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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Η έκταση του ΟΤ 316 ανήκει στην Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης του Δήμου 

Μαραθώνα, βρίσκεται στην παραλία της Νέας Μάκρης. Στην συγκεκριμένη έκταση 

δεν έχουν γίνει έργα δασοτεχνικής προστασίας, αναψυχής και ανάδειξης του χώρου, 

ενώ δεν έχει κηρυχτεί αναδασωτέα.  

 

Ο Δήμος Μαραθώνα προκειμένου να αξιοποιήσει την έκταση ως πάρκο άθλησης και 

αναψυχής και σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ο οποίος ήθελε να χρηματοδοτήσει 

κάποια αντίστοιχη χρήση στην περιοχή του Μαραθώνα προέβη στην ανάθεση της 

διαχειριστικής μελέτης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 133384/6587 (ΦΕΚ 

2828/B/23-12-2015). Έτσι μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό η μελέτη ανατέθηκε από 

τον ΣΕΓΑΣ στον Δασολόγο Γεώργιο Νικολακόπουλο με την από 1η Ιουλίου 2020 

Σύμβαση Υπηρεσίας. 

 

Η περιοχή μελέτης του Ο.Τ. 316 Νέας Μάκρης, η οποία αποτελεί πάρκο-  

κοινόχρηστο χώρο πρασίνου βάσει της πράξης εφαρμογής αποφασίστηκε από τον 

Δήμο και τον χορηγό αυτού ΣΕΓΑΣ να ονομαστεί ως «Πάρκο Δρομέων». Το πάρκο  

έχει εμβαδόν 9.205 τμ και η παρούσα μελέτη με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ» συντάσσεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

της ΥΑ 133384/6587 (ΦΕΚ 2828/B/23-12-2015), και συγκεκριμένα τα ορζόμενα στο 

άρθρο 3 και 4.     
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Οι συντεταγμένες των κορυφών του ορίου της έκτασης δίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί  ενώ οι κορυφές δείχνονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης Έργων Δ-2. 

 

 
 

 

2 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ 

 

Η περιοχή ανήκει στον Δήμο Μαραθώνα, κείμενη εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως χαρακτηριζόμενη ως οικοδομικό τετράγωνο 316, ως Πάρκο. Η έκταση του 

άλσους αναφέρεται ανέκαθεν ως έκταση πάρκου (κοινόχρηστου πρασίνου) στο ΓΠΣ  

στις τροποποιήσεις αυτού και στην πράξη εφαρμογής.  

 

3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

3.1 ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Το υπό μελέτη πάρκο ανήκει διοικητικά στον Δήμο Μαραθώνα και ειδικότερα στην 

Δημοτική Ενότητα Νέας Μάκρης. Οι θεσμικές ρυθμίσεις που αφορούν το καθεστώς 
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δόμησης και οργάνωσης χρήσεων γης και διέπουν την ευρύτερη και άμεση  περιοχή 

μελέτης (ΔΕ Νέας Μάκρης) παρουσιάζονται στις παραγράφους που ακολουθούν: 

 

 

3.1.1 Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής 

 

Με το από 26-06-1983 ΠΔ (ΦΕΚ 284/Δ/1983) θεσμοθετήθηκε η ΖΟΕ Νομού Αττικής 

σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 

περιοχών του Νομού Αττικής. Εντός των περιοχών αυτών συμπεριλαμβάνεται και το 

τμήμα της Νέας Μάκρης εντός του οποίου βρίσκεται το υπό μελέτη  πάρκο. 

 

3.1.2 Καθορισμός περιοχών δεύτερης κατοικίας  

 

Με το από 20-0-1985 ΠΔ (ΦΕΚ 456Δ/1985) καθορίστηκαν εντός των ορίων της ΖΟΕ 

Ν. Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983) περιοχές για χρήση δεύτερης κατοικίας στους Δήμους 

και στις κοινότητες Σκάλας Ωρωπού, Ν. Παλατίων, Συκάμινου, Καλάμου, Μαραθώνα, 

Νέας Μάκρης, Ραφήνας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας (Πόρτο Ράφτη), Κερατέας, Π. 

Φώκαιας, Αναβύσσου, Καλυβίων Θορικού, Κορωπίυ, Μεγάρων, Μάνδρας, Βιλλίων, 

Ν. Περάμου, Βάρης, Μαρκόπουλου Ωρωπού, Αιαντείου, Αμπελακίων, Σεληνίων, 

Σαλαμίνας και Αρτέμιδας (Λούτσα). Το υπό μελέτη πάρκο βρίσκεται εντός των 

ορίων της καθοριζόμενης από το ΠΔ περιοχής Β’ κατοικίας της Ν. Μάκρης.  

 

Το ως άνω ΠΔ τροποποιήθηκε με το από 27-6-1988 ΠΔ (ΦΕΚ 556Δ/1988). 

 

Με τα προαναφερόμενα ΠΔ προσδιορίστηκε με χρήση Β’ κατοικίας η εκτεταμένη 

περιοχή γύρω από τα όρια του πολεοδομικού ιστού της Α’ κατοικίας (ΓΠΣ 1987) τα 

οποία και συμπεριελάμβαναν την ευρύτερη περιοχή του παλαιού οικισμού της Νέας 

Μάκρης. Συγκεκριμένα σαν εκτάσεις πολεοδόμησης με χρήση Β’ κατοικίας 

καθορίζονται οι οικιστικά διαμορφωμένες περιοχές με τα τοπωνύμια Ερυθρός 

Βάλτος, Αγ. Παρασκευή , Εφημεριδοπώλες - Λιβίσι, Πλέστι, Αγ Μαρία, Ζούμπερι και 

Μάτι.  

 

 

3.1.3 Ένταξη στο σχέδιο, Πολεοδομικές Μελέτες και Πράξεις  Εφαρμογής 

 

Η ένταξη στο σχέδιο των οικισμών της περιοχής της Νέας Μάκρης έγινε ως 

ακολούθως1: 

 1931: Διανομή Υπ. Γεωργίας – οικισμός Ν. Μάκρη (Ξυλοκέριζα, 70 στρ)  - 

περιοχή γενικής κατοικίας (ΠΕ5) 

                                            
1 Πηγή: https://ecopress.gr/eb-afthereti-domisi-to-istoriko-mias, ημερομηνία πρόσβασης 16-09-2020 
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 1951: Διανομή Υπ. Γεωργίας – οικισμός Ανατολή, Συμπληρωματική Διανομή 

 1955: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου του Γεωργικού Οικοδομικού  Συνεταιρισμού  

“Φλώρίς” (ΦΕΚ 16Α/22-1-1955) / κατοικία (ΠΕ8).  

 1956 : Κύρωση διανομής οικοπέδων Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού 

Πεντέλης – οικισμός Αγ. Μαρίνα (ΦΕΚ 106Β/ 7-6-1956) / περιοχή γενικής 

κατοικίας ΠΕ7  

 1967: περιοχή γενικής κατοικίας ΠΕ3 

 1968: Επέκταση ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση Ξυλοκέριζα - Γεροσακκούλι -  

Καταναλωτικός και Εξοχικός Συνεταιρισμός Εφημεριδοπωλών – (ΦΕΚ 103Δ/ 20-

06-1968) / κατοικία ΠΕ4. 

 1969 : Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού του Οικοδομικού και 

Παραγωγικού  Συνεταιρισμού “Ο Νέος Βουτζάς” στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας 

(Γεροτσακούλι) / ΠΕ9 

 1969: Έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Οικοδομικού Συνεταιρισμού 

Μακρηνών & Λιβισιανών στη θέση Ξυλοκέριζα, (ΦΕΚ 193Δ/ 15-10-1969) / 

κατοικία ΠΕ4  

 1972 : Εντάσσεται στο σχέδιο μια σημαντική περιοχή περιμετρικά του παλαιού 

οικισμού Ν. Μάκρης σε ακτίνα 500 μέτρων (ΦΕΚ 329Δ/1972), η οποία 

ακυρώθηκε με την υπ’ αριθμό 34/1977 απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. 

 1980: Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης εντός εγκεκριμένου 

ρυμοτομικού σχεδίου του Γεωργοκτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Πεντέλης (ΦΕΚ 

25Δ/19-1-1980) / ΠΕ7 

 

Σε συνέχεια της ένταξης στο σχέδιο των εκπονήθηκαν οι ακόλουθες πολεοδομικές 

μελέτες: 

 1η & 2η Πολεοδομική Ενότητα ΦΕΚ 43Δ΄/30-01-1987 

 3η Πολεοδομική Ενότητα ΦΕΚ 990Δ/09-10-87. 

 5η Πολεοδομική Ενότητα ΦΕΚ 428Δ/16-6-89. 

 6η Πολεοδομική Ενότητα ΦΕΚ 28Δ/26-1-1990 

 4η Πολεοδομική Ενότητα ΦΕΚ 433Δ/27-05-2002. Σημειώνεται ότι το αρχικό 

διάταγμα του 1988 ακυρώθηκε. 

 

Περιοχές κατοικίας2 

I. Τα ήδη εγκεκριμένα από το παρελθόν σχέδια πόλεως στις περιοχές Ανατολή, Ν. 

Μάκρη, Εφημεριδοπώλες, Αγ. Μαρίνα, Φλώριδα και Ν. Βουτζάς έχουν υπαχθεί 

με το ΠΔ 84/25-02-1984 (ΦΕΚ 33Α/1984) στην χρήση της Γενικής Κατοικίας 

                                            
2 ΕΜΠ, Διπλωματική Εργασία ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΑ “Αστική διάχυση και αυθαίρετη δόμηση στον παράκτιο χώρο. Προς 

τη διαμόρφωση μιας χωρικής πολιτικής για τις περιαστικές περιοχές. Το παράδειγμα του Δήμου Νέας Μάκρης”, 
02-2009 
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όπως το περιεχόμενο αυτής καθορίζεται με το ΠΔ 81/23-01-1980 (ΦΕΚ 

27Α/1980) (προγενέστερο του ΦΕΚ166/1987) 

II. Χαρακτηριστικό των νέων Πολεοδομικών Ενοτήτων 1,2,3,4,6 Β’ κατοικίας είναι η 

δημιουργία μικρών τοπικών κέντρων με χρήση γης που προσομοιάζει είτε 

ταυτίζεται με το περιεχόμενο της γενικής κατοικίας. Η χρήση γενικής κατοικίας 

στα τοπικά κέντρα καθορίζεται με το από 23-2-87 ΠΔ (ΦΕΚ 166Δ/1987). 

III. Γενική κατοικία επίσης προσδιορίζεται στην ΠΕ5 (η οποία περιλαμβάνει και το 

παλαιό εγκεκριμένο σχέδιο) στα οικόπεδα επί της Λ. Μαραθώνος και της Λ. 

Διονύσου. 

 

Πολεοδομική μελέτη ΠΕ 1 και ΠΕ 2 Νέας Μάκρης  

Με την 66295/1875/86 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων εγκρίθηκε η Πολεοδομική Μελέτη των πολεοδομικών ενοτήτων 1 

και 2 περιοχής Β’ κατοικίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης εντός της οποίας βρίσκεται 

το υπό μελέτη πάρκο.  

 

Με το από 15-12-1986 ΠΔ (ΦΕΚ 43Δ/1987) εγκρίθηκε το πολεοδομικό σχέδιο των 

πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της διαμορφωμένης περιοχής Ξυλοκέριζας της 

Κοινότητας Νέας Μάκρης, η χρήση της οποίας για δεύτερη κατοικία έχει 

προσδιοριστεί με το 20-08-1985 ΠΔ (ΦΕΚ 456Δ/1985). Στο ΠΔ καθορίζονται οι 

οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, κλπ, εγκρίνεται ο 

πολεοδομικός κανονισμός των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2, και καθορίζονται οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης στους τομείς Α1, Α2, Β, 

Γ1, Γ2, Δ1 και Δ2.  

 

Σύμφωνα με τα σχετικά διαγράμματα που συνοδεύουν την απόφαση το υπό 

μελέτη πάρκο αποτελεί το ΟΤ 316 το οποίο αποτελεί περιοχή απόλυτης 

προστασίας φυσικού περιβάλλοντος και χαρακτηρίζεται ως κυκλοφοριακό 

πάρκο.  

 

 

3.1.4 Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Νέας Μάκρης  

 

Για τον οικισμό της Νέας Μάκρης και ειδικότερα για το τμήμα της γύρω από την 

κεντρική πλατεία επί της Λ. Μαραθώνος, έχει εκπονηθεί Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, 

το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν 16246/583/25-02-1987 Υ.Α. (ΦΕΚ 

219Δ/1987). 

 

Το ΓΠΣ καθορίζει τα όρια του Σχεδίου πόλης και περιλαμβάνει την πολεοδομική 

οργάνωση του οικισμού της Νέας Μάκρης για το πληθυσμιακό μέγεθος 12.000 

κατοίκων (πληθυσμός 1991) με την δημιουργία μίας (1) Πολεοδομικής Ενοτήτας – 
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γειτονιάς (Π-Ε-5) περιοχή μόνιμης κατοικίας.  Στο Διάταγμα καθορίζονται επίσης οι 

χρήσεις γης, γίνεται ιεράρχηση του οδικού δικτύου και προτάσεις που αφορούν τον 

καθορισμό ζωνών για την προστασία του περιβάλλοντος και τα έργα υποδομής. Το 

έργο βρίσκεται εκτός των ορίων του ΓΠΣ (ΠΕ5) 

 

Το ΓΠΣ βρίσκεται υπό επικαιροποίηση, αλλά οι σχετικές μελέτες δεν έχουν εγκριθεί 

ακόμα.  

 

3.2 ΖΩΝΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

 

Με το από 20-02-2003 ΠΔ (ΦΕΚ199/Δ/06-03-2003) θεσμοθετήθηκε η ΖΟΕ 

ευρύτερης περιοχής Μεσογείων Ν. Αττικής και ειδικότερα των Δήμων Γέρακα, 

Παλλήνης, Ραφήνας, Γλυκών Νερών, Σπάτων, Αρτέμιδος, Κρωπίας και 

Μαρκόπουλου Μεσογαίας και των Κοινοτήτων Ανθούσας και Πικερμίου, η οποία 

εμπίπτει εντός των ορίων της ΖΟΕ του Ν. Αττικής που εγκρίθηκε με το 22-06-1983 

ΠΔ (ΦΕΚ 284 Δ /1983). Στο Διάταγμα καθορίζονται οι χρήσεις γης και όροι και 

περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές Α, Β1, Β2, Β3, Β4, Γ1, Γ2, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ1, Θ2, Ι, 

Κ1, Κ2, Κ3, Λ, Λ1 και Μ.  

 

Το υπό μελέτη πάρκο βρίσκεται  εκτός των ορίων της ΖΟΕ, βόρεια και σε απόσταση 

μεγαλύτερη των 5,5 χλμ. 

 

 

3.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

 

Η προστασία Ζωνών Προστασίας του Ορεινού Όγκου  Πεντέλης θεσμοθετήθηκε με 

το ΠΔ 26-08-1988 (ΦΕΚ 755Δ/21-10-1988). Σύμφωνα με το ΠΔ καθορίζονται τα όρια 

του όρους Πεντέλης που έχει κηρυχθεί ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (ΥΑ 

25683/27-03-1969, ΦΕΚ 236Β/1969) και εντός αυτής οι ζώνες προστασίας με 

στοιχεία Α (Αναψυχή – Αθλητισμός – Γεωργία), Β (Γεωργική Γη), Γ (Κατοικία – 

Γεωργική χρήση), Δ (Αναψυχή), Ε (Λατομική χρήση), ΣΤ (Πολιτιστικές λειτουργίες – 

Αθλητισμός) και Ζ (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Αναψυχή). Για τις 

προαναφερόμενες ζώνες καθορίζονται οι όροι και περιορισμοί δόμησης.  

 

Το υπό μελέτη πάρκο βρίσκεται  εκτός των ορίων προστασίας του ορεινού όγκου, 

ανατολικά και σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000μ. 
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Χάρτης 3.2-1: ΠΔ Πεντέλης, ΠΔ Σχινιά, ΓΠΣ Νέας Μάκρης στην περιοχή μελέτης  

(Πηγή: http://msa.ypeka.gr/) 

 

 

 

 

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

4.1 ΌΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 

 

Η έκταση του Πάρκου αποτυπώθηκε σε τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500, 

εξαρτημένο από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς σύστημα 

συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87, με ισοϋψείς καμπύλες, σε αναλογική και ψηφιακή μορφή. 

Το ως άνω διάγραμμα τοποθετήθηκε σε έγχρωμο ορθοφωτοχάρτη του 

Κτηματολογίου, μαζί με τις πολεοδομικές – ρυμοτομικές γραμμές των γειτονικών 

οικοδομικών τετραγώνων του σχεδίου πόλης, έτσι ώστε να  γίνονται αντιληπτά η 

υφιστάμενη κατάσταση του Πάρκου, το ύψος και η πυκνότητα της βλάστησης κατά 

τόπους, η δυνατότητα προσέγγισης του χώρου, η λειτουργία του χώρου από τους 

κατοίκους, ενώ γίνεται αντιληπτή η θέση του συγκεκριμένου χώρου πρασίνου στον 

αστικό ιστό. Οι συντεταγμένες των κορυφών των ορίων του πάρκου όπως 

προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής δίνονται στο σχέδιο Δ1 «τοπογραφικό 

διάγραμμα» κλίμακας 1:1.000 που επισυνάπτεται της μελέτης.  Σημειώνεται ότι το 

οικοδομικό τετράγωνο 316 εμβαδού 8.136,32 τμ όπως τοποθετείται στο έδαφος από 

την πράξη εφαρμογής, δεν εφάπτεται η ανατολική του πλευρά με τον παραλιακό 

Περιοχή 
μελέτης 

http://msa.ypeka.gr/
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πεζόδρομο αλλά «περισσεύει» μια στενή λωρίδα 1.055.86 τ.μ. Έτσι το συνολικό 

τμήμα του πάρκου διαμορφώνεται στα 9.192,18 τ.μ με συντεταγμένες κορυφών που 

δίνονται στο σχέδιο Δ2 «Γενική Διάταξη έργων». 

  

 

4.2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Το Πάρκο Δρομέων αποτελεί παραθαλάσσιο πευκοδάσος με ιδιαίτερα ήπιες κλίσεις 

που κυμαίνονται από 0% έως 3%.  

 

 

4.3 ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΑ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.3.1 Γεωλογία της ευρύτερης περιοχής μελέτης 

 

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης της βορειοανατολικής Αττικής εντοπίζεται εντός του 

χώρου των Εσωτερικών Ελληνίδων ζωνών και συγκεκριμένα της Πελαγονικής 

ζώνης, αλλά δομείται από σχηματισμούς που γεωλογικά ανήκουν σε Εξωτερική 

ζώνη και συγκεκριμένα στην τεράστια πλατφόρμα της ζώνης Γαβρόβου – Τρίπολης. 

Οι εν λόγω σχηματισμοί εμφανίζονται με τη μορφή του τεκτονικού παραθύρου της 

Ενότητας Αλμυροποτάμου – Αττικής. Υπερκείμενη των σχηματισμών αυτών 

βρίσκεται η Ενότητα σχηματισμών του Νεοελληνικού τεκτονικού καλύμματος και 

πάνω από αυτήν εντοπίζονται επωθημένοι σχηματισμοί της Πελαγονικής ζώνης, 

συμπεριλαμβανομένου και του προαλπικού υποβάθρου αυτής (βλ. σχήμα 4.3.1-1).  

 

Οι σχηματισμοί της Ενότητας Αλμυροπόταμου – Αττικής που εμφανίζονται στη Νότια 

Εύβοια και στην Αττική, με βάση χαρακτηριστικά απολιθώματα που βρέθηκαν σε 

μάρμαρα των περιοχών αυτών και με βάση τα λιθοστρωματογραφικά στοιχεία τους, 

έχουν διακριθεί στις δύο αυτές περιοχές, στη Νότια Εύβοια και την Αττική, σε τρεις 

λιθοστρωματογραφικές σειρές: Τη Σειρά Αλμυροπόταμου στη Νότια Εύβοια, τη Σειρά 

Βορειοανατολικής Αττικής και τη Σειρά Υμηττού – Νότιας Αττικής (της οποίας η 

αναλυτική περιγραφή ακολουθεί). 

 

Το μεγάλο τεκτονικό παράθυρο του Αλμυροπόταμου - Αττικής, έπειτα από μια 

διακοπή της επιφανειακής του συνέχειας στο βύθισμα του Αμαρουσίου – Σταυρού, 

από την κάλυψη των σχηματισμών του από μεταλπικούς σχηματισμούς, εμφανίζεται 

και πάλι στην περιοχή του Υμηττού. Εκτός, όμως, από την περιοχή του Υμηττού και 

όλοι, σχεδόν, οι ορεινοί όγκοι της Νότιας Αττικής δομούνται από σχηματισμούς της -

υπό μορφή τεκτονικού παραθύρου εμφανιζόμενης στις περιοχές αυτές- ζώνης 

Γαβρόβου – Τρίπολης, οι οποίοι στο σύνολο τους αποτελούν μια σειρά 

σχηματισμών, που φέρει την ονομασία Σειρά Υμηττού – Νότιας Αττικής (βλ. σχήμα 

4.3.1-2).  
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Σχήμα 4.3.1-1: Γεωλογικός χάρτης της Εύβοιας, της Αττικής και των Βόρειων Κυκλάδων. 

(Κατά Γ. ΚΑΤΣΙΚΑΤΣΟ, με συμπληρώσεις. In G. KATSIKATSOS et al, 1986). 

 

 
 
Υπόμνημα: 1: Μεταλπικοί σχηματισμοί, 2: Σχηματισμοί της Πελαγονικής ζώνης (2.1: Φλύσχης, 2.2: 

Ασβεστόλιθοι του Ανώτερου Κρητιδικού, 2.3: Σχηματισμοί του Ηωελληνικού τεκτονικού καλύμματος, 
2.4: Ασβεστόλιθοι και δολομίτες του Μέσου - Ανώτερου Τριαδικού έως και του Ανώτερου Ιουρασικού, 
2.5: Σχηματισμοί του Νεοπαλαιοζωικού – Μέσου Τριαδικού, 2.6: Κρυσταλλικό υπόβαθρο), 3: 
Νεοελληνικό τεκτονικό κάλυμμα (3.1: Σχιστόλιθοι Τσακαίων, 3.2: Μάρμαρα – Σιπολίνες Στύρων, 3.3: 
Σχηματισμοί Όχης, 3.4: Ενοποιημένοι σχηματισμοί του Νεοελληνικού τεκτονικού καλύμματος), 4: 
Αυτόχθονη Ενότητα Αλμυροπόταμου – Αττικής, 5: Γραμμή επώθησης. 

 

Σχήμα 4.3.1-2: Γεωλογικός χάρτης της Ν/Α Αττικής και γεωλογική δομή διά των γεωλογικών 

σχηματισμών της περιοχής (κατά V. JABOBSHAGEN et al, 1986) 
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Η Σειρά σχηματισμών της περιοχής Υμηττού – Νότιας Αττικής και γενικότερα, της 

Αττικής διακρίθηκε παλαιότερα (1891/1893), από τον R. LEPSIUS σε διαφόρους 

λιθοστρωματογραφικούς ορίζοντες, στους οποίους, με τις τότε αντιλήψεις, δόθηκε 

προκάμβρια ηλικία. Η διάρθρωση αυτή διατηρείται και σήμερα, με διαφορετικές, 

όμως, απόψεις σχετικά για τις ηλικίες των σχηματισμών αυτών και, γενικότερα, για 

την παλαιογεωγραφική και την τεκτονική εξέλιξη της περιοχής αυτής. Οι ορίζοντες 

σχηματισμών στους οποίους διακρίνεται η Σειρά Υμηττού – Νότιας Αττικής, από τα 

κάτω προς τα πάνω, είναι: 

 Οι Σχιστόλιθοι Βάρης: Πρόκειται κυρίως για ασβεστιτικούς σχιστόλιθους και 

λεπτοστρωματώδεις κρυσταλλικούς ασβεστόλιθους, που απαντώνται κυρίως 

στην περιοχή της Βάρης, οι οποίοι από πολλούς ερευνητές έχουν περιληφθεί 

στα κατώτερα μέλη του ορίζοντα του Κατώτερου Μαρμάρου. 

 Οι Δολομίτες Πιρναρής: Είναι δολομίτες και δολομιτικοί σχιστόλιθοι στη 

βάση του Κατώτερου Μαρμάρου και συνήθως περιλαμβάνονται στον ορίζοντα 

του μαρμάρου αυτού. 

 Το Κατώτερο Μάρμαρο: Είναι ο σημαντικότερος σε πάχος και επιφανειακή 

εξάπλωση σχηματισμός της σχετικά αυτόχθονης Σειράς Υμηττού – Νότιας 

Αττικής. Ολόκληρος σχεδόν ο κύριος όγκος του Υμηττού δομείται από 

μάρμαρα του ορίζοντα αυτού, τα οποία είναι συνήθως αδροκρυσταλλικά, 

υπόλευκα ή τεφροκύανα και κατά θέσεις ροδόχρωμα. Κατά κανόνα είναι καλά 

στρωμένα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτά είναι παχυστρωματώδη 

έως άστρωτα. Στα μάρμαρα του ορίζοντα αυτού βρέθηκαν από τους Γ. ΜΑΡΙΝΟ 

και W. Ε. PETRASCHECK (1956) στο Κερατοβούνι της Λαυρεωτικής (Πάνειο 

όρος) τομές Βραχιονοπόδων (Terebratula;) και Ασβεστοφύκη (Macroporella), 

τριαδικής - ιουρασικής ηλικίας. Το μέγιστο πάχος του Κατώτερου Μαρμάρου, 

συμπεριλαμβανομένων και των Σχιστόλιθων Βάρης και των Δολομιτών 

Πιρναρής, υπερβαίνει τα 800 μ. 

 Οι Σχιστόλιθοι Καισαριανής: Είναι κυρίως μοσχοβιτικοί και ασβεστιτικοί 

σχιστόλιθοι και φυλλίτες, με ενστρώσεις μαρμάρων, συνήθως 

λεπτοστρωματωδών, που υπέρκεινται του ορίζοντα του Κατώτερου 

Μαρμάρου ή αποτελούν πλευρική μετάβαση των ανώτερων μελών του 

ορίζοντα αυτού, με αποτέλεσμα τη μεγάλη κύμανση του πάχους των 

σχιστόλιθων αυτών. Ακριβέστερα, το πάχος των Σχιστόλιθων Καισαριανής 

κυμαίνεται από λίγα μέχρι και 300 μ. περίπου. 

 Το Ανώτερο Μάρμαρο: Έχει σημαντική ανάπτυξη στη βορειοδυτική πλευρά 

του Υμηττού, όπου τα μάρμαρα του ορίζοντα αυτού υπέρκεινται των 

Σχιστόλιθων Καισαριανής. Συνήθως είναι μάρμαρα λεπτό- έως 

μεσοστρωματώδη, χρώματος τεφρού και σπάνια λευκού. Σε πολλές 

περιπτώσεις, σ' αυτά απαντώνται ενστρώσεις μοσχοβιτικών και ασβεστιτικών 

σχιστόλιθων, καθώς επίσης παρεμβολές δολομιτών και δολομιτικών 

ασβεστόλιθων. Σε μάρμαρα και κυρίως σε δολομίτες του ορίζοντα αυτού 
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βρέθηκαν απολιθώματα, τα οποία δίνουν στον ορίζοντα αυτόν τριαδική –

ιουρασική ηλικία. 

 

4.3.1.1 Γεωλογία της περιοχής μελέτης 

 

Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται Αλλουβιακά, και αλλουβιακές προσχώσεις τα 

οποία έχουν καλύψει ασύμφωνα το τεκτονικό παράθυρο του Αλμυροπόταμου – 

Αττικής (Χάρτης 4.3.1.1-1). 

 
 

Χάρτης 4.3.1.1-1: Γεωλογικός χάρτης της περιοχής μελέτης 

(ΙΓΜΕ:http://www.igme.gr/geoportal/) 

 

4.3.2 Υδρογεωλογία της περιοχής 

 

Το Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής περιλαμβάνει σχεδόν ολόκληρο το Νομό Αττικής, τα 

νησιά Αίγινα, Σαλαμίνα και Μακρόνησο, και μικρά τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και 

της Πελοποννήσου. Η συνολική του έκταση είναι 3.207km2. Τα όρια του 

διαμερίσματος φαίνονται στο Χάρτη 4.3.2-1. 

 

http://www.igme.gr/geoportal/
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Χάρτη 4.3.2-1. Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής 

 

4.3.2.1 Κύριες υδρολογικές λεκάνες 

 

Το διαμέρισμα περιλαμβάνει τις λεκάνες των ποταμών Κηφισού Αττικής, 

Σαρανταπόταμου και Χάραδρου, όλων των παραλιακών ρεμάτων που βρίσκονται 

νότια των ποταμών Αερόη και Ασωπού, καθώς και των ρεμάτων που βρίσκονται στα 

νησιά. Ακόμη, στο διαμέρισμα υπάρχουν τρεις λίμνες: η τεχνητή λίμνη του 

Μαραθώνα και οι φυσικές λίμνες Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου. Οι δύο 

τελευταίες αποτελούν φυσικές εκφορτίσεις των υδροφορέων του Υμηττού και της 

νότιας Πάρνηθας αντίστοιχα. Καμία από τις λεκάνες αυτές δεν είναι μεγαλύτερη από 

600 km2. Οι μεγαλύτερες λεκάνες απορροής του διαμερίσματος είναι του Αττικού 

Κηφισού (και Ιλισού), του Σαρανταπόταμου και του Χάραδρου. 
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4.3.2.2 Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες 

 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής διακρίνονται συνολικά δέκα υδρογεωλογικές 

ενότητες, από τις οποίες έξι διαμορφώνονται στους ανθρακικούς σχηματισμούς και 

τέσσερις στις προσχώσεις. Οι ενότητες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.2.2-1, με 

εκτίμηση της συνολικής επιφάνειας, της μικτής απορροής και των ρυθμιστικών 

αποθεμάτων. 

 

Πίνακα 4.3.2.2-1: Κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες (Πηγή: Κουτσογιάννης και Μαρίνος, 1995) 

 

Ενότητα 
Έκταση 

(km2) 

Συνολική 
απορροή 
(hm3/έτος) 

∆υνητικά 
αποθέματα 
(hm3/έτος) 

Εκφόρτιση 

Καρστικές ενότητες σε ανθρακικούς σχηµατισµούς 

Ν. Πάρνηθας-Α. Πατέρα-Αιγάλεω 510 157 120 
Λίµνη Κουµουνδούρου, 
Σαρωνικός 

Κιθαιρώνα 260 75 50-70 Κορινθιακός Κόλπος 

Γερανίων 250 42 20 
Πηγές Σκίνου, 
Λουτρακίου, Σκάλας 

Πεντέλης 250 55 30 
Πηγές Κεφαλαρίου 
Κηφισιάς, Ευβοϊκός 

Υµηττού 110 15 30 Πηγές Λουµπάρδας 

Βορειοανατολικής Πάρνηθας 300 95 60 
Πηγές Αγίων 
Αποστόλων* 

 Σύνολο **  
 

439 225-245 
 Προσχωµατικοί υδροφορείς 

Αθήνας 440 30 5 Σαρωνικός Κόλπος 

Μεσογείων 820 50 15 Ευβοϊκός Κόλπος  

Μεγάρων 260 15 3 
Ευβοϊκός & Σαρωνικός 
Κόλπος 

Λουτρακίου 320 20 4 Κορινθιακός Κόλπος  

Σύνολο 
 

115 27 
 * Εκτός του υδατικού διαμερίσματος Αττικής. 

** Έχει συμπεριληφθεί και η ενότητα βορειοανατολικής Πάρνηθας, παρόλο που μέρος της 
εκφορτίζεται σε άλλο διαµέρισµα. 

 

Οι καρστικές υδρογεωλογικές ενότητες γενικά έχουν ανοιχτό μέτωπο στη θάλασσα, 

με αποτέλεσμα τα υπόγεια νερά να είναι ποιοτικώς υποβαθμισμένα λόγω 

υφαλμύρισης. Στις περιπτώσεις αυτές, αν και είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν τα 

εκμεταλλεύσιμα αποθέματα υπόγειου νερού, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτά δεν 

υπερβαίνουν το 30% των ρυθμιστικών αποθεμάτων. 

 

4.3.2.3 Αξιολόγηση ποιοτικής κατάστασης υπόγειων υδάτων 

 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής αναπτύσσονται αξιόλογοι υδροφορείς στους 

ανθρακικούς σχηματισμούς, σε χαλαρές αμμοχαλικώδεις αποθέσεις και στα 

κροκαλοπαγή του Νεογενούς.  
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Ανθρακικοί σχηματισμοί απαντώνται κυρίως στις ορεινές και ημιορεινές ζώνες του 

υδατικού διαμερίσματος, ενώ κατάντη υπόκεινται των νεογενών και νεότερων 

σχηματισμών. Η περατότητά τους ποικίλλει ανάλογα με τον τεκτονισμό και την 

καρστικοποίηση και η εκφόρτισή τους γίνεται στη θάλασσα με τη μορφή παράκτιων 

και υποθαλάσσιων πηγών, ενώ ταυτόχρονα κατά την κίνησή τους τροφοδοτούν και 

τις προσχώσεις. Σημαντικές καρστικές πηγές στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής είναι οι 

υφάλμυρες πηγές Καλάμου, τον υδροφορέα των οποίων εκμεταλλεύονται 

υδρογεωτρήσεις για την ύδρευση της πρωτεύουσας. 

 

Μεγάλη εξάπλωση έχουν τα ιζήματα του νεογενούς, λόγω όμως της ποικίλης 

κοκκομετρικής και πετρολογικής σύστασης η υδροφορία των σχηματισμών αυτών 

είναι σχετικά μικρής δυναμικότητας (περιοχή Παιανίας). 

 

Σημαντικής δυναμικότητας υδροφορείς αναπτύσσονται στα Τεταρτογενή που 

παρουσιάζουν μεγάλη έκταση στις λεκάνες των ποταμών Κηφισού, 

Σαρανταπόταμου, Χάραδρου και στις πεδιάδες Μεγάρων, Ασπρόπυργου και 

Μαραθώνα. Ο προσχωματικός υδροφορέας στη λεκάνη του Σαρανταπόταμου είναι 

μικρής δυναμικότητας και αξιοποιείται από υδρογεωτρήσεις μικρής παροχής για την 

άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής. Υδροφορία αναπτύσσεται 

και στην παράκτια πεδινή περιοχή Μαραθώνα - Ν. Μάκρης. Στην περιοχή αυτή 

έχουν ανοιχθεί πηγάδια και γεωτρήσεις για ύδρευση και άρδευση καλλιεργειών 

κηπευτικών. 

 

Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής έχουν πραγματοποιηθεί μετρήσεις της ποιοτικής 

κατάστασης των υπoγείων υδάτων στα πλαίσια δύο ερευνητικών προγραμμάτων 

που ανατέθηκαν από το ΥΠΕΧΩΔΕ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993–1994) και στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών (1996–1999), ενώ και το ΙΓΜΕ συγκεντρώνει στοιχεία για την 

ποιότητα των υπογείων υδάτων του λεκανοπεδίου από το 1976 (Kounis, 1986). 

Διαθέσιμα στοιχεία υπάρχουν επίσης από μετρήσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για την περίοδο 

2004–2005.  

 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία δικτύου 

παρακολούθησης της ποιότητας των υπογείων νερών από νιτρικά, νιτρώδη και 

αμμωνία» που εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών 

(Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γ. Στουρνάρας, 1994), πραγματοποιήθηκε μία σειρά από 

μετρήσεις των παραπάνω ρύπων την περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου του 1993 σε 

9 συνολικά θέσεις. Η πραγματοποίηση των δειγματοληψιών κατά την περίοδο αυτή 

έχει διττό αποτέλεσμα: αφενός η αραίωση των ρύπων είναι μικρότερη λόγω 

χαμηλότερων παροχών και αφετέρου η αδρανοποίηση των ρύπων κατά την 

διέλευσή τους δια μέσου της ακόρεστης ζώνης είναι μεγαλύτερη λόγω αύξησης του 

πάχους της ακόρεστης ζώνης. Από τα 9 σημεία δειγματοληψίας, τα 4 αφορούν σε 
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προσχωματικούς υδροφορείς, τα 2 σε συνεκμετάλλευση προσχώσεων και νεογενών, 

το 1 σε γεώτρηση σε ρηγματωμένο μέσο και τα 2 σε κροκαλοπαγή του Νεογενούς. 

Συνολικά τα 5 σημεία δειγματοληψίας είναι υδρογεωτρήσεις και τα 4 πηγάδια. 

 

Αντίστοιχα, στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Προστασία των 

υπογείων νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης (καθορισμός 

ευαίσθητων ζωνών)» που εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου 

Πατρών (Πανεπιστήμιο Πάτρας, Γ. Καλλέργης, 1999), πραγματοποιήθηκαν 

μετρήσεις των συγκεντρώσεων των νιτρικών, νιτρωδών και αμμωνιακών σε 22 

σημεία ελέγχου για την περίοδο Απρίλιος 1996 – Μάιος 1999 και σε 18 σημεία 

ελέγχου για την περίοδο του Νοεμβρίου του 1999. Τα περισσότερα σημεία ελέγχου 

βρίσκονται στην περιοχή των Αθηνών, στα Μεσόγεια (Κορωπί, Παιανία), στο 

Θριάσιο πεδίο (Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργος), στο Μαραθώνα και στα Μέγαρα. 

 

4.3.2.3.1 Προσχωµατικός υδροφορέας Μεσόγειων 

 

Οι συγκεντρώσεις νιτρικών και άλλων παραμέτρων όπως ολική σκληρότητα, ολικά 

διαλυτά στερεά, κλπ. είναι ιδιαίτερα υψηλές κυρίως γύρω από τα αστικά κέντρα 

όπως Κορωπί, Παιανία, Μαρκόπουλο και Σπάτα. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΓΜΕ οι 

συγκεντρώσεις των κυριότερων παραμέτρων ποιότητας των υπογείων υδάτων έχουν 

ως ακολούθως: 

• Ολική Σκληρότητα: 300–500 mg/L 

• Ολικά Διαλυτά Στερεά: 500–1000 mg/L 

• Χλωριόντα: 20–1500 mg/L 

• Θειϊκά: 50–300 mg/L 

• Μαγνήσιο: 10–110 mg/L 

• Νιτρικά: 50–250 mg/L 

 

Κοντά στα αστικά κέντρα που αναφέρθηκαν προηγούμενα, εμφανίζονται οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις των ανωτέρω παραμέτρων. Για παράδειγμα οι συγκεντρώσεις 

ολικών διαλυτών στερεών και σκληρότητας ξεπερνούν τα 1500 mg/L και 1000 mg/L, 

αντίστοιχα. Υψηλές τιμές ιόντων χλωρίου και θειϊκών παρατηρούνται κοντά στις 

ανατολικές παράκτιες περιοχές λόγω υφαλμύρωσης των υδάτων. 

 

Οι συγκεντρώσεις νιτρικών γύρω από τα αστικά κέντρα ξεπερνούν κατά πολύ τα 

ανώτατα επιτρεπτά όρια και υποδηλώνουν ότι τα αστικά λύματα - βοθρολύματα 

αποτελούν την σημαντικότερη πηγή ρύπανσης των υπογείων υδάτων. Στην περιοχή 

του Κορωπιού και δυτικά αυτού οι συγκεντρώσεις νιτρικών κυμαίνονται μεταξύ 35-

264 mg/L (θέσεις 0610, 0611, 0612, 0613, 0615 και 0616). Ταυτόχρονα στη θέση 

0612 (Χαλιδού Κορωπίου) σημειώνονται τιμές αμμωνιακών αλάτων που κυμαίνονται 
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μεταξύ 0.2-1.6 mg/L, γεγονός που υποδηλώνει ότι η νιτρορρύπανση δεν βρίσκεται 

στο τελικό της στάδιο αλλά εξελίσσεται και αναμένεται να οδηγήσει σε ακόμα 

μεγαλύτερες τιμές νιτρικών. Στην περιοχή της Παιανίας έχουν καταγραφεί 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις νιτρικών (29-113 mg/L στις θέσεις 0601 και 0619), οι 

οποίες, όμως, αρκετές φορές υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για 

ύδρευση. Υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών σημειώνονται και στην περιοχή Καλυβίων 

Θορικού και ειδικότερα στη θέση 0617 (42-51 mg/L). 

 

Στο βορειοδυτικό τμήμα της λεκάνης οι συγκεντρώσεις κυμαίνονται μεταξύ 50–300 

mg/L και στην περιοχή της πόλης των Σπάτων μεταξύ 50-400 mg/L. Χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις νιτρικών εμφανίζονται στις αγροτικές περιοχές στο κεντρικό τμήμα 

της λεκάνης (περιοχή νέου αεροδρομίου Σπάτων) που κυμαίνονται μεταξύ 20–50 

mg/L. Οι περιοχές αυτές καλύπτονται από καλλιέργειες κυρίως αμπελιών και σε 

μικρότερη κλίμακα από οπωροκηπευτικά και ελαιώνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Διεύθυνσης Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας, η μέση χρήση αζωτούχων 

λιπασμάτων είναι κανονική και δεν αναμένεται να προκαλούνται σημαντικές διαφυγές 

νιτρικών στα υπόγεια νερά. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ολοκλήρωση του 

αποχετευτικού δικτύου και η κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας των 

Λυμάτων της Ανατολικής Αττικής, αναμένεται οδηγήσει σε σταδιακή βελτίωση των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπογείων υδάτων των περιοχών αυτού. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ για την περίοδο 2004–2005, η 

περιοχή των Μεσογείων εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, αφού σε 

σύνολο 11 σταθμών οι μέσες τιμές των νιτρικών βρίσκονται μονίμως πάνω από τα 

25 mg/L (29-262 mg/L). Παράλληλα ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι τιμές των 

χλωριόντων, των θειικών και της ηλεκτρικής αγωγιμότητας (μεγαλύτερες από 300 

mg/L Cl-, 150 mg/L SO4 και 1500 μS/cm αντίστοιχα). 
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Χάρτης 4.3.2.3.1-1: Απόσπασμα χάρτης ποιότητας υπογείων υδάτων υδατικού διαμερίσματος 

Αττικής 

 

4.4 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

4.4.1 Γενικά 

 

Το κλίμα του Λεκανοπεδίου της Αττικής είναι εύκρατο μεσογειακό και χαρακτηρίζεται 

από μικρά ετήσια ύψη βροχής, ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια. Πιο 

συγκεκριμένα, με βάση την ετήσια πορεία του μέσου μηνιαίου αριθμού ημερών 

καταιγίδας το κλίμα του Λεκανοπεδίου κατατάσσεται στην κύρια μεταβατική ζώνη 

μεταξύ ηπειρωτικών μεσογειακών και γνήσιων μεσογειακών κλιμάτων. 

 

Τα κλιματικά στοιχεία της περιοχής μελέτης παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω 

και αποτελούν δεδομένα του Μετεωρολογικού Σταθμού Σπάτων (Νο 741, 

γεωγραφικό πλάτος 37ο 58΄ Ν, γεωγραφικό μήκος 23ο 55΄ Ε, ύψος βαρόμετρου: 68,0 

μέτρα) της Ε.M.Υ. της περιόδου 1974-2000. 
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4.4.2 Άνεμοι 

 

Οι ετήσιες συχνότητες διευθύνσεων ανέμων για το Μ.Σ. Σπάτων φαίνονται στον 

πίνακα 4.4.2-1 και στο ενώ στο Σχήμα 4.4.2-1. δείχνεται το ανεμόγραμμα της 

περιοχής μελέτης. Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι οι επικρατέστεροι 

άνεμοι στην περιοχή είναι οι βόρειοι και οι βορειοανατολικοί με ποσοστά εμφάνισης 

20,685% και 19,726% αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν οι ανατολικοί, οι νοτιοδυτικοί, οι 

νότιοι, οι δυτικοί και οι βορειοδυτικοί, ενώ τέλος σπανίζουν οι νοτιοανατολικοί. Η 

συχνότερη ένταση των επικρατούντων ανέμων είναι 2-4 Beaufort. Άνεμοι μεγάλης 

εντάσεως δεν αποτελούν γνώριμο φαινόμενο στο Λεκανοπέδιο της Αττικής.  

 

Πίνακας 4.4.2-1: Ανεμολογικά στοιχεία (Μ.Σ. Σπάτων 1974-2000) 

EΝΤΑΣΗ Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 

0          25,839 

1  1,852 1,340 0,985 0,604 0,355 0,762 0,906 0,985 7,789 

2  6,606 6,396 3,415 1,668 2,876 2,679 1,589 1,510 26,739 

3  6,252 6,606 2,390 1,077 1,799 1,891 1,169 1,051 22,235 

4  4,150 4,019 0,591 0,197 1,064 1,432 0,604 0,525 12,582 

5  1,313 0,985 0,079 0,026 0,341 0,276 0,118 0,105 3,243 

6  0,341 0,236 0,013 0,013 0,144 0,105 0,039 0,066 0,957 

7  0,053 0,092 0,000 0,013 0,066 0,053 0,026 0,013 0,316 

8  0,105 0,039 0,013 0,013 0,039 0,013 0,013 0,013 0,248 

9  0,013 0,000 0,013 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,039 

10  0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 

Σύνολο 20,685 19,726 7,499 3,611 6,697 7,211 4,464 4,268 100 

 

Διάγραμμα 4.4.2-1 
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Διεύθυνση 
Ανέμου Β ΒΑ Α ΝΑ Ν ΝΔ Δ ΒΔ Ποσοστό 

Νηνεμίας 
Συχνότητα 

Εμφάνισης (%) 20,685 19,726 7,499 3,611 6,697 7,211 4,464 4,268 25,839 

 

4.4.3 Θερμοκρασία 

 

Ο θερμότερος μήνας στην περιοχή είναι ο Ιούλιος (27,3οC), ενώ ο ψυχρότερος είναι 

ο Ιανουάριος (8,5οC). Το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι 18,8οC. Η μέση 

μέγιστη θερμοκρασία που έχει σημειωθεί στην περίοδο 1974 - 2000 είναι 30,6οC, 

ενώ η μέση ελάχιστη είναι 5,2οC. Σε απόλυτες τιμές η μέγιστη θερμοκρασία στην ίδια 

περίοδο σημειώθηκε τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο (42οC,42,2οC και 42οC), 

ενώ η ελάχιστη τον μήνα Φεβρουάριο (-6,8οC). Τα παραπάνω μεγέθη 

παρουσιάζονται σε μηνιαία και ετήσια βάση στον πίνακα 4.4.3-1.  

 

Πίνακας 2.4.3-1: Μέσες θερμοκρασίες αέρος (οC) Μετεωρολογικός Σταθμός Σπάτων 1974-2000 

 Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ O Ν Δ Έτος 

Μέση θερμοκρασία 8,5 9,0 11,0 14,9 19,9 25,1 27,3 26,6 22,9 18,2 13,6 10,2 17,3 

Μέση Μέγιστη 14,3 15,5 17,3 20,4 24,5 29,0 30,4 30,6 27,4 23,6 19,0 15,9 22,3 

Μέση Ελάχιστη 5,2 5,8 7,0 9,1 12,6 16,1 18,4 19,5 16,2 13,0 9,7 7,0 11,6 

Απολύτως Μέγιστη 20,2 25,0 24,1 27,2 36,2 42,0 42,2 42,0 37,6 38,4 30,2 21,8 32,2 

Απολύτως Ελάχιστη -6,5 -6,8 -3,6 -3,0 1,6 5,0 11,0 11,0 5,8 0,0 -3,3 -4,4 0,6 

 
Διάγραμμα 4.4.3-1 
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4.4.4 Υγρασία 

 

 

Στον πίνακα 4.4.4-1 δίνονται τα στοιχεία της σχετικής υγρασίας για τη χρονική 

περίοδο 1974 - 2000, από τον Μ. Σ. Σπάτων. 

 

Πίνακα 4.4.4-1: Μηνιαίες τιμές σχετικής υγρασίας (ΕΜΥ, 1974-2000) 

 I Φ M A M I I A Σ O N Δ Έτος 

Σχετική Υγρασία (%) 70,4 69,5 67,2 62,7 56,5 49,1 45,7 49,5 56,2 66,1 72,1 72,6 61,5 

 

Το ποσοστό υγρασίας κυμαίνεται από 45,7% το μήνα Ιούλιο ως 72,6% τον 

Δεκέμβριο. 

 

4.4.5 Βροχοπτώσεις 

 

Το μέσο ετήσιο ύψος υετού για τον Μ.Σ. Σπάτων ανέρχεται στα 275,5 mm. Ο 

ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (1,8mm) και υγρότερος (βροχερότερος) ο 

Δεκέμβριος (50,6mm). Στον πίνακα 4.4.5-1 δίνονται τα στοιχεία μέσου και μέγιστου 

ύψους υετού 24ώρου για τη χρονική περίοδο 1974-2000. Σημειώνεται ότι η ανομβρία 

και συνολικά οι μέρες χωρίς βροχή καθορίζουν την περίοδο που θα γίνονται οι 

αρδεύσεις στην περιοχή μελέτης.  

 

Πίνακας 4.4.5-1: Ύψος βροχής (Μ.Σ. Σπάτων 1974-2000) 

 I Φ M A M I I A Σ O N Δ Έτος 

Μέσο ύψος υετού mm 39,4 31,9 37,4 13,2 9,4 3,2 1,8 3,1 3,2 30,9 51,4 50,6 275,5 

Μέγιστο ύψος υετού 
24ώρου σε mm 67,1 60,0 102,6 29,3 22,0 16,0 15,1 15,0 17,4 93,3 91,9 84,2 51,2 

 

4.4.6 Άλλα καιρικά φαινόμενα 

 

Χιόνι – Χαλάζι - Παγετοί 

Πτώση χιονιού σπανίζει και παρατηρείται κυρίως τους χειμερινούς μήνες. Ο μέσος 

αριθμός των ημερών με χιονόπτωση στη διάρκεια του έτους είναι 0,183, με παγετό 

είναι 0,391 ημέρες ανά έτος, ενώ χαλάζι στην περιοχή δεν έχει εμφανιστεί. 
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4.5 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

4.5.1 Βιοκλιματικός όροφος 

 

Στο χώρο του μεσογειακού κλίματος, οι βιοκλιματικοί όροφοι έχουν καθορισθεί από 

τον Emberger και ισχύουν μόνο για το κλίμα αυτό. Η ταξινόμηση των διαφόρων 

μετεωρολογικών σταθμών και η τοποθέτησή τους στους διάφορους βιοκλιματικούς 

ορόφους πραγματοποιείται με τον υπολογισμό του "ομβροθερμικού πηλίκου" , βάσει 

του τύπου του Emberger. 

 

𝑄2 =
1000 ∗ 𝑃

𝑀 +𝑚
2 ∗ (𝑀 −𝑚)

 

όπου : 

Q2 : ομβροθερμικό πηλίκο 

Ρ :  ετήσια βροχόπτωση σε mm  

M :  μέσος όρος των μέγιστων θερμοκρασιών του θερμότερου μήνα σε 

απόλυτους βαθμούς (-273,2° C = 0° K)  

m :  μέσος όρος των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα, 

επίσης σε απόλυτους βαθμούς. 

 

το κλιματόγραμμα του Emberger οι μετεωρολογικοί σταθμοί, τοποθετούνται με βάση 

τις συντεταγμένες Q2 και m. Οι καμπύλες γραμμές που προκύπτουν, αποτελούν τα 

όρια των βιοκλιματικών ορόφων, ενώ οι κατακόρυφες ευθείες διαχωρίζουν τους υπό-

ορόφους κάθε βιοκλιματικού ορόφου. 

 

Με τον τρόπο αυτό διακρίνονται οι εξής βιοκλιματικοί όροφοι: 

 Όροφος υγρός 

 Όροφος ύφυγρος 

 Όροφος ημίξερος 

 Όροφος ξηρός 

 

Η διάκριση των υπό - ορόφων κάθε βιοκλιματικού ορόφου γίνεται με βάση το μέσο 

όρο των ελαχίστων θερμοκρασιών του ψυχρότερου μήνα m °C ως εξής: 

m > 7° C  χειμώνας θερμός 

3° C < m < 7° C χειμώνας ήπιος 

0° C < m < 3° C χειμώνας ψυχρός 

m < 0° C  χειμώνας δριμύς 
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Σχετικά με την περιοχή μελέτης και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Μ.Υ. για τη 

χρονική περίοδο 1974-2000 το βιοκλίμα διαμορφώνεται ως εξής: 

M = 30,4° C = 303,6° K 

P = 275,5 mm 

m = 5,2° C = 278,4° K 

Q2 = 37,57 

 

Βιοκλιματικός όροφος: Ξηρός με χειμώνα ήπιο 

Τοποθετώντας αυτά τα δεδομένα στο Διάγραμμα 4.5.1-1 γίνεται σαφές ότι η περιοχή 

μελέτης βρίσκεται στον ξηρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ήπιο.   
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Διάγραμμα 4.5.1-1: 

Κλιματικό διάγραμμα Emberger. Σημειώνεται η θέση της περιοχής μελέτης 

 
 

  

Σπάτα 
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4.5.2 Ομβροθερμικό διάγραμμα 

 

Οι Gaussen και Bagnouls, απεικονίζουν με ένα διάγραμμα που καλείται 

«ομβροθερμικό διάγραμμα» την πορεία μήνα προς μήνα, της μέσης μηνιαίας 

θερμοκρασίας σε °C και του μέσου μηνιαίου ύψους βροχής σε mm. 

 

Για την καμπύλη των θερμοκρασιών παίρνουμε κλίμακα διπλάσια εκείνης του 

όμβρου (1°C αντιστοιχούν σε 2 mm βροχής). Η περίοδος κατά την οποία η καμπύλη 

του όμβρου βρίσκεται χαμηλότερα από την καμπύλη της θερμοκρασίας θεωρείται ως 

ξηρή. 

 

Η διάκριση αυτή σύμφωνα με τα ομβροθερμικά διαγράμματα είναι περισσότερο 

κατατοπιστική από τους αριθμοδείκτες και αποδίδουν περισσότερο την πραγματική 

«οικολογικώς» ξηρή περίοδο, αν συνυπολογιστούν, παράγοντες όπως 

αποταμιεύματα του εδάφους σε διαθέσιμο νερό, μορφολογικές και φυσικές ιδιότητες 

του εδάφους καθώς και το βάθος του. 

 

Διάγραμμα 4.5.2-1: Ομβροθερμικό διάγραμμα Μ.Σ. Σπάτων 

 
 

Βάσει του ομβροθερμικού διαγράμματος παρατηρούμε ότι η περιοχή του Μ.Σ. 

Σπάτων παρουσιάζει μια εκτεταμένη ξηρή περίοδο περίπου 7 μηνών (από τα μέσα 

Μαρτίου έως και τις αρχές Οκτωβρίου). 

 

Ξηροθερμικός Δείκτης / Βιολογικά ξηρές ημέρες 

Ο μηνιαίος ξηροθερμικός δείκτης χαρακτηρίζει την ένταση της ξηρασίας κάθε ξηρού 

μήνα και προσδιορίζεται από τον αριθμό των ημερών του μήνα που θεωρούνται ως 

ξηρές από βιολογική άποψη. Ο υπολογισμός του ξηροθερμικού δείκτη γίνεται με την 

εφαρμογή του παρακάτω τύπου: 
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𝑋𝑚 = [𝑗𝑚 − (𝑗𝑝 +
𝑗𝑟𝑏
2
)] ∗ 𝑓ℎ 

Όπου: 

 jm: ο συνολικός αριθμός ημερών του μήνα 

 jp: οι μέρες βροχής του μήνα 

 jrb: οι ημέρες δρόσου η ομίχλης. Μια ημέρα δρόσου ή ομίχλης θεωρείται ως 

μισή μέρα βροχής 

 fh: Συντελεστής σχετικής Υγρασίας (Η%) που ορίζεται ανάλογα με τη σχετική 

υγρασία Η. 

 

Πίνακας 4.5.2-1: Υπολογισμός του Ξηροθερμικού Δείκτη Χm 

ΜΗΝΕΣ 
ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΜΕΡΕΣ 
ΜΗΝΑ 

(jm) 

ΜΕΡΕΣ 
ΒΡΟΧΗΣ 
ΜΗΝΑ  

(jp) 

ΜΕΡΕΣ 
ΔΡΟΣΟΥ Η 
ΟΜΙΧΛΗΣ 

(jrb) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΥΓΡΑΣΙΑΣ 

ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΟΣ 
ΔΕΙΚΤΗΣ 

Χm 

Μάρτιος 15 5,5 3,2 0,67 5,31 

Απρίλιος 30 3,8 1,6 0,63 15,93 

Μάιος 31 2,5 0,8 0,57 15,88 

Ιούνιος 30 1,2 0,2 0,49 14,09 

Ιούλιος 31 0,8 0,2 0,46 13,76 

Αύγουστος 31 0,9 0,5 0,50 14,78 

Σεπτέμβριος 30 1,5 0,8 0,56 15,79 

Οκτώβριος 7 3,8 2,5 0,66 1,29 

Σύνολο 205 20 9,8 - 96,82 

 

Βάση των ξηροθερμικών δεικτών και των ομβροθερμικών διαγραμμάτων γίνεται η 

διάκριση των εξής υποδιαιρέσεων στο εσωτερικό του μεσογειακού κλίματος. 

α) Ξηρό - Θερμό - μεσογειακός χαρακτήρας: 150<Χ<200 

β) Θερμο - μεσογειακός χαρακτήρας που υποδιαιρείται σε 

 έντονο, με μεγάλη ξηρή περίοδο: 125<Χ<150 

 ασθενή, με μικρή ξηρή περίοδο: 100<Χ<125 

γ) Μέσο - μεσογειακός χαρακτήρας που υποδιαιρείται σε 

 έντονο, με μεγάλη ξηρή περίοδο: 75<Χ<100 

 ασθενή, με μικρή ξηρή περίοδο: 40<Χ<75 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία ο Xm για το σύνολο της ξηροθερμικής περιόδου 

είναι Xm=96,8154 και άρα η περιοχή μελέτης εμφανίζει Έντονο Μέσο - Μεσογειακό 

χαρακτήρα με Μεγάλη Ξηρή περίοδο: 75<Χ<100. 
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4.5.3 Βιοκλιματικοί Χάρτες 

 

Στο απόσπασμα του βιοκλιματικού χάρτη που ακολουθεί (χάρτης 4.5.3-1) με 

ταξινόμηση των βιοκλιματικών ορόφων βάσει του πηλίκου Q και της μέσης ελάχιστης 

θερμοκρασίας m η περιοχή μελέτης κατατάσσεται στον βιοκλιματικό όροφο με 

χαρακτηριστικά χειμώνας ήπιος ημίξηρος, η διαφοροποίηση του χάρτη με την 

κατάταξη της περιοχής μελέτης στο διάγραμμα του Μαυρομάτη, δικαιολογείται από 

την χρήση των επικαιροποιημένων στοιχείων (1974-2000) σε σχέση με αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την χαρτογράφηση των ορόφων (στοιχεία έως το 1978). 

 

Χάρτης 4.5.3-1: Εντοπισμός περιοχής μελέτης επί βιοκλιματικού χάρτη 

(Μαυρομάτης) 
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Στη συνέχεια παρουσιάζεται απόσπασμα του βιοκλιματικού χάρτη (χάρτης 4.5.3.-2) 

ταξινόμησης των βιοκλιματικών ορόφων βάσει του ξηροθερμικού δείκτη, όπου η 

περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται ως Έντονου θερμού μεσογειακού βιοκλίματος, η 

διαφοροποίηση του χάρτη με την κατάταξη της περιοχής μελέτης με υπολογισμό του 

ξυροθερμικού δείκτη με βάση τον εμπειρικό τύπο, δικαιολογείται από την χρήση των 

επικαιροποιημένων στοιχείων (1974-2000) σε σχέση με αυτά που 

χρησιμοποιήθηκαν για την χαρτογράφηση του βιοκλίματος. 

 

Χάρτης 4.5.3-2: Εντοπισμός περιοχής μελέτης επί βιοκλιματικού χάρτη 
(Μαυρομάτης) 
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Παρόλο τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στους βιοκλιματικούς χάρτες σύμφωνα 

με τα επικαιροποιημένα κλιματολογικά στοιχεία, αλλά και της επικάλυψης των ζωνών 

βλάστησης στους βιοκλιματικούς ορόφους, σύμφωνα με τον χάρτη Βλάστησης του 

Μαυρομάτη (Χάρτης 4.5.3-3) η περιοχή μελέτης ανήκει στη ζώνη βλάστησης Oleo 

Ceratonion (Θερμόμεσογειακές διαπλάσεις Ανατολικής Μεσογείου). 

 

Η υποζώνη Oleo-Ceratonion εμφανίζεται στην ξηρότερη Ν.Α. και Α. Ελλάδα (μέχρι το 

Πήλιο), στα νησιά του Ν. Αιγαίου, στις χαμηλότερες θέσεις των ποδιών και της Ν. 

Χαλκιδικής και σε μερικά νησιά του Ιονίου πελάγους. Το κλίμα της υποζώνης αυτής 

χαρακτηρίζεται από ανοιξιάτικες και φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, που κυμαίνονται 

μεταξύ 250-550 χιλ. ετησίως και από μια μεγάλης διάρκειας (4-6 μήνες) ξηρή 

περίοδο. Η υποζώνη αυτή, μπορεί να διακριθεί σε δύο ή περισσότερους αυξητικούς 

χώρους. Στον κατώτερο, θερμότερο του Oleo - Ceratonietum και στο σχετικά 

ψυχρότερο του Oleo - lentiscetum. 

 

Oleo-Ceratonietum: 

Ο πρώτος αυξητικός χώρος εκτείνεται στη χαμηλότερη περιοχή της Κρήτης και των 

νησιών του νότιου Αιγαίου, στη Ν.Α. Πελοπόννησο και στην Αττική. Στις περιοχές 

αυτές οι φυσικές φυτοκοινωνίες έχουν από πολύ παλιά υποβαθμισθεί και, εφόσον οι 

περιοχές δεν καλλιεργούνται γεωργικά, καλύπτονται από ενώσεις φρύγανων 

(garique, tomilaris), στις οποίες κυριαρχούν, ακανθώδεις, ημίθαμνοι, όπως: Poterium 

spinosum, Genista acanthoclanda, Euphorpia acanhtothamnos κλπ., καθώς και 

διάφορα χειλανθή (Lamiaceae), όπως τα Corydothymus capitatus, Salvia officinalis, 

Salvia pomifera, Phlomis fruticosa, Balotta acetambulosa κλπ. 

 

Oleo-lentiscetum: 

Πάνω από τον αυξητικό αυτό χώρο, κατακόρυφα ή βορειότερα οριζόντια, εμφανίζεται 

ο αυξητικός χώρος του Oleo - lentiscentum. Αυτός παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

εξάπλωσή του στη Ν.Α. και Α. Πελοπόννησο, Αττική, Α. Ελλάδα μέχρι το Πήλιο και 

στα πόδια της Χαλκιδικής. Στον αυξητικό αυτό χώρο εμφανίζονται, παρά την 

ξηρότητα του κλίματος, θαυμάσιες συστάδες της Pinus halepensis, που εξαπλώνεται 

και πιο πέρα από τα όρια του Oleo - lentiscentum. Εκτός από την Olea europaea 

var. silvestris και την Pistacia lentiscus συναντά κανείς στο χώρο αυτό επίσης την 

Erica manlpuliflora, Myrtus communis (σε υγρότερες Θέσεις), Quercus coccifera, 

Lonicera etrusca, Rosa sempervirens, Smilax aspera, Styrax officinalis, Rubia 

peregrina κλπ. Από γεωργικής απόψεως κυριαρχεί η καλλιέργεια της ελιάς, των 

εσπεριδοειδών, της φιστικιάς κλπ. 
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Χάρτης 4.5.3-3: Χάρτης Βλάστησης της Ελλάδας 
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4.6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η οικιστική διάρθρωση της περιοχής μελέτης παρατίθεται στον πίνακα 4.6.1-1, ο 

οποίος συντάχθηκε με βάση την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης». 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την τοπική αυτοδιοίκηση «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

(Ν.3852/2010), μεταρρυθμίστηκε η διοικητική διαίρεση της χώρας και 

επανακαθορίστηκαν τα όρια των αυτοδιοικητικών μονάδων, ο τρόπος εκλογής των 

οργάνων και οι αρμοδιότητές τους. Το πρόγραμμα Καλλικράτης ψηφίστηκε από τη 

Βουλή τον Μάιο του 2010. Μέρος των διατάξεων του ενεργοποιήθηκε άμεσα με τη 

δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 7 Ιουνίου 2010 (ΦΕΚ 

87Α/2010), ώστε να διεξαχθούν βάσει αυτών οι αυτοδιοικητικές εκλογές του ιδίου 

έτους. Στην πλήρη μορφή του, ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011.  

 

Το υπό μελέτη έργο περιλαμβάνεται στον Δήμο Μαραθώνος. 

 

Πίνακας 4.6.1-1: Διοικητική διάρθρωση της περιοχής μελέτης 

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Οικισμοί 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

(Έδρα: Μαραθών,ο) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΒΑΡΝΑΒΑ 

Τοπική Κοινότητα Βαρνάβα 

Αγία Παρασκευή,η 

Άγιοι Δημήτριος και 
Παντελεήμων,οι 

Άγιος Ιωάννης,ο 

Βαρνάβας,ο 

Λιμνιώνας,ο 

Μονή Μεταμορφώσεως 
Σωτήρος,η 

Μονή Παναγίας,η 

Πουρίθι,το 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

Τοπική Κοινότητα 
Γραμματικού 

Αγία Μαρίνα,η 

Γραμματικόν,το 

Σέσι,το 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

Δημοτική Κοινότητα 
Μαραθώνος 

Άγιος Παντελεήμων,ο 

Άνω Σούλιον,το 

Αύρα,η 

Βόθων,ο 

Βρανάς,ο 

Κάτω Σούλιον,το 

Μαραθών,ο 

Σχινιάς,ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 

Δημοτική Κοινότητα Νέας 
Μάκρης 

Νέα Μάκρη,η 

Νέος Βουτζάς,ο 

 

 

4.6.1 Δημογραφική κατάσταση και τάσεις εξέλιξης 

 

Ο συνολικός πληθυσμός των οικισμών της περιοχής μελέτης ανέρχεται στους 33.423 

κατοίκους για το έτος 2011. Η πληθυσμιακή εξέλιξη καθώς και η επί τοις εκατό 

μεταβολή του πληθυσμού της περιοχής μελέτης για τα έτη 2001 και 2011 δίνεται 

στον πίνακα 4.6.1-1 και στο διάγραμμα 4.6.1-1 που ακολουθούν: 
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Πίνακας 4.6.1-1: Μεταβολή πληθυσμού της περιοχής μελέτης 

ΔΗΜΟΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

2001 2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%) 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Έδρα: 
Μαραθών,ο) 

26.899 33.423 24,25 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΝΑΒΑ 1.722 2.081 

20,85 

Τοπική Κοινότητα Βαρνάβα 1.722 2.081 

Αγία Παρασκευή,η 22 244 

Άγιοι Δημήτριος και Παντελεήμων,οι 136 189 

Άγιος Ιωάννης,ο 23 81 

Βαρνάβας,ο 1.415 1.326 

Λιμνιώνας,ο 19 7 

Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος,η 44 136 

Μονή Παναγίας,η 6 32 

Πουρίθι,το 57 66 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 1.486 1.823 

22,68 

Τοπική Κοινότητα Γραμματικού 1.486 1.823 

Αγία Μαρίνα,η 62 217 

Γραμματικόν,το 1.291 1.432 

Σέσι,το 133 174 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 8.882 12.849 

44,66 

Δημοτική Κοινότητα Μαραθώνος 8.882 12.849 

Άγιος Παντελεήμων,ο 1.489 1.591 

Άνω Σούλιον,το 188 232 

Αύρα,η 235 191 

Βόθων,ο 207 177 

Βρανάς,ο 731 1.082 

Κάτω Σούλιον,το 1.477 2.142 

Μαραθών,ο 4.399 7.170 

Σχινιάς,ο 156 264 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 14.809 16.670 

12,57 
Δημοτική Κοινότητα Νέας Μάκρης 14.809 16.670 

Νέα Μάκρη,η 13.986 15.554 

Νέος Βουτζάς,ο 823 1.116 

 
Διάγραμμα 4.6.1-1: 

 
 

Παρατηρούμε ότι ο συνολικός πληθυσμός της περιοχής μελέτης αυξήθηκε κατά 

24,25%. 
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4.6.2 Απασχόληση 

 

Η κατανομή της απασχόλησης στους δήμους της περιοχής μελέτης, σύμφωνα με τα 

πιο πρόσφατα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία απασχόλησης της ΕΛΣΤΑΤ για το 

2011, παρουσιάζεται στον πίνακα 4.6.2-1 και στο διάγραμμα 4.6.2-1 που 

ακολουθούν. Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της 

περιοχής απασχολείται στον Τριτογενής Τομέας (47,98%), ενώ σημαντικό ποσοστό 

παρουσιάζει και ο Πρωτογενής Τομέας (23,36).  

 

Στον πίνακα 4.6.2-2 και στο διάγραμμα 4.6.2-2 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα 

δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 τα οποία αφορούν τους κλάδους της 

οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής μελέτης. 
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Πίνακας 4.6.1.2-1 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
/ ΔΗΜΟΣ 

Σύνολο 

Οικονομικά ενεργοί 

Οικονομικά 
μη ενεργοί 

Σύνολο 
οικονομικών 

ενεργών 

Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 
Σύνολο 
απασχολούμενων 

Πρωτογενής 
Τομέας 

Δευτερογενής 
Τομέας 

Τριτογενής 
Τομέας 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 502.348 

226.409 188.117 7.552 37.455 143.110 38.292 275.939 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 33.423 16.538 13.953 3.864 2.154 7.935 2.585 16.885 

Ποσοστό Δήμου περιοχής 
μελέτης - 

100,00 84,37 23,36 13,02 47,98 15,63 - 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 

 

Πίνακας 4.6.1.2-2 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ / 

ΔΗΜΟΣ 
Σύνολο 

Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας 

Α. ΓΕΩΡΓΙΑ, 
ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 

ΣΤ. 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Ζ. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ - 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

Η. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Ν. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ξ. ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΜΥΝΑ - 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Π. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΜΕΡΙΜΝΑ 

ΛΟΙΠΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

188.117 7.552 13.704 36.916 12.263 10.534 6.242 17.010 12.032 11.583 60.281 

ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

13.953 3.864 1.023 2.171 515 809 311 1.036 643 586 2.995 

Ποσοστό στο 
σύνολο του 
πληθυσμού της 
περιοχής 
μελέτης 

100 27,69 7,33 15,56 3,69 5,80 2,23 7,42 4,61 4,20 21,46 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011 
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Διάγραμμα 4.6.1.2-1 

 
 

Διάγραμμα 4.6.1.2-1 
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4.7 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

Η ευρύτερη περιοχή υπάγεται (κατά Ν. Αθανασιάδη) στην Ευμεσογειακή ζώνη 

Βλαστήσεως (Quercetalia ilicis). Η ζώνη αυτή εξαπλώνεται σχεδόν σε όλα τα 

παράλια της χώρας και ειδικά στην Νότιο Ελλάδα εκτείνεται σε αρκετά μεγάλο βάθος 

μέσα στις χερσαίες επιφάνειες (ηπειρωτικές και μη). Η παραπάνω ζώνη διακρίνεται 

σε δύο υποζώνες οι οποίες διαχωρίζονται σαφώς μεταξύ τους. Η κατώτερη προς τα 

παράλια και πιο ξηρότερη ονομάζεται Oleo - ceratonion και η ανώτερη ονομάζεται 

Quercion ilicis. Η τελευταία με την σειρά της διαιρείται σε δύο αυξητικούς χώρους του 

Oleo - Ceratonietum και του Oleo lentiscentum. Στον δεύτερο αυξητικό αυτό χώρο 

εντάσσεται μεγάλο τμήμα του Ν. Αττικής. Εδώ οι φυσικές φυτοκοινωνίες έχουν από 

παλαιά αναβαθμιστεί και έχουν αντικατασταθεί δευτερογενώς από πυρόφιλα και 

ανθεκτικά είδη όπως είναι η Pinus halepensis (Χαλέπιος Πεύκη). Ιστορικές πηγές 

μας πληροφορούν ότι οι πρωταρχικές φυτοκοινωνίες των χαμηλών παρειών των 

ορεινών όγκων του Λεκανοπεδίου αποτελούνται από ξηρόφιλες φυτοκοινωνίες όπως 

είναι η Quercus pubescens, η Quercus aegilops και πιθανόν η ψυχροβιότερη 

Quercus ilex. 

 

Η κατάσταση της βλάστησης της Πεντέλης, λόγω των έντονων ανθρωπογενών 

επεμβάσεων (υλοτομίες, βοσκή και πυρκαγιές) αποτελείται από τέσσερις 

δευτερογενείς διαπλάσεις: α. Χαλεπίου πεύκης, β. Ερεικώνων (είδη κουμαριάς και 

ερείκης), γ. Φρύγανων και δ. Πρινώνων. Έχουν καταγραφεί περισσότερα από 165 

είδη φυτών, που παρουσιάζουν την παρακάτω διαδοχή ορόφων βλάστησης 

(Απατσίδης κ.α, 1983). Πιο συγκεκριμένα στις νοτιοδυτικές κλιτείς έχει παρατηρηθεί 

μια επέκταση των θερμομεσογειακών διαπλάσεων σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Έχει 

καταγραφεί η παρουσία του θερμομεσογειακού ορόφου Oleo-Lentiscetum μέχρι τα 

500-550 m. υψόμετρο. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα των νοτιοδυτικών κλιτών επικρατεί 

η ξηρόβια διάπλαση του πουρναριού (φυτοκοινότητα Querco-Phillyretum) με 

χαρακτηριστικά είδη το πουρνάρι (Quercus coccifera) και το φιλλύκι (Phillyrea 

media). Με τη δραστική επέμβαση του ανθρώπου υποβαθμίστηκε η υπάρχουσα 

βλάστηση της περιοχής ενώ παράλληλα δημιουργήθηκαν ευνοϊκές συνθήκες για την 

εγκατάσταση και κυριαρχία της Χαλεπίου πεύκης. Επίσης οι περιοχές που έχουν 

υποστεί συνεχή υποβάθμιση, εμφανίζουν δευτερογενείς διαπλάσεις των φρύγανων 

(Theodoropoulos & Georgiadis 1984, Κόντου 1996,) με κυρίαρχα είδη: Phlomis 

fruticosa, Poterium sp., Genista acanthoclada, Cistus villosus, Cistus salvifolius, 

Erica manipuliflora κ.α. Στις περιοχές που υπήρχαν δρυοδάση, μετά την υποβάθμιση 

κυριαρχούν δευτερογενείς διαπλάσεις με είδη ερείκης και κουμαριάς. 
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Με βάση τη γεωμορφολογία, το βιοκλίμα και τη βλάστηση του Πεντελικού όρους, 

διακρίνονται δώδεκα (12) οικολογικές μονάδες, ενώ απαντώνται τέσσερις από τις 

προαναφερόμενες οικολογικές μονάδες, οι οποίες είναι (Κόντου 1996): 

α.  Οικολογική μονάδα 4 (C-2) - Περιλαμβάνει λοφώδεις περιοχές από σκληρούς 

ασβεστόλιθους που ανήκουν στα ερυθρά μεσογειακά εδάφη που εδράζονται 

πάνω σε Terra rossa, με εδάφη αβαθή και βραχώδη. Η βλάστηση ανήκει στο 

θερμομεσογειακό βιοκλίμα, της φυτοκοινότητας Oleo – Lentiscetum με κύρια είδη 

: Pistacia lentiscus, Juniperus phoenicea, Olea oleaster, Quercus coccifera, 

Phillyrea media, Cistus monspeliensis. 

β. Οικολογική μονάδα 6 (X-2) - Περιλαμβάνει λοφώδεις περιοχές από σχιστολίθους, 

με εδάφη βαθιά έως αβαθή. Η βλάστηση ανήκει στο ασθενές θερμομεσογειακό 

βιοκλίμα, της φυτοκοινότητας Oleo – Lentiscetum με κύρια είδη: Pistacia 

lentiscus, Pistacia terebinthus, Hypericum empetrifolium, Quercus coccifera, 

Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis. 

γ.  Οικολογική μονάδα 10 (C-4) - Περιλαμβάνει λοφώδεις περιοχές από σκληρούς 

u963 σχιστόλιθους, με εδάφη αβαθή έως βραχώδη. Η βλάστηση ανήκει στο 

έντονο θερμομεσογειακό βιοκλίμα, στην φυτοκοινότητα Querco-Phillyretum, της 

συνένωσης Quercion ilicis με κύρια είδη: Quercus coccifera, Phillyrea media, 

Hypericum empetrifolium, Cistus monspeliensis και 

δ.  Οικολογική μονάδα 11 (X -4). Περιλαμβάνει περιοχές από σχιστόλιθους, με 

εδάφη μετρίως βαθιά. Η βλάστηση ανήκει στο έντονο μεσογειακό βιοκλίμα, και 

επικρατεί η φυτοκοινότητα Querco-Phillyretum με κύρια είδη: Quercus coccifera, 

Phillyrea media, Anthyllis hermaniae, Hypericum empetrifolium, Erica man 

ipuliflora. 

 

 

4.8 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 

 

Η γύρω περιοχή από το μελετώμενο άλσος είναι μια αστικοποιημένη περιοχή, στην 

οποία απαντούν διαμορφώσεις αστικού πρασίνου στους περιβάλλοντες χώρους των 

κατοικιών αλλά και φυτεύσεις στους υπαίθριούς τους χώρος, πλατείες παραλιακή 

ζώνη κ.λ.π. Οι κατηγορίες των ειδών που κυριαρχούν σε αυτούς τους χώρους είναι 

δασικά και καλλωπιστικά είδη θάμνων και δέντρων. Η φυσική βλάστηση που 

βρίσκεται στη ευρύτερη περιοχή εμφανίζει οικολογική διασύνδεση με αυτήν του 

μελετώμενου χώρου πρασίνου. Η συγκεκριμένη βλάστηση εντοπίζεται σε 

διατηρούμενα φυσικά στοιχεία εντός ή εκτός του αστικού ιστού, όπως ρέματα, 

λόφους, περιαστικές περιοχές, δασικές εκτάσεις  που εγκλωβίστηκαν στην πόλη και 

τμήματα τους διατηρήθηκαν κ.ά. 

 

Η βλάστηση εντός του άλσους των 9,2 στρ. εμφανίζεται κατά τόπους με διαφορετική 

πυκνότητα και σύνθεση ειδών δίνοντας τρεις διαφορετικές χωρικές ενότητες 
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βλάστησης που παρουσιάζονται στο σχέδιο που ακολουθεί και περιγράφονται 

παρακάτω:   

 

1)   Δάσος Χαλεπίου Πεύκης  έκτασης 7.362 τμ. με μεγάλης και μικρής ηλικίας 

άτομα, με υποόροφο με θαμνώνες αείφυλλων πλατύφυλλων κυρίως σχίνο και με 

δενδρύλλια, με βαθμό συγκόμωσης 90% 

2)  Δάσος Χαλεπίου Πεύκης  έκτασης 726 τμ. με μεμονωμένα άτομα ευκαλύπτου και 

αραιό υποόροφο αείφυλλων πλατύφυλλων με βαθμό συγκόμωσης 80%. 

3) Δάσος έκτασης 1.104 τμ με άτομα ευκαλύπτου κυρίως νεαρής ηλικίας και 

μεμονωμένα άτομα αρμυρίκια και χαλεπίου πεύκης με βαθμό συγκόμωσης 80%. 

 

Αναλυτικότερα και όσον αφορά στην ευρωστία των πεύκων διαπιστώθηκαν θέσεις  

όπου η βλάστηση εμφανίζεται στην νότια πλευρά του πάρκου υποβαθμισμένη, λόγω 

της παρουσίας πολλών ατόμων ανά επιφάνεια εδάφους με πεσμένοι στο έδαφος 

κορμοί υψηλών δέντρων (βλέπε χαρακτηριστικές φωτογραφίες που ακολουθούν). 

Αντίστοιχα στην υπόλοιπη έκταση αναγνωρίστηκαν  επιφάνειες όπου τα δέντρα που 

φύονται σε αυτές χαρακτηρίζονται από ευρωστία και πλούσια κόμη. 

 

  
  

  
  

 



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:600

Σχέδιο 4.8-1: ΧΑΡΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Α3
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4.9 ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

 

Η ποσότητα του νερού που υπάρχει σε κάθε τόπο προσδιορίζει την αξία του για 

αναψυχή, γιατί απ' αυτή εξαρτάται η δυνατότητα να δεχτεί μεγάλο ή μικρό αριθμό 

επισκεπτών. Όμως τόσο στον μελετώμενο χώρο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή  

υπάρχει επάρκεια νερού καθώς εξαιτίας της στρωματογραφίας της περιοχής η 

Πεντέλη διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό πηγών (ετήσιες και εποχικές). Τέτοιες πηγές 

είναι η πηγή της Μονής Πεντέλης, της Αγ. Τριάδας, του Αγ. Σύλλα, η Κρύα Βρύση, η 

Καρυδιά, η Πύριζα, το Καραούλι, το Βαγιάτι, το Σωληνάρι, το Μακρυμπούρι, η 

Νταού, η Βιδίστι, της Πλακεντίας, του Γέρακα, του Αγ. Νικολάου Καλλησίων, του 

Προφήτη Ηλία, του Οσίου Λουκά, του Αγ. Ιωάννη των Λατομείων, των Αγ. 

Ασωμάτων, του Αγ.Παντελεήμωνα, του Αγ. Γεωργίου, του Κεφαλαρίου και της 

Ραπεντώσας, του Βρανά και η Βρύση της Κυράς. Ενώ υπάρχουν ακόμα αρκετές 

ανώνυμες πηγές, όπως μία στην Π. Πεντέλη κοντά στη ράχη Χρυσούλη, δύο στη 

Μεγάλη Μαυρηνόρα, μία στο Βράχο της Ντάρδιζας, μία στη Βαθιά Χούνη, μία στη 

Σκάρπα, μία στο Ντράφι, και πολλές άλλες ακόμα σε διάφορα εντελώς απρόσιτα 

σημεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Πεντέλη διέθετε κάποτε και λίμνη, το Θάλλωσι. 

Εκτός από τις πηγές η Πεντέλη διαθέτει επίσης ένα μεγάλο αριθμό πηγαδιών. 

 

Αναφορικά με τον εξεταζόμενο χώρο θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περιοχή 

υπάρχει δίκτυο ύδρευσης, το οποίο θα αξιοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι 

ανάγκες πυρόσβεσης και υδροδότησης των σημείων που θα τοποθετηθούν οι 

βρύσες στα πλαίσια των έργων της δασικής αναψυχής.  

 

4.10 ΠΑΝΙΔΑ 

 

Όσον αφορά την πανίδα της περιοχής, από μαρτυρίες και ιστορικά κείμενα φαίνεται 

ότι παλαιότερα το Λεκανοπέδιο ήταν πλούσιο σε θηράματα και άγρια ζώα. Η πανίδα 

που απαντάται σήμερα κρίνεται ως σημαντική όχι τόσο ως προς την ποικιλότητα και 

την αφθονία της, όσο ως προς την παρουσία της αυτή καθ' εαυτή, με τη μορφή 

απομονωμένων πληθυσμών μέσα σε ευρύτερες περιοχές, όπου οι συνθήκες που 

έχει επιβάλλει η ανθρώπινη δραστηριότητα (κυρίως η αστική χρήση της γης) δεν 

επιτρέπουν την ύπαρξη ομοιόμορφα εξαπλωμένων πληθυσμών.  

 

Στην Πεντέλη δεν έχει γίνει επίσημη καταγραφή της πανίδας της, που λόγω των 

συχνών πυρκαγιών έχει μειωθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Πολύ παλαιότερα είχαν 

αναφερθεί αγριογούρουνα, λύκοι και τσακάλια. Σήμερα αυτά που έχουν παρατηρηθεί 

είναι αλεπούδες, λαγοί, σκίουροι, νυφίτσες, σκατζόχοιροι, χελώνες και διάφορα 

τρωκτικά. Η ορνιθοπανίδα της είναι πλουσιότερη και περιλαμβάνει αρκετά είδη 

όπως: τσίφτης, ξεφτέρι, φιδαετός, βραχοκιρκίνεζο, γερακίνα, πετρίτης, 

πετροπέρδικα, νησιώτικη πέρδικα, βραχοτσοπανάκος, τρυγόνι, κούκος, 
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κουκουβάγια, κότσυφας, ψαρόνι, κοράκι, καρακάξα, σπίνος, καρδερίνα, 

τσαλαπετεινός κ.ά. 

 

Η πανίδα που απαντά στους βιοτόπους των υπολειμμάτων του φυσικού 

οικοσυστήματος (συστάδες δένδρων, φυσικοί θαμνοφράχτες) και στους μικρο-

βιότοπους καθαρά ανθρωπογενούς προέλευσης (αγροικίες, αποθήκες, δεξαμενές 

νερού, αρδευτικά, αποστραγγιστικά κανάλια), συνίσταται από διάφορα ερπετά, μικρά 

πουλιά, τρωκτικά και εντομοφάγα στους θαμνοφράχτες, - που πρέπει να πούμε ότι 

έχουν πολύ περιορισμένη έκταση - ανθρωπόφιλα είδη σαυρών (Hemidactylus 

turcicus, Cyrtodctylus kotschyi: σαμιαμίδια) αλλά και ποντίκια και χειρόπτερα 

(νυχτερίδες), στα κτίσματα και γύρω απ' αυτά, είδη αμφιβίων ή νεροχελώνες σε 

δεξαμενές, ξεροπηγάδα κ.λ.π. 

 

Όσον αφορά στην πανίδα των υδρόφιλων διαπλάσεων της εξεταζόμενης περιοχής, 

ιδιαίτερης σημασίας πανιδικό στοιχείο τους είναι τα αμφίβια, τόσο εκείνα που ζουν 

μόνιμα μέσα στο νερό ή σε άμεση γειτνίαση με αυτό (π.χ. ο πράσινος νεροβάτραχος 

Rana ridibunda) όσο και εκείνα που ζούν στην ευρύτερη περιοχή των φυσικών 

αυτών βιοτόπων (πρασινόφρυνος, Bufo viridis). 

 

Είδη ερπετών που απαντούν από τα τμήματα με φυσική βλάστηση στο εσωτερικό 

της περιοχής μελέτης έως τις γύρω λοφώδεις περιοχές - με τη βαθμιαία αλλαγή του 

χαρακτήρα της βλάστησης αλλάζει και η σύνθεση της πανίδας - είναι τα ακόλουθα:  

Χελώνες (Testudo hermanni, Testudo graeca), σαύρες (Lacerta viridis, Lacerta 

trilineata, Ablepharus kitaibelii, Podarcis taurica), φίδια (Malpolon monspessulanus, 

Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla, Telescopus fallax). 

 

Είδη θηλαστικών που αναμένεται να υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι 

πληθυσμοί τρωκτικών (είδη ποντικών των γενών Mus, Apodemus) και εντομοφάγων 

(μυγαλές του γένους Crocidura).   
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5 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 

Το μελετώμενο πάρκο σήμερα δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο στην 

καθημερινότητα των κατοίκων της ευρύτερης και όχι μόνο περιοχής. Οι χρήσεις 

αρκούνται στην διάβασή του για προσπέλαση στην θάλασσα. Τα διάσπαρτα 

σκουπίδια σε όλη σχεδόν την έκτασή του μαρτυρούν την κακή χρήση του 

χώρου από τους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Σε έκταση εμβαδού 

περίπου 700 τμ κεντροδυτικά αποτελούμενη από πυκνά και μεγάλα πεύκα 

έχουν αποτεθεί μπάζα τα οποία έχουν διαμορφώσει το ήπιο ανάγλυφο της 

έκτασης σε ανώμαλο με συνεχείς εξάρσεις ύψους 1-1,5 μέτρα. Επίσης 

εγκαταλελειμμένο κοντέινερ έχει αφεθεί στα δυτικά όρια της έκτασης. Τέλος 

σημειώνεται ότι στο βορειοανατολικό άκρο του πάρκου έχει εγκατασταθεί 

παρανόμως καντίνα προς εξυπηρέτηση των λουόμενων. Το δασαρχείο 

Πεντέλης έχει προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες αποβολής της 

συγκεκριμένης εγκατάστασης. Ακολουθούν χαρακτηριστικές φωτογραφίες  
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Στο σχέδιο που ακολουθεί δείχνεται η έκταση που έχουν αποτεθεί μπάζα εντός του 
δάσους και έχουν διαφοροποιήσει το ανάγλυφο. 
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6 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 

 Μέσα στο χώρο του πάρκου θα γίνει καθαρισμός του τμήματος όπου 

εντοπίζονται διάσπαρτα στερεά απορρίμματα, ήτοι σε έκταση περίπου 9,2 στρ. 

Επίσης προβλέπεται ο καθαρισμός υποβλάστησης, αποκλάδωση και αραίωση 

των φυτών, ο θρυμματισμός αυτών των προϊόντων και η απομάκρυνση τους σε 

έκταση 8 στρ. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί απομάκρυνση 1.158μ3 προϊόντων 

καθαιρέσεων που έχουν αποτεθεί στον χώρο. Τέλος προβλέπεται η περιμετρική 

οριοθέτηση του πάρκου με καλαίσθητη περίφραξη και διαμόρφωση τριών 

εισόδων με πόρτες, καθώς το πάρκο θα λειτουργεί από την ανατολή ως την 

δύση του ηλίου, ενώ τις βραδινές ώρες θα κλείνει. Φωτισμός θα υπάρχει μόνο 

στις εισόδους. 

 Μέσα στο χώρο οριοθετείται διαδρόμων άθλησης (τρέξιμο- περπάτημα) πλάτους 

2 μέτρων, με χαμηλό ξύλινο κράσπεδο ύψους 12 εκ. Οι διάδρομοι 

διαμορφώνονται με πατητό χώμα σε μείξη με θραυστό υλικό, έτσι ώστε να 

αποτρέπεται η δημιουργία λάσπης τους βροχερούς μήνες, η οποία αποθαρρύνει 

κάθε είδους επίσκεψης στο πάρκο. Το συνολικό μήκος των διαδρόμων ανέρχεται 

σε 452 μ περίπου. Η όδευση των διαδρόμων έγινε με τέτοιο τρόπο αφενός για να 

υπάρχει πρόσβαση και από τις τρείς πλευρές του πάρκου αφετέρου 

αποφεύγοντας τις μεγάλες κατά μήκος κλίσεις προς διευκόλυνση των χρηστών.  

 Σε επιλεγμένες θέσεις του πάρκου προβλέπονται πυροσβεστικοί κρουνοί ώστε 

να καλύπτεται το σύνολο της έκτασης για λόγους πυροπροστασίας. Το νερό 

εξασφαλίζεται από το υφιστάμενο δίκτυο, το δίκτυο σωληνώσεων για την 

μεταφορά του νερού στους κρουνούς τοποθετείται υπόγεια.  

 Σε επιλεγμένες θέσεις του πάρκου και με προσβάσεις στο διάδρομο άθλησης 

τοποθετούνται όργανα γυμναστικής ανοιχτού χώρου από ξύλο και αλουμίνιο. 

 Ο εξοπλισμός του πάρκου θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα καθιστικά και κάδους 

απορριμμάτων.  

 Στο κέντρο του πάρκου, σε θέση διάκενου της βλάστησης τοποθετείται ένα 

ξύλινα οκτάγωνο κιόσκι αναψυχής.  

 Μία καλαίσθητη κρήνη με πόσιμο νερό τοποθετείται πλησίον στο κιόσκι.  

 Σε επιλεγμένες θέσεις του πάρκου προβλέπονται 2 πυροσβεστικοί κρουνοί 

καθώς και μια υπαίθρια πυροσβεστική φωλιά, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της 

έκτασης για λόγους πυροπροστασίας.  

 

Η χωροθέτηση των παραπάνω έργων παρουσιάζεται στο σχέδιο Δ-2: Γενική διάταξη 

έργων, κλίμακας 1:500.  
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6.1 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Το έργο θα κατασκευαστεί σε 3 φάσεις. 

 

Α΄ Φάση - Καθαρισμοί – Εκσκαφές 

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τους καθαρισμούς της έκτασης από απορρίμματα σε 

εμβαδόν 9,2 στρ, τον καθαρισμό της υποβλάστησης, αποκλάδωση και αραίωση των 

φυτών σε έκταση περίπου 8 στρ, καθώς και τον θρυμματισμός αυτών των 

προϊόντων και την απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση 1.158 m3 προϊόντων 

καθαιρέσεων που έχουν αποτεθεί στο χώρο καθώς και την δημιουργία των 

διαδρόμων άθλησης και την εγκατάσταση των αγωγών ύδρευσης και πυρόσβεσης. 

 

Β' Φάση – Εττιστρώσεις  

 

Η διαμόρφωση του διαδρόμου άθλησης συνολικού μήκους 452,54 μ, και 2 μ 

πλάτους, θα γίνει με την μεταφορά θραυστού υλικού το οποίο θα διαστρωθεί επάνω 

στο υφιστάμενο χώμα σε πάχος 10 εκ. πλάτος 2 μ. και θα συμπιεστεί με μηχανικά 

μέσα.  Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι καθαρά, σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να 

είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις, όπως 

χώματα, σβώλους αργίλου κλπ., καθώς και από επικαλύψεις οιασδήποτε φύσεως 

(ιδιαίτερα αργιλούχα). Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, 

αποσαθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια. Το υλικό θα διαστρώνεται επί της 

προπαρασκευασθείσης επιφάνειας έδρασης σε στρώσεις έτσι ώστε το 

συμπυκνωμένο πάχος της στρώσης να είναι 100 mm. Η διάστρωση του υλικού θα 

γίνεται µε ειδικά μηχανήματα διάστρωσης και θα έχει την προκαθορισμένη υγρασία 

συμπύκνωσης. Το διαβρεγμένο υλικό θα μεταφέρεται, θα διαστρώνεται και θα 

συμπυκνώνεται µε υγρασία που μπορεί να μεταβάλλεται μεταξύ του εύρους των 

τιμών 1% πάνω ή 2% κάτω της βέλτιστης υγρασίας για μέγιστη συμπύκνωση. 

Αμέσως μετά την τελική διάστρωση και μόρφωση, η στρώση θα συμπυκνώνεται σε 

ολόκληρο το πλάτος αυτής µε στατικούς ή δονητικούς οδοστρωτήρες λείου 

μεταλλικού κυλίνδρου. Για μικρές επιφάνειες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο 

δονητής επιφανείας (vibro-tamper), βάρους >50kg ή ο κρουστικός συμπυκνωτής 

(power rammer), βάρους > 100kg.   

 

Μετά την ολοκλήρωση της διάστρωσης θα κατασκευαστούν τα διαχωριστικά των 

διαδρόμων από τους χώρους πρασίνου, ήτοι περιμετρικά των διαδρόμων θα 

κατασκευαστεί ξύλινο κράσπεδο από φυσικούς κορμούς δέντρων μήκους 1 έως 2 

μέτρων διαμέτρου 12 εκ., με απόσταση μεταξύ των κορμών 15-20 εκ αντίστοιχα με 

το μήκος τους (προκειμένου να επιτρέπεται η απορροή των υδάτων) και οι οποίοι θα 

στηρίζονται σε ορθοστάτες μεταλλικούς ανά 1 έως 1,5 μ. οι οποίοι θα είναι 

γαλβανισμένοι και βαμμένοι με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Γ» και διαστάσεων 
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55Χ10Χ4 εκ. περίπου και πάχους 0,5εκ., τα οποία κρατάνε τον κορμό από την 

εξωτερική πλευρά με περαστές βίδες 5/8"Χ15. Οι κορμοί μεταξύ τους θα έχουν 

απόσταση  

 

 
 

 

 

 
 

 

Γ΄ Φάση –Εργασίες εγκατάστασης Εξοπλισμού  

 

Ο εξοπλισμός του πάρκου θα περιλαμβάνει τους κάδους απορριμμάτων, το κότσι, τα 

απαραίτητα καθιστικά, τις κρήνες, τα όργανα γυμναστικής, το stand ποδηλάτων τον 

ηλεκτροφωτισμό, τους κρουνούς πυρόσβεσης, την πυροσβεστική φωλιά, την 

περίφραξη και τις εισόδους    

 

Η εγκατάσταση ύδρευσης θα γίνει με γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου 

και εξαρτήματα ανάλογα για γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες σύμφωνα με την 

ΤΟΤΕΕ 241 /186. 

 

Ο φωτισμός των εισόδων του πάρκου (τρία φωτιστικά) θα γίνει με διαφόρων τύπων 

φωτιστικά ατμών υδραργύρου ή αλογόνων επί μεταλλικών ιστών, επιτοίχιων ή 

Διάδρομός  

Κορμοί οριοθέτησης 
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χαμηλού ύψους σύμφωνα με την μελέτη. Θα είναι αντιβανδαλιστικά και θα έχουν 

αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Θα γίνει ανάδειξη συνολικής παρέμβασης. Η 

ηλεκτροδότηση του φωτισμού στις πόρτες του πάρκου θα πραγματοποιηθεί από το 

δίκτυο του οδοφωτισμού της παραλιακής ζώνης.  

 

Κάδος σε πάσσαλο 

Κάδος με καλάθι και κράμα ψευδαργύρου και χάλυβα που καλύπτεται από ξύλο. 

Αποτελείται από κυλινδρικό καλάθι από λαμαρίνα 3mm από κράμα ψευδαργύρου και 

χάλυβα με οπές για νερό που καλύπτεται από υμικυλινδρικούς κορμούς 60mm από 

ξύλο με στρογγυλεμένες κεφαλές μέγιστη διαμέτρου 35cm που διαθέτει σύνδεση 

από κράμα ψευδαργύρου και χάλυβα για την στερέωση με το κάθετο τμήμα της 

βάσης 8mm. Χωρητικότητα 30 λίτρα. Βυθίζεται ή στερεώνεται στη γή, ύψους 80cm. 

Διαστάσεις κατασκευής : 45x35 h 80cm 

 

 

 

Καθιστικά  (Παγκάκια)  

Τα καθιστικά θα είναι εξ ολοκλήρου ξύλινα. Κυρίως χρησιµοποιείται πεύκο Σουηδίας, 

εμποτισμένο, λόγω της ικανοποιητικής συμπεριφοράς του στην έκθεση στο 

περιβάλλον. Το υλικό του φυσικού ξύλου δεν πρέπει να έχει κοφτερές μύτες και 

γωνίες και θα έχει λειανθεί µε τρίψιμο, λείανση, στοκάρισμα. Θα παραδίδεται µε 

επικάλυψη δύο στρώσεων χρώματος και δύο  στρώσεων προστατευτικού κεριού. Για 

την διατήρηση του φυσικού χρώματος του ξύλου θα εφαρμόζεται (κατά κανόνα) 

άχρωμο κερί. Οι τυπικές διαστάσεις των ξύλινων καθιστικών θα είναι: μήκος 180 cm, 

πλάτος 50 cm και ύψος 80 cm.  Η επιφάνεια του καθίσματος θα αποτελείται από 

τρεις δοκίδες ξύλινες, τυπικών διαστάσεων 4 x 14 x 180 cm και θα είναι εργονομικά 

διαμορφωμένη. Τα παγκάκια θα στηρίζονται σε δύο πόδια εκατέρωθεν, το ένα από 

τα οποία θα είναι υψηλότερο και θα στερεώνονται επ’ αυτού οι δύο δοκίδες της 

πλάτης. Τα πόδια θα αποτελούνται από ξυλεία διατομής  8 x 12 cm, η δε πλάτη θα 

είναι διαμορφωμένη  µε δοκίδες πάχους 4 cm και μήκους 1,80 m. Τα πάσης φύσεως 

μεταλλικά εξαρτήματα και σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινα και γαλβανισμένα. Τα 

βερνίκια και τα χρώματα προστασίας των ξύλινων στοιχείων θα είναι κατάλληλα 
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προς χρήση στο ύπαιθρο, υψηλής αντοχής σε διάρκεια και απαλλαγμένα από τοξικά 

συστατικά (μετά την σκλήρυνσή τους) και δεν θα περιέχουν βαρέα μέταλλα ή 

μόλυβδο. 

 

 

 

 

Ενημερωτική πινακίδα 

Ξύλινη ενημερωτική πινακίδα βαμμένη με μη τοξικό συντηρητικό μυκητοκτόνο 

εμποτισμού και με βερνίκι υψηλής αντοχής και προστασίας, διαστάσεων 2,5*0,80 

μέτρα στηριζόμενη σε ξύλινους πασσάλους πακτωμένους στο έδαφος. 

Κατασκευάζεται από εμποτισμένη ξυλεία πεύκης, μη τοξική (χωρίς Χρώμιο), 

σύμφωνα με προδιαγραφές για αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Τα μεταλλικά μέρη 

και οι βίδες είναι γαλβανισμένες. 
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Σταντ ποδηλάτων 

Το σταντ για ποδήλατα τοποθετείται αριστερά μετά την βορεινή είσοδο του πάρκου. 

Θα είναι από ξύλο πεύκου 5 θέσεων, κατασκευασμένο από κυλινδρικά στοιχεία 

διαμέτρου 140ΜΜ και μήκους 250CM και θέσεις συγκράτησης ρόδας ποδηλάτου 

αποτελούμενες από κάθετα στοιχεία διαμέτρου 80mm και μήκους 80 cm. Το ύψος 

του stand είναι 35cm. 

 

Ξύλινο κιόσκι οκτάγωνο 

Kατασκευή από επίπεδη οκταγωνική επιφάνεια από ξύλο βορειοευρωπαϊκού πεύκου 

μελετημένη για όλες τις δραστηριότητες όπως ανάπαυση, πικ-νικ, παιχνίδι και 

κοινωνικοποίηση σε εξωτερικό χώρο.  

 

Αποτελείται από 8 κάθετα τμήματα (διπλής Ομαλής τομής σε 16 τμήματα) από ξύλο 

βορειοευρωπαϊκού πεύκου με αντίθετες τομές, ελάχιστου πάχους 90x90 mm ύψους 

μέγιστο 300cm. Ταμπλό τοποθετημένα σε 6 τοίχους, με το σταυρό του Αγ. Ανδρέα, 

πρόσθετα στοιχεία τομής 70x70mm, με στρογγυλωμένες γωνίες, εσωτερικά 

παγκάκια τοποθετημένα στις 6 πλευρές που αποτελούνται από σανίδες τομής 

140x45 mm, λείες με στρογγυλωμένες γωνίες και σκελετό στήριξης τομής 90x45 

170mm. Όλες οι γωνίες στρογγυλεύονται. Στέγη από ξύλο από 8 πλευρές από 

σανίδες μασίφ ξύλου πάχους 20mm. Προστασία της στέγης από καναδικό κεραμίδι 

(διπλό) χρώματος γκριζοπράσινου. Βίδες από κράμα ψευδάργυρου και χάλυβα η 

από inox. Στα πλαϊνά τμήματα υπάρχει γείσο (Μαντόβα) από ξύλο. Κατασκευάζεται 

σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας. Όλα τα ξύλινα τμήματα 

αποστειρώνονται σύμφωνα με τους κανόνες UNIEN 351 με προσθήκη αδιάβροχου 

κεριού  EXTRA-COAT  και χρωστικών TANATONE με προστασία UVA. 

Λεπτομερείς διαστάσεις περιφερείας σε μέγιστη προβολή στέγης : 510cm 

Λεπτομερείς διαστάσεις περιφερείας σε μέγιστη προβολή τοίχων : 460cm  

Μέγιστο ύψους περίπου : 420cm  
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Κρήνη 

Πέτρινο βρυσάκι κήπου με ή χωρίς σκαλιστή παράσταση από κομμένη πέτρα 
Καρύστου διαστάσεων 0,65* 0,87μ. 
 

  
 

 

 

Εργασίες περίφραξης 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν για την περίφραξη του πάρκου, θα γίνουν 

ακριβώς στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής με στόχο να μην γίνει καμία απολύτως 

επέμβαση στο πάρκο και να μην χρειαστεί να απομακρυνθούν δέντρα ή θάμνοι. 

 

Η περίφραξη 473,45 μ. αποτελεί αποφασιστικό μέτρο και στοχεύει αφενός στην 

αποτροπή χρησιμοποίησης του πάρκου ως χώρου απόθεσης απορριμμάτων και 

στη αποτροπή εισόδου τις νυκτερινές ώρες όπου το πάρκο δεν θα λειτουργεί. 

Προτείνεται η κατασκευή συρμάτινης περίφραξης ύψους 2 μέτρων με ξύλινους 

ορθοστάτες ανά 1,5 μέτρα. 

 

Πιο αναλυτικά ο προτεινόμενος τύπος περίφραξης αποτελείται από ξύλινους 

εμποτισμένους πασσάλους φ8 cm, μέγιστου ελεύθερου ύψους 200cm, με 

γαλβανισμένο πλέγμα περίφραξης με μάτι 6,5x6,5 και ύψους 200cm.  

 

Οι πάσσαλοι θα είναι από εμποτισμένη ξυλεία, μη τοξική (χωρίς Χρώμιο), σύμφωνα 

με προδιαγραφές για αντοχή στις καιρικές συνθήκες, οι συνολικές διαστάσεις των 

πασσάλων θα είναι 300cm και διαμέτρου φ8 cm. σκούρου χρώματος καστανιάς.  Οι 

πάσσαλοί θα πακτωθούν στο έδαφος έως και βάθος 100cm, αναλόγως της στάθμης 

της εξωτερικής πλευράς του πάρκου, όπως πχ ο παραλιακός πεζόδρομος, και θα 

έχουν μεταξύ τους απόστασή ακριβός 1,5μ. 
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Υλικό εμποτισμένη ξυλεία 

Ελεύθερο ύψος (cm) 200 

Ύψος (cm) 300 

Πάκτωση στο έδαφος (cm) 100 

Διάμετρος φ(cm) 8 

 

Το γαλβανισμένο πλέγμα της περίφραξης, θα έχει πάχος σύρματος 2,2mm, μάτι 

6,5x6,5 cm, και ύψος 2μ. Το βάρος του πλέγματος θα είναι 1,82Kgr/m ανά τρέχον 

μέτρων. 

 

Υλικό Σύρμα γαλβανιζέ 

Πάχος σύρματος (mm) 2,20mm 

Μάτι (cm) 6,5x6,5 

Ύψος (m) 2 

Βάρος ανά 1 μέτρο μήκους  (kg/m) 1,82 

 

 

 

 

 

Πόρτες 

Προτείνεται να τοποθετηθούν δίφυλλες ανοιγόμενες με Ακίδες, από χάλυβα με 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, ύψους 1,75 έως 2,00 μέτρα και ανοίγματός 

3,0μέτρα, με κάθετες ράβδους με απόληξη ακίδας και ισχυρές οριζόντιες τραβέρσες 

ως υποστήριξη. 

 
Υλικό Χάλυβας  
Επιφάνεια (Φινίρισμα) Χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας 
Ελεύθερο Ύψος 1750-2000 mm 
Οικοδομικό Άνοιγμα 2900 mm 
Ύψος στύλου 2250 mm 
Διάμετρος στύλου 48 mm 
Κλειδαριά Περιλαμβάνεται 
Πόμολο Περιλαμβάνεται 
Σύρτης Περιλαμβάνεται 
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ΠΟΡΤΑ ΔΙΦΥΛΛΗ 

 

 
 

 

ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΔΥΟ ΘΕΣΕΩΝ 

Διαστάσεις: cm 300 X 20 Χ 240 H 
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ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 

Διαστάσεις: cm 300 X 12 Χ 112 H 
 

 
 

ΠΑΓΚΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ 

Διαστάσεις: cm 340 X 100 Χ 30 H 
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Συγκεντρωτικοί πίνακες κατασκευών και εργασιών  

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά όλες οι εργασίες και οι 

ποσότητες αυτών, που προτείνονται στο πάρκο, κατά ακολουθία των αναλυτικών 

περιγραφών των παραπάνω παραγράφων.  

 
Α/Α Εργασία 

1 Καθαρισμός Χώρου 9,2 στρ. 

2 Καθαρισμό δάσους και θρυμματισμος προϊόντων καθαρισμού σε έκταση 8 στρ  

3 Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων 1.158μ3   

4 Περίφραξη 473,45 μ, με (3) τρείς δίφυλλες πόρτες 

5 Εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης και πυρόσβεσης 150μ 

6 
Εγκατάσταση εξοπλισμού πάρκου (παγκάκια, κιόσκια, όργανα γυμναστικής, κάδοι 
απορριμμάτων, κρήνες, ιστοί φωτισμού, ενημερωτική πινακίδα). 

7 Διάδρομοι άθλησης 458,82 μ2. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται τα εμβαδά των μόνιμων εγκαταστάσεων  που 

προβλέπονται για τα πάρκα και δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 20% βάσει του 

άρθρου 3 της Υ.Α. 133384/6587/ΦΕΚ 2828/Β/23-12-2015.  

 

Α/Α Εγκατάσταση Επιφάνεια (μ2) 
Ποσοστό κάλυψης επί 

του συνόλου της 
έκτασης (9,2στρ) 

1 Διάδρομοι άθλησης 918 10,02% 

Σύνολο 918 10,02% 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση όλα τα προβλεπόμενα έργα 

δεν ξεπερνούν το 20% της συνολικής έκτασης.  

 

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 316 Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Γεώργιος Νικολακόπουλος    
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Οικολογία 55 

6.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΚΟΥ  

 

Α. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο από τις ειδικά διαμορφωμένες εισόδους 

Β. Η παραμονή επιτρέπεται από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου. 

Γ. Το ελεύθερο παιχνίδι και η άθληση επιτρέπεται μόνο στους χώρους που έχουν 

διαμορφωθεί για το σκοπό αυτό. 

Δ. Παιδιά κάτω των 12 χρονών πρέπει να συνοδεύονται. 

Ε. Κατά την παραμονή στο χώρο αναψυχής δεν επιτρέπεται: 

1. Η καταστροφή ή απομάκρυνση τεχνικών έργων και υλικών του χώρου 

αναψυχής 

2. Η κοπή δένδρων και θάμνων, η εκρίζωση και η συλλογή φυτών και σπόρων 

και γενικά κάθε φθορά της βλάστησης. 

3. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυσόξυλων. 

4. Το άναμμα της φωτιάς. 

5. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή (τροχόσπιτα, σκηνές κ.λ.π.) 

6. Η ελεύθερη κυκλοφορία οποιωνδήποτε ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες. 

7. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακίδων και σημάτων. 

8. Η πώληση τροφίμων και άλλων αντικειμένων καθώς και η κατά οποιονδήποτε 

τρόπο έκθεση και διανομή αυτών. 

9. Η αφαίρεση και η καταστροφή φελεών, αυγών ή νεοσσών και γενικά η 

ενόχληση και η καταστροφή της πανίδας. 

10. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων επισκεπτών. 

11. Η τοποθέτηση σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα δοχεία απορριμμάτων 

και η ρύπανση του χώρου γενικά. 

12. Η πρόκληση ζημιών 

ΣT. Αρμόδια Δασική Αρχή είναι το Δασαρχείο Πεντέλης. 

Ζ. Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ. 

86/1969, του Ν.Δ. 996/1971, του Νόμου 177/1975, του Νόμου 998/1979. 

 
* Παρατήρηση: Ο παραπάνω κανονισμός είναι ενδεικτικός και θα τεθεί σε ισχύ με τυχόν 

αναθεωρήσεις του μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και του 
Δασαρχείου κατά τις κείμενες διατάξεις.  

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΟ ΟΤ 316 Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Γεώργιος Νικολακόπουλος    
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, M.Sc. Οικολογία 56 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

 

Στη συνέχεια παρατίθεται πίνακας στον οποίο ενδεικτικά προτείνεται η κατανομή των 

διαχειριστικών εργασιών που περιγράφηκαν στα προηγούμενά κεφάλαια 

κατανεμημένες ανά έτος διαχείρισης. Τονίζεται πως η παρακάτω πρόταση έχει 

ενδεικτικό χαρακτήρα και δεν είναι δεσμευτική. Συνεπώς αν προκύψει η ανάγκη, τότε 

με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και αντίστοιχη υπαγωγή στα ετήσια τεχνικά 

προγράμματα, το παρακάτω χρονοδιάγραμμα δύναται να τροποποιηθεί. 

 
ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1O ΕΤΟΣ  Καθαρισμός Χώρου 

 Καθαρισμός Δάσους και Θρυμματισμός προϊόντων 

 Απομάκρυνση προϊόντων καθαιρέσεων 

 Εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης και πυρόσβεσης 

 Δημιουργία διαδρόμων άθλησης 

 Εγκατάσταση εξοπλισμού πάρκου 

 Κατασκευή περίφραξης 

2Ο ΕΤΟΣ Συντήρηση Πάρκου - Καθαρισμός Χώρου 

3Ο ΕΤΟΣ Συντήρηση Πάρκου - Καθαρισμός Χώρου 
4Ο ΕΤΟΣ Συντήρηση Πάρκου - Καθαρισμός Χώρου 
5Ο ΕΤΟΣ Συντήρηση Πάρκου - Καθαρισμός Χώρου 

 

Παρακάτω παρατίθενται πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος 

προϋπολογισμός για κάθε έτος διαχείρισης. Η κατανομή των έργων ανά έτος 

πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της παρούσας 

Διαχειριστικής Μελέτης και ενδέχεται να τροποποιηθεί μετά από απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου και αντίστοιχη υπαγωγή στα ετήσια τεχνικά προγράμματα.  

 
Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός έργων για το σύνολο της Δεκαετούς Διαχειριστικής Περιόδου 

του Μελετώμενου Πάρκου 

 
ΕΤΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 57.634,95 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 92,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 92,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 92,00 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΜΠΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 92,00 
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7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 

Εκτιμώμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες στη λειτουργία 

της πόλης από τις προσφορές του συγκεκριμένου χώρου πρασίνου. Για τις 

εκτιμήσεις λαμβάνεται υπόψη η υφιστάμενη και η μελλοντική επισκεψιμότητα του 

χώρου, καθώς και η ανθρωποχωρητικότητα αυτού πέραν της οποίας, ο χώρος δεν 

προσφέρει τις αναμενόμενες ωφέλειες και υποβαθμίζεται. 

 

 

          Σεπτέμβριος 2020
              Ο Συντάξας

     Νικολακόπουλος Γεώργιος
Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος,
           M.Sc. Οικολογίας

    Μαραθώνας 28/03/2022      
       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπληρωτής Προιστ. Δ.Τ.Υ.

        Κανέλλος Αναστάσιος
    Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ
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