του αγώνα και το μέρος είναι ιδανικό για 
τοποθέτηση τραπεζιού με παγκάκι. 
Στο 11 χλμ όπου υπάρχει χώρος αναψυχής (απαιτείται σχετική συντήρηση των 
τραπεζιών) 
Στο χλμ 16,1 όπου βρίσκεται το καταφύγιο του Παλαιοχωρίου (Μικρό τραπέζι με 
παγκάκι) 
3. Αντικατάσταση γέφυρας στο χλμ 3,3 
4. Τοποθέτηση παγκακίου στο χλμ 4,2 
5. Τοποθέτηση τραπεζοκαθίσματων στο χλμ 6,7 
6. Τοποθέτηση μικρού τραπεζιού στη διχάλα (χλμ 2,5 και 17,5) 

 
 
3.3 Οφέλη – χρησιμότητα των προτεινόμενων εργασιών - παρεμβάσεων  
 
3.3.1 Η ανάπτυξη ευκαιριών υπαίθριας αναψυχής.  
Η υπαίθρια αναψυχή δεν είναι από τους κύριους στόχους της παρούσας μελέτης. Όμως, με 
την ευκαιρία της επίσκεψης στην περιοχή, μπορεί πέριξ του χώρου να αναπτυχθούν ευκολίες 
υπαίθριας αναψυχής, όπως καθιστικά, κιόσκια, αναψυκτήρια, παιχνιδότοποι, κ.ά. Τα 
παραπάνω μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης με κύριο στόχο την 
ανάπτυξη υπαίθριας αναψυχής με βάση το μονοπάτι και γύρω από αυτό. Στα οφέλη 
περιλαμβάνονται εκδρομές, περίπατοι, αγώνες διαφορετικού τύπου. 
 
3.3.2 Η περιβαλλοντική εκπαίδευση. 
Όλο το έργο μπορεί να θεωρείται ως από τα πλέον κατάλληλα για περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Η σπουδή των διαφόρων συστημάτων βλάστησης με τη βοήθεια : 
 περιπτέρου ενημέρωσης 
 πινακίδων ενημέρωσης 
 ξενάγησης από ειδικούς, κ.ά. 
μπορεί να καταστεί πολύ σημαντικό μέσο για τους εκπαιδευτές (δασκάλους, καθηγητές, 
γονείς κ.ά.), για την  ενημέρωση, για το φυσικό περιβάλλον. 
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3.3.3 Η οικονομική, κοινωνική και ποιοτική βελτίωση της ζωής των περιοίκων. 
Η συμβολή του έργου στην οικονομική ζωή του τόπου θα είναι ουσιαστική καθώς το έργο θα 
συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής και θα προσελκύσει επισκέπτες σε όλη την διάρκεια 
του έτους. Ευκαιρίες εισοδήματος για τους απασχολούμενους θα υπάρξουν σε περιπτώσεις 
παράλληλων εργασιών / υποδομών, αν και ο αριθμός αυτών δεν προβλέπεται μεγάλος. 
Ευκαιρίες απασχόλησης μπορεί να δημιουργηθούν και για όσους θα απασχοληθούν στις 
ευκολίες υπαίθριας αναψυχής (πέριξ του χώρου). Επίσης μία σχετική αύξηση της τιμής των 
ακινήτων της περιοχής πρέπει να αναμένεται, όπως επίσης αύξηση της κίνησης στα 
καταστήματα των χωριών και οικισμών της περιοχής.  Η κοινωνική ζωή των περιοίκων και 
ιδιαίτερα η ποιότητα ζωής θα επηρεαστεί έστω και σε κάποιο μικρό βαθμό θετικά από την 
ανάδειξη του μονοπατιού και ιδιαίτερα από τις επαφές με τους ξένους επισκέπτες. Επίσης, θα 
προκύψει ενδιαφέρον για τη φύση και άνοδος του πολιτιστικού επιπέδου. 
 
3.4 Τεχνικά στοιχεία πινακίδων σήμανσης 
 
Οι πινακίδες σήμανσης όπως προβλέπει η ΚΥΑ 151344/165/18-1-2017 θα είναι: 
1. Πινακίδα υποδοχής ξύλινη διαστάσεων 1Χ2 μέτρα 
2.Πινακίδες κατεύθυνσης από ανοξείδωτο αλουμίνιο χρώματος κόκκινου με σήμα την 
σαλαμάνδρα (κίτρινη απόχρωση) τεμάχια 50 διάσταση 0,2Χ0,40  και 350 διάσταση 
0,15Χ0,20 μέτρα 
3. Πινακίδες θέσης ξύλινες τεμάχια 10 διάσταση 0,50Χ0,70 μέτρα 
4. Πινακίδες επισήμανσης ξύλινες τεμάχια 5 διάσταση 0,50Χ0,70 μέτρα 
5.Πινακίδες ενημέρωσης ξύλινες τεμάχια 5 διάσταση 0,50Χ0,70 μέτρα 
 
Το χρώμα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι το κόκκινο ενώ το χαρακτηριστικό σήμα του 
μονοπατιού θα είναι η σαλαμάνδρα που θα τοποθετηθεί στις πινακίδες κατεύθυνσης και όπου 
αλλού κριθεί απαραίτητο. Οι 50 από τις πινακίδες κατεύθυνσης (διάσταση 0,20Χ0,40 μέτρα) 
θα έχουν σχήμα βέλους  κόκκινο χρώμα και θα τοποθετηθούν σε σημεία όπου υπάρχει 
αλλαγή κατεύθυνσης (στροφές, είσοδο σε μονοπάτι κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις θα 
χρησιμοποιηθεί μπογιά ή σπρέι χρώματος κόκκινου (σημεία όπου είναι αδύνατη η 
τοποθέτηση πινακίδων και επικίνδυνα σημεία στο μονοπάτι) που θα τοποθετηθεί σε βράχια ή 
σε κορμούς δέντρων. Οι πινακίδες σήμανσης θα τοποθετηθούν σε  μεταλλικούς  πασσάλους 
(σωλήνες περίφραξης διατομής Γ) ή και σε δέντρα σε ύψος 1,30 με 1,50 μέτρων από το 
έδαφος. Σε κάθε περίπτωση η σήμανση θα είναι σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον  δεν θα 
προκαλεί οπτική ρύπανση ή περιβαλλοντική προσβολή του φυσικού χώρου. 
 
 
  ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 
ΚΕΦ. 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ή τιμές εφαρμογής) 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΠΑΪΚΟΥ 

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ (€) 
ΤΕΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 1Χ2 m 1 150 150 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 0,15Χ0,20 m 350 3 1.050 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0,20Χ0,40 m 50  3,5 175 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΘΕΣΗΣ 0,5Χ0,7 m 10 30 300 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ 0,5Χ0,7 m 5 30 150 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 0,5Χ0,7 m 5 30 150 
ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ    500 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ 
(εκτός αρμοδιότητας 
δασαρχείου)    500 
ΑΜΟΙΒΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ    600 
ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ    600 
ΕΡΓΑΤΙΚΑ     2200 
ΧΑΡΤΕΣ    600 
      
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (€)    6.975 

 
 
Στις τιμές έχει συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ 24% (δεδομένα Ιουλίου 2018) και το εργόσημο (ή το 
ΦΠΑ εργαλάβου) για το εργατικό κόστος. 
Οι τιμές των πινακίδων εμπεριέχουν την δαπάνη υλικών και επεξεργασίας (βαφή, 
πυρογραφία ή lazer). 
 
 
ΚΕΦ. 5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το έργο θα εκτελεστεί σε διάστημα 4 εβδομάδων, όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ / 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
1η 2η  3η  4η  

1 Πινακίδα υποδοχής Χ    
2 Πινακίδες κατεύθυνσης Χ Χ   
3 Πινακίδες θέσης Χ Χ   
4 Πινακίδες επισήμανσης Χ Χ   
5 Πινακίδες ενημέρωσης  Χ Χ  
6 Παγκάκι   Χ  
7 Συντήρηση-επισκευή γέφυρας   Χ Χ 
8 Λοιπές εργασίες Χ Χ Χ Χ 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Γ - ΧΑΡΤΕΣ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
 
 
ΠΡ. ΗΛΙΑΣ ΑΦΕΤΗΡΙΑ -ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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1η Γέφυρα ΚΜ 3.3 

 
 
 
 
 
 
Στραβοπόταμος ΚΜ 10 
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Κεντρικός Σταθμός ΚΜ 11 
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Σταθμός 3 ΚΜ 16.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΧΑΡΤΗΣ 1 

 
 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ 
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Φιλυριά Κιλκίς, 19 Ιουλίου 2018 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 

 
 
 


