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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Κτιριακή υποδομή 

Η υλοποίηση του προγράμματος «Πολιτιστική διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού 
Αιτωλοακαρνανίας» βασίζεται σε ένα αριθμό κτιρίων που βρίσκονται διάσπαρτα στην 
περιοχή ευθύνης που είναι η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου –Αιτωλικού και τα 
Ακαρνανικά Όρη.  

Ορισμένα από τα κτίρια αυτά είναι σε λειτουργία, άλλα δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως έχουν, καθόσον απαιτούνται εργασίες συντήρησης και επισκευών, 
παράλληλα με την νέα λειτουργική διαρρύθμιση.  (Παλαιοπόταμος). Δυο κτίρια αφορούν 
Δημοτικά Σχολεία που δεν λειτουργούν πλέον, και τα οποία βρίσκονται σε διαφορετική 
κατάσταση από άποψη οικοδομική. Ένα είναι έτοιμο για χρήση (Δημοτικό Σχολείο 
Ματσουκίου), ενώ για το άλλο, το Δημοτικό Σχολείο Σκουρτούς, απαιτούνται 
εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και λειτουργικών επεμβάσεων.  Δυο κτίρια βρίσκονται 
σε κατάσταση προβληματική όσον αφορά το οικοδομικό κέλυφος λογω μακροχρόνιας 
εγκατάλειψης και λεηλασιών (Ντολμάς-Πόρος καθώς και το ξύλινο κτίσμα στην 
Ανατολική Κλείσοβα.  Τέλος, το κτίριο γνωστό ως Καζάρμα στην Κλεισούρα 
Μεσολογγίου, βρίσκεται σε ερειπιώδη κατάσταση, και η αποκατάσταση του απαιτεί 
επιστημονική προσέγγιση και εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών.   

Για κάθε κτίριο γίνεται αναλυτική περιγραφή της θέσης του και της κατάστασης 
στην οποία ευρίσκεται. Δίδονται εμβαδομετρικά στοιχεία, υφιστάμενα σχέδια 
Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά και άλλα, μικρή περιγραφή των οικοδομικών εργασιών που 
απαιτούνται προκειμένου να επανέλθουν σε κατάσταση λειτουργιας. Τέλος δίδονται 
αναλυτικές προεκτιμήσεις του κόστους των μελετών που απαιτούνται για κάθε ένα 
ξεχωριστα.  

 

Κιόσκια 

Το στέγαστρο ή κιόσκι θα εξυπηρετήσει πρώτιστα την επαφή των επισκεπτών 
με τη φύση και κυρίως με την προς παρατήρηση πανίδα της λιμνοθάλασσας, η των 
Ακαρνανικών Ορέων, καθώς επισης και τις ανάγκες προσωρινής ανάπαυσης των 
επισκεπτών, στέγασης σε περίπτωση βροχής και κατανάλωσης τροφής ή αναψυκτικών.  

Με αυτά τα δεδομένα, τα έτοιμα προκατασκευασμένα κιόσκια, που δεν 
εξυπηρετούν περισσότερα άπο 8-10 άτομα, περιορισμένης λειτουργικότητας, δεν 
φαίνονται κατάλληλα για τις ανάγκες του Προγράμματος. Κιόσκια κατασκευασμένα 
αποκλειστικά από ξύλο, δεν παρέχουν τις παραπάνω εγγυήσεις, δεδομένης της φθοράς 
των φερόντων στοιχείων σε συνδυασμό με την περιορισμένη συντήρηση. 

Τα προς ανέγερση στεγαστρα πρέπει να μπορούν να δεχτούν τους επιβάτες ενός 
λεωφορείου 60 ατόμων. Υπολογίζοντας 1,5 μ2/ατομο, ένα στέγαστρο περίπου 80,00 μ2 
μπορεί να εξυπηρετήσει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις. 

Προτείνεται η ανέγερση στεγάστρων μακροχρόνιας στατικής επάρκειας των 
δομικών στοιχείων. Τα προτεινόμενα στεγαστρα πρέπει να φέρουν σκελετό από πέτρα 
και συνδετικά κονιάματα φιλικά προς το περιβάλλον, όπως τα ασβεστοκονιάματα χωρίς 
την προσθήκη τσιμέντου. Ξύλινη στέγη, μονωτικές αδιαβροχοποιητικές μεμβράνες για 
την προστασία των δομικών στοιχείων της στέγης, και επικάλυψη που μπορεί να είναι 
από επεξεργασμένο άχυρο, μέχρι κεραμίδια.  

Για κάθε κιόσκι δίνεται περιγραφή της θέσης του, της σχέσης του με υφιστάμενες ή 
προτεινόμενες εγκαταστάσεις και της σχέσης του με τη Λιμνοθάλασσα καθώς και 
προεκτίιμηση του κόστους των απαιτουμένων μελετών.  
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Τα παρατηρητήρια. 

Αποτελούν τον βασικό εξοπλισμό του προγράμματος, καθώς αποτελούν τα σημεία 
παρατήρησης της πανίδας της περιοχής. Για κάθε παρατηρητήριο δίνεται περιγραφή 
της θέσης του, της σχέσης του με τη Λιμνοθάλασσα καθώς και προεκτίμηση του 
κόστους των απαιτουμένων μελετών.  

 

Οι διαδρομές. 

Η μετάβαση στα σημεία που βρίσκονται τα κτίρια, τα κιόσκια και τα 
παρατηρητήρια, γίνεται με δρόμους που έχουν κατασκευαστεί πριν από 30-50 χρόνια. 
Είναι όλοι κατασκευασμένοι από σπαστά υλικά και συμπίεση, με ελάχιστα τεχνικά έργα. 
Η έλλειψη συστηματικής συντήρησης έχει οδηγήσει σε τοπικές καταστροφές του 
οδοστρώματος και διαβρώσεις στα σημεία γειτνίασης με τη θάλασσα. Άλλες διαδρομές 
αποτελούν μια πρώτη χάραξη σε βραχώδες έδαφος, χωρίς τεχνικά έργα, και χωρίς τη 
δημιουργία υποβάθρου από σπαστά υλικά.  

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η δυσκολία προσέγγισης των μελλοντικών 
εγκαταστάσεων από λεωφορεία. Απαιτούνται εκτεταμένες επισκευές, διαμορφώσεις 
οδοστρώματος φιλικού προς το περιβάλλον, προκειμένου να είναι προσβάσιμοι απο 
τους επισκέπτες του Προγράμματος. 

Για κάθε διαδρομή, γίνεται περιγραφή της κατάστασης του οδοστρώματος, το 
μήκος της, τυχόν ιδιαιτερότητες, καθώς και προεκτιμήσεις του κόστους μελετών 
οδοποιίας προκειμένου να γίνουν λειτουργικές.  
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2. ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 

2.1  ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΡΟΣ- ΝΤΟΛΜΑΣ 

 

ΘΕΣΗ 

Πρόκειται περί ενός ισογείου κτιρίου που βρίσκεται νότια του Αιτωλικού και μέσα 
στη λιμνοθάλασσα,  σε απόσταση 2.540 μ. από το Μουσείο Κατράκη, και σε απόσταση 
840 μ. από τις εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού του Αιτωλικού. Η οδός 
πρόσβασης διασχίζει από Βορρά προς Νότο τη Λιμνοθάλασσα και κατασκευάστηκε την 
περίοδο των έργων ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σήμερα βρίσκεται 
υπό καθεστώς καθαίρεσης και αποκατάστασης της συνέχειας της Λιμνοθάλασσας, την 
οποία διαχωρίζει σε δυο τμήματα εκ των οποίων το ευρισκόμενο προς τα ανατολικά, 
απολαμβάνει σε πολύ μικρό βαθμό την απαραίτητη ανανέωση και οξυγόνωση των 
υδάτων, με αποτέλεσμα την εμφάνιση περιοδικών φαινομένων υπερτροφίας φυτικών 
οργανισμών. Με την καθαίρεση της οδοποιίας, η πρόσβαση στο κτίριο θα γίνει από 
άλλο σημείο και εγκάρσια στον υφιστάμενο δρόμο.  

Διπλα στο κτίριο, που είναι κατασκευασμένο σε μια φυσική νησίδα της 
λιμνοθάλασσας, τον Ντολμα,  βρίσκεται μνημείο αφιερωμενο στον Γρηγορη Λιακατά και 
τους υπερασπιστες του Ντολμά, γνωστού για την περίφημη και ομώνυμη μάχη, που 
συνέβαλε στην άμυνα του Αιτωλικού, και την ηρωική πτώση στους Οθωμανούς την 28η

 
Φεβρουαρίου 1826, στα πλαίσια των στρατηγικών κινήσεων του Ιμπραήμ για την 
πολιορκία και κατάληψη Αιτωλικού και Μεσολογγίου.  

Το κτίριο είναι   χωροθετημένο στη δυτική πλευρά της νησίδας και σε άμεση 
επαφή με τα νερά της λιμνοθάλασσας.  

 

Συντεταγμένες θέσης κτιρίου: 269.231, 4.254.482 

 

 
 
ΕΙΚ. 1 Κτίριο Ντολμάς-Πόρου : Νότιο-δυτική άποψη 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το κτίριο είναι ισόγειο ορθογωνικών διαστάσεων 10,10Χ12,10 μέτρων και φέρει 

εξωτερικά από όλες τις πλευρές στέγαστρο πλάτους περίπου 3,00 μ.  Στην αρχική 
λειτουργία του το εσωτερικό ήταν χωρισμένο σε δυο τμήματα, με τις εγκαταστάσεις 
χώρων υγιεινής προς τα Δυτικά.  

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από υποστυλώματα και δοκούς 
περιμετρικά του κεντρικού ορθογώνιου. Οι τοίχοι πληρώσεως είναι από 
οπτοπλινθοδομή, ενώ δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί εάν υπάρχει ενδιάμεση 
μόνωση. Εξωτερικά είναι σοβατισμένο με πεταχτό σοβά, ενώ εσωτερικά, τα επιχρίσματα 
είναι τριφτά και βαμμένα με πλαστικό. 

Η στέγη είναι αυτοφερόμενη και καλυμμένη με κεραμίδια γαλλικού τύπου, χωρίς 
μόνωση. 

Τα εξωτερικά κουφώματα στην αρχική τους μορφή ήταν ξύλινα ανοιγόμενα.  
Τα εσωτερικά ήταν ξύλινα πρεσαριστά.  
Εσωτερικά η στέγη ήταν ταβανωμένη με ραμποτέ σουηδικό ξύλο. 
Το εσωτερικό δάπεδο είναι μάρμαρο Ιωαννίνων τύπου Τράνης. 
Η εξωτερική περιμετρική λότζια, είναι ξύλινη με επικάλυψη ομοίως με γαλλικά 

κεραμίδια. Το δάπεδο της είναι σταμπωτό τσιμέντο.  
 

Προς τα δυτικά, με το τελείωμα της λότζιας υπάρχει προβλήτα ξύλινη 
πασσαλόπηκτη, υπαίθρια, σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς του κτιρίου, μήκους 
18,10 μ και πλάτους 4,00 μ, με σκοπό την προσέγγιση του κτιρίου από σκάφη (γαϊτες) 
και άλλα πλοιάρια, χαρακτηριστικά της λιμνοθάλασσας. 

 
 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟ  

1 Ισόγειο 123,42 μ2  

2 Λότζια (στέγαστρο) 167,99 μ2  

3 Προβλήτα 72,40 μ2  

    

 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Το κτίριο μετά από χρόνια εγκατάλειψης βρίσκεται σε μέτρια σχετικά κατάσταση 

‘οσον αφορά τα δομικά στοιχεία που έχουν απομείνει μετά από συστηματική λεηλασία. 
Η στέγη έχει μικροπροβλήματα μετατόπισης κεραμιδιών, τα οποία ενδεχομένως να 

επιτρέπουν την εισροή ομβρίων με δημιουργια προβλημάτων στην στατική επάρκεια 
του φορέα. 

Μετά από μακροσκοπική παρατήρηση διακρίνεται η παντελής έλλειψη 
υγρομόνωσης και θερμομόνωσης. Το μεγαλύτερο μέρος του ξύλινου ταβανιού έχει 
αφαιρεθεί από «κυνηγούς» δομικής και διακοσμητικής ξυλείας. 

Τα τζαμιλίκια και οι εξώπορτες έχουν αφαιρεθεί.  
Οι μεσόπορτες λείπουν επισης. 
Ίχνη φθοράς στο δάπεδο αποδεικνύουν την ολοσχερή αφαίρεση υφισταμένων 

εγκαταστάσεων κουζίνας.  
Από την εξωτερική λότζια έχουν αφαιρεθεί κεραμίδια και το σανίδωμα της στέγης 

έχει σαπίσει. Προβληματικά επισης, λογω έκθεσης στις καιρικές συνθήκες και έλλειψης 
συντήρησης, είναι και τα κατακόρυφα ξύλινα κολωνάκια της λότζιας. 
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Η προβλήτα είναι σε κακή κατάσταση λογω σήψης του σανιδώματος. Το ίδιο κατά 
πάσα πιθανότητα ισχύει και για τους πασσάλους.  

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
Η οποιαδήποτε μελέτη ανακαίνισης-συντήρησης συγχρονισμού του κτιρίου πρέπει 

να λάβει υπόψη της τα παρακάτω: 
 
- Διάνοιξη παραθύρων και πόρτας προς τα δυτικά, που είναι ο χώρος των 

βασικών δραστηριοτήτων.  
- Δημιουργία φιλικής ατμόσφαιρας και σύνδεσης του μέσα-έξω  με επιμήκη 

ανοίγματα.  
- Μεταφορά εγκαταστάσεων W.C. και αναψυκτηρίου στη νότια πλευρά του 

κτιρίου.  
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
1. Ενεργειακή αναβάθμιση όλου του κτιρίου. Τοποθέτηση θερμομόνωσης και 

υγρομόνωσης στη στέγη. Κατασκευή γείσου από σκυρόδεμα για απομάκρυνση 
ομβρίων. Τοποθέτηση περιμετρικών υδρορροών.  

2. Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης εξωτερικά, ή εάν δεν είναι τεχνικά εφικτό 
τοποθέτηση πετροβάμβακα στο εσωτερικό με ταυτόχρονη επικάλυψη με γυψοσανίδα 

3. Κατασκευή ταβανιού από γυψοσανίδα. 
4. Επισκευή, λειοτριψη δαπέδου. 
5. Τοποθέτηση κουφωμάτων από αλουμίνιο με θερμοδιακοπή και  ενεργειακοί 

υαλοπίνακες.  
6. Πλήρης αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
7. Τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού.  
8. Έλεγχος λειτουργίας και πιθανή ανακατασκευή συστήματος αποχέτευσης και 

στεγανού βόθρου.  
9. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή λότζιας. 
10. Εξοπλισμός κουζίνας –παρασκευαστηρίου 
11. Εξοπλισμός λουτρών. 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

 
Ο εξωτερικός χώρος του κτιρίου έχει μια σχετική διαμόρφωση, με οριοθετημένες 

θέσεις στάθμευσης και κίνησης αυτοκίνητων, που σχετίζονται με τη λειτουργία του 
μνημείου. Το προς διαμόρφωση εμβαδό υπολογίζεται σε 2.000 μ2. Οι απαιτούμενες 
συμπληρωματικές εργασίες είναι:  

1. Ανακατασκευή προβλήτας  
2. Διευθέτηση περιβάλλοντος χώρου με τη δημιουργια ζώνης πεζών-οχημάτων, 

διευθέτηση χώρου στάθμευσης ΙΧ και λεωφορείων.  
3. Φύτευση με φυτά φιλικά προς το περιβάλλον, όπως αλμυρίκια κλπ.  

 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό (2006) 
Συντάξας: Νομ/κη 
Αυτοδ/σημεία 

1:200 pdf Απαιτείται σύνταξη νέου Τ.Δ. με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 



 8 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντεταγμένες ΕΓΣΑ  

1:200 433,50 € Ε=2.609,49 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών 

1:50 
 

826,15 €  

3 Μελετη Στατικής Επάρκειας 1:50 1.282,1 €  

4 Δηλωση Ν. 4495/2017 αυθαιρετου  500,00 € Δεν υπολογιζεται 
Προστιμο λογω 
εκδοσης Αδειας 
Νομιμοποιησης 

5 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη 
Νομιμοποιησης και Ανακαίνισης-
Διαρρύθμισης-Επαναχρησης 

1:50 
 

4.578,41 €  

6 
 

Μελετη Περιβάλλοντος χώρου 1:100 2.358,67 € Ε=2.000,00 

7 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 
 

5.240,33 €  

 
 

Παρατηρήσεις : Οι ανωτέρω τιμές είναι χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ και χωρίς 
τις κρατήσεις υπέρ διαφόρων Δικαιούχων (Δήμος, ΤΕΕ, ΙΚΑ κλπ), όπως αυτές 
προκύπτουν  για την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ. 

 
 

 
 
ΕΙΚ. 2 Κτίριο Ντολμά-Πόρου : Άποψη από νότο, με την κατεστραμμένη προβλήτα. 
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2.2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΘΕΣΗ 

Πρόκειται περί ενός ισογείου κτιρίου που βρίσκεται στη θέση «Παλαιοπόταμος» 
της Λιμνοθάλασσας, σε απόσταση 90 μέτρων από την ακτογραμμή  Η οδός πρόσβασης 
στις εγκαταστάσεις ξεκινάει από την ασφαλτωμένη οδό Νεοχωρίου - Λούρου και από 
απόσταση 850 μέτρων από την ακτογραμμή, με κατεύθυνση  προς τα Δυτικά, 
παράλληλα με την ακτογραμμή. Σε 2,72 χλμ, διασχίζοντας βραχώδη και ελαιοσκεπη 
λοφίσκο και κατόπιν με κατεύθυνση προς τα νοτιοδυτικά φτάνει κανείς στις 
εγκαταστάσεις Παλαιοπόταμου.  

Το κτίριο είναι κατασκευασμένο σε μια τεχνητή διαπλάτυνση της παραλιακής 
αμμοθίνας, και παράπλευρα στην «μπούκα» του διβαριού. Χώματα αμμώδους 
σύστασης που εκσκάφτηκαν για τη δημιουργια της τεχνητής «μπούκας» βρίσκονται 
αφημένα μεταξύ του κτιρίου και του τεχνητά υπερυψωμένου δρόμου που ακολουθεί την 
ακτογραμμή της αμμοθινας μέχρι τη Σκροφοπουλα.   

 
Το κτίριο είναι  χωροθετημένο παράλληλα με την ακτογραμμή και εξυπηρετεί τις 

ανάγκες των εργαζομένων στα διβάρια του Παλαιοπόταμου. Έχει διαστάσεις 
31,10Χ10,30 μέτρα. Αποτελείται από χώρους διαλογής ιχθύων, δωμάτια-κοιτώνες 
προσωπικού, W.C. προσωπικού, χώρους διημέρευσης προσωπικού και 
αποθηκευτικούς χώρους. 

 
Κατασκευάστηκε κατά τη δεκαετία του 1980, με την  τότε αρχιτεκτονική ιδεολογία 

για εγκαταστάσεις σε παραδοσιακούς χώρους ή χώρους οικολογικού ενδιαφέροντος.  
 

 
 
ΕΙΚ. 3 Κτίριο εγκαταστάσεων Παλαιοποτάμου.  
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Ο φέρων οργανισμός ε΄ναι κατασκευασμένος από οπλισμένο σκυρόδεμα σε 
εγκάρσιο κάνναβο 3,85 μέτρα και παράλληλο κάνναβο 5,15 μ.  Οι εξωτερικοι 
παραλληλοι δοκοι αναδιπλώνονται σχηματίζοντας δίριχτη στέγη από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, η οποία φέρει επικάλυψη από ρωμαϊκά κεραμίδια. Τα όμβρια 
συγκεντρώνονται αμφίπλευρα σε ογκώδη λούκια κατασκευασμένα σαν συνέχεια των 
δοκών του Φ.Ο. και εκειθεν με μεταλλικές υδρορροές οδηγούνται στο έδαφος. Το κτίριο 
είναι κατασκευασμένο σχεδόν επίπεδα με το περιβάλλον έδαφος. 

 
 

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 
 
Η έλλειψη συντήρησης σε συνδυασμό με την εγγύτητα στη θάλασσα, έχουν 

συμβάλει στην αστοχία σοβάδων, ανεπίχριστων σκυροδεμάτων και του λουκιού της 
στέγης από σκυρόδεμα. Προβληματική επισης κρίνεται η λειτουργία των δυο μακρών 
λουκιών συλλογής ομβρίων, που επιτρέπουν αστοχίες υλικών, αποκολλήσεις 
κεραμιδιών, σοβάδων και σκυροδέματος. 

Απαιτείται έλεγχος και επισκευή και ενδεχομένως αντικατάσταση κουφωμάτων, 
απο τα οποία τα σιδερένια παρουσιάζουν εκτεταμένα επίπεδα σκουριάς.  

Εσωτερικά απαιτείται συστηματική ανακαίνιση  χρωματισμών, 
 
Οι χώροι W.C. βρίσκονται εκτός λειτουργίας και απαιτείται έλεγχος και επισκευή. 
 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟ  

1 Ισόγειο (υφιστάμενο) 80,00 μ2  

2 Συμπληρωματικοί χώροι 
(υφισταμένων.) 

80,00 μ2  

2 Κιόσκι (μελλοντικό) 80,00 μ2  

    

 

 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ 
 
Το κτίριο ανήκει στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και νοικιάζεται ανά τακτά 

διαστήματα μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού στον επιχειρηματία που αναλαμβάνει την 
διαχείριση του διβαριού του Παλαιοπόταμου.  

 

Προκειμένου ο Φορέας Διαχείρισης αποκτήσει έστω και μερική πρόσβαση στις 
εγκαταστάσεις του Παλαιοπόταμου, απαιτείται προσυνεννόηση με την Περιφέρεια, 
ούτως ώστε τμήμα του κτιρίου να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον ενοικιαστή και να 
αποδοθεί προς χρήση. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Προκειμένου να αναπτυχτούν οι προβλεπόμενες λειτουργίες του προγράμματος  

απαιτείται η χρηση  δυο τουλάχιστον «ματιών», ή πλατους δυο κανάβων,  δηλαδή 
χώρος εμβαδού περίπου 8,00Χ10,30 μ.   

 
Στον κατάλληλα διαμορφωμένο αυτό χωρο προβλέπεται η ολιγόχρονη ανάπαυση 

των επισκεπτών και η έκθεση προϊόντων παραγωγής του διβαριού προς πώληση στους 
επισκέπτες. Η διάθεση αναψυκτικών και καφέ θα ήταν επισης επιθυμητή.  
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Απαραίτητη κρίνεται επισης η εξυπηρέτηση του χώρου επισκεπτών από χωρο 

υγιεινής W.C. διαμορφωμένου κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούνται και Α.Μ.Ε.Α., ήτοι 
ανά ένα W.C. ανδρών και γυναικών και ένα για A.M.E.A. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να 
είναι λειτουργικά συνδεδεμένος με το χωρο επισκεπτών και κυρίως απομονωμένος από 
τους χώρους των εργαζομένων.  

 
 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα αρχιτεκτονικά σχέδια των εγκαταστάσεων. Ως εκ τούτου 

απαιτείται αρχιτεκτονική αποτύπωση μέρους των υφισταμένων εγκαταστάσεων μήκους 
περίπου 4 κανάβων ήτοι διαστάσεων 15,40Χ10,30 και εμβαδού περίπου 160,00 μ2, 
δεδομένου ότι στο χωρο που πρόκειται να αναπτυχτούν οι απαιτήσεις του 
προγράμματος και το οποίο θα αναπτυχτεί σε μήκος δυο κανάβων, πρέπει να 
συμπεριληφθούν και τα υφιστάμενα W.C., που τμήμα τους, θα εξυπηρετήσει τις νέες 
λειτουργίες.  

 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό (2012) 
Συντάξας: Δ. Κίσσας 

1:200 dwg Απαιτείται συμπλήρωση με τους 
χώρους στους οποιους  
προβλέπεται να χωροθετηθούν 
το Κιόσκι Επισκεπτών και το 
Παρατηρητήριο  

     

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
 
Ο χώρος εμβαδού  1.623,00 μ2  είναι απολύτως αδιαμόρφωτος, κυρίως λογω 

προϊόντων εκσκαφών της διάνοιξης της μπούκας στο διβάρι του Παλαιοπόταμου. 
Απαιτείται στοιχειώδης απομάκρυνση των μπαζών και διαμόρφωση χώρου στάθμευσης 
οχημάτων με δυνατότητα στροφής λεωφορείου.  

Πρέπει να προβλεφτεί επισης δεντροφύτευση με αλμυρίκια και άλλα δόκιμα φυτά 
στο χαρακτήρα της Λιμνοθάλασσας.  
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικοί) 

1:200 265,92 € Ε=1.500,00 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών 

1:50 
 

632,53 €  

3 Μελετη Στατικής Επάρκειας 1:50  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
4 Δηλωση Ν.4495/2017 αυθαιρετου  500,00 € Δεν υπολογιζεται 

προστιμο λογω 
εκδοσης Αδειας 
Νομιμοποιησης 

4 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη Ανακαίνισης-
Διαρρύθμισης-Επανάχρησης 

1:50 
 

2.712,98 €  

5 
 

Μελετη Περιβάλλοντος χώρου 1:100 1.940,40 € Ε=1.620,00 

6 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 
 

2.464,68 €  

 

 

 

 
 

 
ΕΙΚ. 4 Κτίριο εγκαταστάσεων Παλαιοπόταμου. Ανατολική όψη.  
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2.3   ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΟΛΗΣ 
 

ΘΕΣΗ 

 
Πρόκειται για τον χωρο των εγκαταστάσεων του διβαριού της Θολής, που 

βρίσκεται σε απόσταση 4,25 Km από τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Νεοχωρίου –
παραλίας Λούρου. Στο Λούρο, και σε απόσταση περίπου  120 μέτρων από την 
ακτογραμμή, υπάρχει διακλάδωση προς τα ανατολικά, που οδηγεί στις εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται στο τέλος της διαδρομής. Η οδός πρόσβασης είναι παράλληλη προς την 
αμμοθινα της ακτογραμμής, οι δε εγκαταστάσεις βρίσκονται βόρεια της οδού 
πρόσβασης και προς το μέρος της λιμνοθάλασσας. 

 

ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Ο χώρος αποτελείται από το κεντρικό κτίριο διανομής και πρωτογενούς 

επεξεργασίας ιχθύων και προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας και είναι σύμφυτος με το χωρο 
ελλιμενισμού των σκαφών της επιχείρησης.  

Πέντε πασσαλόπηκτα κτίρια σε δυο παράλληλες σειρές χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίες εργαζομένων.  

Το χωρο συμπληρώνει μικρό εξωκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον 
Θεολόγο.   

 
Στο βόρειο-ανατολικό άκρο του χώρου βρίσκεται ξύλινο παρατηρητήριο πουλιών, 

ανεγερθέν προ 5ετιας, και σε σχετικά καλή κατάσταση.  
 
Οι προαναφερθέντες χώροι βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση από άποψη 

συντήρησης και χρήσης και σε πλήρη λειτουργία.  
 

 
 

ΕΙΚ. 5 Πασσαλόπηκτα κτίρια εγκαταστάσεων Θολής. Δυτική όψη. 
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ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
Το συγκρότημα ανήκει στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και νοικιάζεται ανά τακτά 

διαστήματα μέσω μειοδοτικού διαγωνισμού στον επιχειρηματία που αναλαμβάνει την 
διαχείριση του διβαριού του Θολής.  

 
Προκειμένου ο Φορέας Διαχείρισης αποκτήσει έστω και μερική πρόσβαση στις 

εγκαταστάσεις της Θολής, απαιτείται προσυνεννόηση με την Περιφέρεια, ούτως ώστε 
μέρος του χώρου  να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον ενοικιαστή και να αποδοθεί προς 
χρήση στους επισκέπτες παρατηρητές. 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Όπως και στην  προηγούμενη περίπτωση του Παλαιοπόταμου, στον περιβάλλοντα 

χώρο προς τη πλευρά της θάλασσας, υπάρχουν πολλά κυβικά μετρά προϊόντων 
εκσκαφών, κυρίως αμμώδους σύστασης, τα οποία πρόεκυψαν από την διάνοιξη-
εκβάθυνση του διαύλου επικοινωνίας λιμνοθάλασσας με τη θάλασσα (μπούκα). 
Απαιτείται στοιχειώδης διαμόρφωση ώστε να υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης 
οχημάτων και στροφής λεωφορείων, εξωκκλήσι από τα σημερινά περιφραγμένα όρια 
του συγκροτήματος.  

 
 

 
 

ΕΙΚ. 6 Εγκαταστάσεις Θολής. Ανατολική όψη από το παρατηρητήριο.  
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2.4  ΕΡΕΙΠΙΩΔΕΣ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΟΒΑ 

 

ΘΕΣΗ 

Το κτίριο βρίσκεται νότια των εγκαταστάσεων των ΤΕΙ Μεσολογγίου και σε 
απόσταση 4,352 Km. Ενδιάμεσα βρίσκεται και το αεροδρόμιο του Μεσολογγίου από το 
οποίο απέχει 2,870 Km. Ο δρόμος πρόσβασης οδηγεί με κατεύθυνση προς το νότο, 
στην μπούκα της Λιμνοθάλασσας της Ανατολικής Κλείσοβας στον Πατραϊκό Κόλπο. 

 

Συντεταγμένες θέσης κτιρίου: 279.365, 4.246.394  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 
 
Πρόκειται περί ενός ισογείου κτιρίου, εμβαδού περίπου 30,00 μ2, το οποίο 

βρίσκεται σε ερειπιωδη κατάσταση, εξαιτίας λεηλασιών και καταστροφών. Σήμερα έχει 
απομείνει μονο ο ξύλινος σκελετός του και η στέγη. Απουσιάζουν τοίχοι και υλικά 
πληρώσεως καθώς και τα κουφώματα. 

 
Προκειμένου να αναδιαμορφωθεί και συντηρηθεί απαιτείται ενδελεχής έλεγχος των 

στοιχείων του φέροντος οργανισμού, έτσι που να πιστοποιείται η φέρουσα ικανότητα 
τους, δεδομένης της μακρόχρονης (?) έκθεσης τους σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
(γειτνίαση με την Θάλασσα) 

 
Απαιτείται επισης έλεγχος της δικλινούς στέγης και της κατάστασης στην οποία 

αυτή ευρίσκεται τόσο από άποψη στατικής επάρκειας, όσο και από άποψη μονωτικής 
ικανότητας. 

 

 

ΕΙΚ. 7  Ανατολική Κλείσοβα. Ερειπιωδης ξύλινος οικίσκος. Νότια όψη. 
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Συντεταγμένες θέσης κτιρίου: 279.365, 4.246.394  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ  

1:200 265,92 € Ε=1.500,00 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών (κατ΄ 
εκτίμηση) 

1:50 
 

500,00 €  

3 Μελετη Στατικής Επάρκειας (κατ΄ 
εκτίμηση) 

1:50 300,00  €   

4 Δηλωση Ν. 4495/2017 αυθαιρετου  500,00 € Δεν υπολογιζεται 
Προστιμο λογω 
εκδοσης Αδειας 
Νομιμοποιησης 

5 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη 
Νομιμοποιησης - Ανακαίνισης-
Διαρρύθμισης-Επαναχρησης (κατ΄ 
εκτίμηση) 

1:50 
 

1.000,00 €  

6 
 

Μελετη Περιβάλλοντος χώρου (κατ΄ 
εκτιμηση) 

1:100 400,00 €  

7 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων  (κατ΄ εκτιμηση) 

1:50 
 

800,00 €  

 

 

 

ΕΙΚ. 8  Ανατολική Κλείσοβα. Όψη υφισταμένου παρατηρητηρίου από τον οικίσκος.  
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2.5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΤΟΥΣ 

 

ΘΕΣΗ 

Πρόκειται περί ενός ισογείου κτιρίου με υπόγειο στο μεγαλύτερο τμήμα του που 
βρίσκεται μέσα στον οικισμό Σκουρτούς, σε οικοπεδική έκταση που εφάπτεται της 
επαρχιακής οδού Στράτου-Αστακού. Το οικόπεδο είναι εμβαδού 1.830,00 m2 και 
ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο Ξηρομέρου. 

Το τραπεζοειδούς σχήματος οικόπεδο βρίσκεται σε κατωφερές έδαφος, και είναι 
διαμορφωμένο σε επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο που βρίσκεται περίπου 3 μέτρα κατω 
από το επίπεδο της επαρχιακής οδού, είναι χωροθετημενο το σχολικό κτίριο και το 
κυρίως προαύλιο του σε επαφή με την επαρχιακή οδό. Το δεύτερο επίπεδο, στα βόρειο-
ανατολικά του κτιρίου επικοινωνεί με το πρώτο μέσω ομαλά διαμορφωμένου εδάφους, 
έχει υψομετρική διαφορά με το πρώτο 4,00 μ. περίπου, και αποτελεί το χωρο 
πρόσβασης στο υπόγειο του κτιρίου. Το υπόλοιπο τμήμα προς τα βόρεια είναι πιο 
απότομο και κατωφερές με υψομετρική διαφορά σε σχέση με το οδόστρωμα της 
επαρχιακής οδού 15,00 μ. περίπου.   

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Το ισόγειο του κτιρίου διαστάσεων 24,30Χ7,30 μ. φέρει εξωτερικά στη νότια 

πλευρά στέγαστρο πλάτους περίπου 3,00 μ.  Στη νότιο-δυτική γωνία του κτιρίου 
βρίσκεται κτίσμα σε επαφή με το σχολείο διαστάσεων 4,57Χ3,20 μ. που στεγάζει τους 
χώρους υγιεινής. Το εμβαδό του Σχολείου είναι 180,22 τ.μ.  και του βοηθητικου 
κτισματος 14,39 τ.μ.  

 

 
 
ΕΙΚ. 9  Δημοτικό Σχολείο Σκουρτούς . Νότια όψη.  
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Είναι ελαφρώς υπερυψωμένο από τον προαύλιο χωρο με δυο σκαλοπάτια. Το 
κτίριο αποτελείται από δυο αίθουσες καθαρών διαστάσεων  6,07Χ6,83 μ. η ανατολική, 
και 9,46Χ6,30 η δυτική. Οι δυο αίθουσες επικοινωνούν μέσω του κεντρικού χωλλ 
εισόδου διαστάσεων 2,90Χ1,95 μ. απ’ όπου γίνεται και η πρόσβαση στο γραφείο που 
βρίσκεται μεταξύ των δυο αιθουσών και έχει εσωτερικές διαστάσεις 2,90Χ3,90 μ. Οι 
αίθουσες έχουν 4 παράθυρα υψίκορμα προς το νότο και ένα μικρό φεγγίτη προς το 
βορρά. 

 
Το υπόγειο αποτελείται από δυο αίθουσες διαστάσεων 7,10Χ7,35 και 7,35Χ3,20 μ. 

Στον ανατολικό χωρο υπάρχει μια πόρτα εισόδου από το βορρά. Στον υπόγειο χωρο 
προς τα δυτικά η πόρτα εισόδου από το βορρά πλαισιώνεται από δυο συμμετρικά 
παράθυρα εκατέρων και ένα τρίτο παράθυρο στο μέσο της δυτικής πλευράς.  

Η υφιστάμενη μορφή του συγκροτήματος πρόεκυψε από ένα αρχικό πυρήνα, στον 
οποίο έγιναν διαδοχικές προσθήκες. Το αρχικό μονοτάξιο σχολείο είχε διαστάσεις 
13,70Χ7,35 μ. και αποτελούνταν από την ανατολική αίθουσα, το χωλλ και το Γραφείο, 
με χρόνο κατασκευής την περίοδο 1934-1950. Τη δεκαετία του 1960 προστέθηκε η 
δυτική αίθουσα η οποία αποπερατώθηκε το 1970. Την ιδία εποχή ολοκληρώθηκε η 
κατασκευή του πυρήνα με τους χώρους υγιεινής. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου αποτελείται από λιθοδομή που φέρει οριζόντια 

σεναζ από οπλισμένο σκυρόδεμα (σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων) και πλάκα 
δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η μεταγενέστερη προσθήκη είναι πανομοιότυπης 
κατασκευής.  

Η στέγη είναι αυτοφερομενη με επικάλυψη από κεραμίδια γαλλικού τύπου. 
Εσωτερικά φέρει ταβάνι από ραμποτέ ξύλο ελάτης.  

Οι τοίχοι πληρώσεως είναι επισης από λιθοδομή.  Όλες οι επιφάνειες των 
λιθοδομών είναι επιχρισμένες και χρωματισμένες, εσωτερικά με ριπολίνη, εξωτερικά με 
πλαστικό χρώμα. 

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι ξύλινα ανοιγμένα και βαμμένα με ριπολίνη  
Οι εσωτερικές πόρτες είναι ξύλινες ταμπλαδωτές. 
Τα εσωτερικά δάπεδα είναι στρωμένα με μωσαϊκό.  
Η εξωτερική περιμετρική λότζια, είναι ξύλινη με επικάλυψη ομοίως με γαλλικά 

κεραμίδια. Το δάπεδο της είναι απο τσιμέντο.  
 
Η μεταγενέστερη προσθήκη, με μικρότερο ύψος σε σχέση με το σχολείο και σε 

απόλυτη μορφολογική διάσταση με αυτό, είναι κατασκευασμένη συμβατικά με σκελετό 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, τοίχους πληρώσεως από τούβλα και επιχρίσματα 
χρωματισμένα. Φέρει στέγη  τετράριχτη με επικάλυψη γαλλικά κεραμίδια. Λογω της 
υψομετρικής διαφοράς, η θεμελίωση του είναι σε επίπεδο τουλάχιστον 3,00 μ 
χαμηλότερο από το επίπεδο της αυλής. Πρόκειται για αδιαμόρφωτο υπόγειο ανοικτό 
προς τα βόρεια και με εμφανή υποστυλώματα.  

 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟ  

1 Ισόγειο 180,22 μ2  

2 Λότζια (στέγαστρο) 72,79 μ2  

3 Χώροι υγιεινής 14,39 μ2  

4 Υπόγειο 110,60 μ2  
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό (2018) 1:100 Έντυπη Απαιτείται συμπλήρωση 
υψομετρικών  καμπυλών και 
υψόμετρων στο εσωτερικό του 
γηπέδου 

2 Αρχιτεκτονική μελέτη 
(1960) 

1:100 Έντυπη Δεν είναι επαρκής. Απαιτείται 
σύνταξη μελέτης Αποτύπωσης 

     

 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Το κτίριο μετά το 1994 που σταμάτησε η λειτουργία του, χρησιμοποιείται 

αποσπασματικά, και σποραδικά ως εκλογικό κέντρο. Μετά από 25 χρόνια εγκατάλειψης 
και έλλειψης συντήρησης βρίσκεται σε μέτρια σχετικά κατάσταση αναφορικά με τα 
δομικά στοιχεία.  

Στην βορεινή πλευρά του κτιρίου και στην επαφή της ανατολικής λιθοδομής της 
προσθήκης με τη δυτική λιθοδομή του αρχικού κτισματος, παρατηρείται διεύρυνση του 
κατασκευαστικού αρμού. Σε όλο το ύψος της λιθοδομής του υπόγειου ο 
κατασκευαστικός αρμός εμφανίζεται με μηδενικό πλάτος, ενώ από το ύψος του δαπέδου 
του ισόγειου μέχρι το γείσο, εμφανίζει διευρυνόμενη κωνική μορφή που στο ανώτατο 
σημείο αγγίζει τα 8 εκ. Στο εσωτερικό, στο σημείο μετάβασης από το χωλλ στη δυτική 
αίθουσα, ο κατασκευαστικός αρμός εμφανίζεται ως ρηγμάτωση. Πιθανόν αυτή η 
ρηγμάτωση να είναι λογική λογω σεισμικών καταπονήσεων και με δεδομένου ότι αρχικά 
ο κατασκευαστικός αρμός είχε απλώς κλείσει με σοβά, όποτε μετά την πάροδο ετών και 
λογω σεισμικών καταπονήσεων του κτιρίου, να είναι λογική και ερμηνευσιμη η μορφή 
που παρουσιάζει σήμερα. Πρέπει όμως να γίνει έλεγχος από Πολιτικό Μηχανικό για το 
ενδεχόμενο το πλάτος του κατασκευαστικού αρμού στη βορεινή όψη  να οφείλεται σε 
διαφορική καθίζηση του κτιρίου λογω ασταθούς εδάφους θεμελίωσης.  

 

Στην ανατολική τοιχοποιία και στο μέσον περίπου εμφανίζεται κατακόρυφη 
ρηγμάτωση, οφειλόμενη πιθανώς σε σεισμική δραστηριότητα. 

 
Η στέγη δεν έχει ορατά προβλήματα και ούτε εμφανείς μετατοπίσεις κεραμιδιών. 
Στο εξωτερικό του κτιρίου παρατηρούνται προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας. Τα 

επιχρίσματα βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση. Οι χρωματισμοί είναι 
προβληματικοί ιδιαίτερα στις μη προστατευόμενες από στεγαστρα πλευρές. 

Στο εσωτερικό υπάρχουν εμφανή σημεία γήρανσης όλων των δομικών στοιχείων 
λογω χρήσης. Οι χρωματισμοί των κουφωμάτων είναι σε κακή κατάσταση, και ορισμένοι 
υαλοπίνακες είναι σπασμένοι. 

 
Απουσιάζει σύστημα θέρμανσης. Παλιότερα η θέρμανσης γινόταν με ξυλοσομπες 

ή σόμπες πετρελαίου.  
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
Η μελέτη ανακαίνισης-συντήρησης συγχρονισμού του κτιρίου πρέπει να λάβει 

υπόψη της τα παρακάτω: 
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1. Η αρχιτεκτονική μελέτη πρέπει να επικεντρωθεί σε ζητήματα μορφολογίας, και 
την αποκατάσταση της αρχικής μορφής του κτιρίου. Αυτή ενδεχομένως να 
συνδεθεί με ολική ή μερική καθαίρεση του χώρου υγιεινής και τη χωροθέτηση 
του σε άλλο επίπεδο. Εναλλακτικά πρέπει να προταθεί τρόπος μορφολογικής 
σύνδεσης των δυο όγκων, που σήμερα απουσιάζει.  

2. Είναι απαραίτητη η δημιουργια εσωτερικής επικοινωνίας του ισόγειου με το 
υπόγειο με κλίμακα και ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, εάν οι αίθουσες υπόγειου 
αποκτήσουν κύρια χρήση. 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
 
1. Απαιτείται ενδελεχής έλεγχος στατικής επάρκειας από  Πολιτικό Μηχανικό.  
2. Ενδεχομένως να απαιτείται εδαφολογική μελέτη για το καθορισμό ενδεχομένων 

υποθεμελιωσεων προς άρση φαινομένων διαφορικής καθίζησης. 
3. Απαιτείται τμηματική ή και συνολική αποξήλωση της  στέγης προκειμένου να 

αποκατασταθεί η στατική ικανότητα της ανατολικής λιθοδομής.  
4. Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη θα υποδείξει τους τρόπους ενεργειακής 

αναβάθμισης και την τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης. 
5. Στη στέγη, πρέπει να τοποθετηθεί για στατικούς λόγους ξύλινο πέτσωμα και 

παράλληλα υγρομόνωση. Τοποθέτηση περιμετρικών υδρορροών.  
6. Επισκευή, λειοτριψη δαπέδων.  
7. Έλεγχος, αντικατάσταση παλαιών και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων. Έλεγχος και θέση απορροφητικού βόθρου.  
8. Τοποθέτηση μονάδων κλιματισμού.   
9. Έλεγχος, συντήρηση και επισκευή λότζιας. 
 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 
 
1. Στον προαύλιο χωρο είναι απαραίτητη η δημιουργια ράμπας καθόδου για 

ΑΜΕΑ. 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
1. Συμπλήρωση Τοπογραφικού Διαγράμματος 
2. Εδαφολογική μελέτη 
3. Μελετη στατικής επάρκειας 
4. Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης 
5. Νέα αρχιτεκτονική μελέτη ανακαίνισης εκσυγχρονισμού και αποκατάσταση 

μορφής του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Σκουρτούς 
6. Μελετη περιβάλλοντος χώρου 
7. Μελετη Η/Μ εγκαταστάσεων και ΚΕΝΑΚ 

 
Οι ανωτέρω μελέτες πρέπει να συνταθούν σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής.  

 
 
 
 
 
 
 



 21 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ  

1:200 0,00 € ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών 

1:50 
 

1.034,83 €  

3 Μελετη Στατικής Επάρκειας 1:50 888,00 € Μπορεί να 
ενσωματωθεί στη 
Στατική Μελετη 

4 Δηλωση Ν. 4495/2017 αυθαιρετου 
(κτιριο W.C) 

 500,00 € Δεν υπολογιζεται 
Προστιμο λογω 
εκδοσης Αδειας 
Νομιμοποιησης 

5 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη 
Νομιμοποιησης- Ανακαίνισης-
Διαρρύθμισης-Επαναχρησης 

1:50 
 

5.146,81 €  

6 Στατική μελέτη 1:50 2.073,54 €   

7 
 

Μελετη Περιβάλλοντος χώρου 1:100 1.002,08 € Ε=2.000,00 

8 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 
 

4.142,00 €  

 
 
Η ενδεχόμενη διενέργεια εδαφολογικής Μελέτης, καθώς και το κόστος αυτής, θα 

καθοριστεί από τον Μελετητή Πολιτικό Μηχανικό.  
 

 
 

ΕΙΚ. 10  Δημοτικό Σχολείο Σκουρτούς . Δυτική όψη. Μεταγενέστερη προσθήκη που στεγάζει 
τους χώρους υγιεινής του Σχολείου.  
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2.6  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ 

 

ΘΕΣΗ 

Πρόκειται για ένα ισόγειο κτίριο (με υπόγειο?) που βρίσκεται μέσα στον οικισμό 
Ματσουκίου, βόρειας της Παλαιάς Επαρχιακής οδού Αγρινίου-Αμφιλοχίας, και βόρεια 
από τον Ιερό Ναό …. Το οικόπεδο είναι εμβαδού (…….) m2 και ιδιοκτησιακά ανήκει στο 
Δήμο Αγρινίου. 

Το οικόπεδο που είναι σχεδόν τετράγωνο βρίσκεται σε ελαφρά κατωφερές έδαφος, 
και είναι διαμορφωμένο σε δυο επίπεδα. Το βορεινό τμήμα εφάπτεται της δημοτικής 
οδού και έχει υψομετρική διαφορά περίπου 1,00 μ κατωφερές από το επίπεδο του 
πεζοδρομίου. Από την κλίμακα καθόδου οδηγείται κανείς σε στεγασμένο ημιυπαιθριο 
χωρο που αποτελεί και το βασικό σημείο εισόδου στο κτιρίου. Από το χωρο αυτό μέσω 
κλίμακας κατεβαίνει κανείς στο σχεδόν οριζόντιο προαύλιο που περιβάλλει το κτίριο από 
ανατολή, νότο και δύση. Μεταξύ του ημιυπαιθριου χώρου και του προαυλίου 
διαμεσολαβεί ζώνη πρασίνου ελαφρά πρανής. Στη νότια όψη του κτιρίου υπάρχει 
βοηθητική είσοδος που συνδέεται με το προαύλιο μέσω κλίμακας σε επαφή με τη νότια 
πλευρά.  Το κτίριο είναι υπερυψωμένο από τον περιβάλλοντα χωρο κατά 1,60 μ 
περίπου  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Το κτίριο αποτελεί κατασκευή του τέλους 1980 αρχών 1990 του προγράμματος 

δημοσίων σχολικών κτιρίων του ΟΣΚ.   
 

 
 
ΕΙΚ. 11  Δημοτικό Σχολείο Ματσουκίου . Βόρειο-δυτική όψη.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
 
Το κτίριο είναι κατασκευασμένο συμβατικά, με Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

τοίχους πληρώσεως από οπτοπλινθοδομή και επίχρισμα από ασβετστοτσιμεντοκονιαμα 
βαμμένο με πλαστικά χρώματα. 

Φέρει ξύλινη στέγη η οποία εδράζεται σε πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος με 
εμφανές γείσο 0,30 μ. Τα κουφώματα είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. 

Τα δάπεδα είναι από μάρμαρο. 
 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΜΒΑΔΟ  

1 Ισόγειο 0,00 μ2  

2 Ημιυπαιθριος χωρος 0,00 μ2  

3 Υπόγειο (?) 14,39 μ2  

    

    

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 

 
 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό 1:000   

2 Αρχιτεκτονική μελέτη  1:000   

     

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Λογω του ότι το σχολείο λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα, και για μικρο χρονικο 

διαστημα ως περιβαλλοντικο κεντρο,  και δεδομένης της  στιβαρής κατασκευής του, 
βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση. 

Εξωτερικά εντοπίζονται μικροαστοχίες στα εμφανή σκυροδέματα (στηθαία) και σε 
ένα σημείο της δυτικής όψης αποκόλληση επιχρίσματος εμβαδού 0,50 τ.μ. Αυτή η 
αποκόλληση οφείλεται στη ελεύθερη απορροή όμβριων της στέγης λογω έλλειψης 
υδρορροών. Για τον ίδιο λόγο τα κατώτατα σημεία των περιμετρικών όψεων εμφανίζουν 
προβλήματα μούχλας. Τα προβλήματα αυτά αιροντα με την τοποθέτηση περιμετρικών 
υδρορροών, που σήμερα υφίστανται μονο στην νότια όψη. 

   

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ- ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 

Με τη μορφή και την εσωτερική διάρθρωση που έχει το κτιρίου σήμερα, δεν 
απαιτείται καμία δομική παρέμβαση. Οι όποιες τυχόν επεμβάσεις που θα προκύψουν 
από τη Μουσειολογική μελέτη, πρέπει να είναι ελαφρώς μορφής και αναστρέψιμες.  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

 
Επισκευή σαθρών κονιαμάτων 
Καθαρισμός και αποκατάσταση εξωτερικών χρωματισμών, όπου υπάρχουν 

προβλήματα υγρασίας. 
Τοποθέτηση περιμετρικών υδρορροών. 
Έλεγχος Η-Μ εγκαταστάσεων 
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Έλεγχος και λειτουργία χώρων υγιεινής. 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
Εγκατάσταση δικτυού αυτόματου ποτίσματος. 
Φύτευση χαμηλού διακοσμητικού πρασίνου 
Φυτευση υψηλού πρασίνου 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (κατ΄εκτιμηση) 

1:200 500,00 € ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών 
(κατ΄εκτιμηση) 

1:50 
 

1.000,00 €  

3 Μελετη Στατικής Επάρκειας 1:50 888,00 € Δεν απαιτειται 
4 Δηλωση Ν. 4495/2017 αυθαιρετου   500,00 € Δεν υπολογιζεται 

Προστιμο λογω 
εκδοσης Αδειας 
Νομιμοποιησης 

5 Αδεια Δομησης Νομιμοποιησης-
μικρης κλιμακας επισκευων.  

1:50 1200,00 €  

 

 

 
 

ΕΙΚ. 12  Δημοτικό Σχολείο Ματσουκίου . Νότια όψη.  
 

 



 25 

 

2.7   ΚΑΖΑΡΜΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 
 
Στην από βορρά είσοδο στο Φαράγγι της Κλεισούρας Μεσολογγίου και στην 

αριστερή πλευρά της επαρχιακής οδού Αγρινίου-Αντιρρίου, και στην κορυφή τοπικού 

βραχώδους εξάρματος, βρίσκεται ερειπιώδες κτισμα γνωστό ως Καζάρμα1
. Απέχει 

περίπου 16 κμ. από το Αγρινίο  και 21 κμ από το Μεσολόγγι.  
 

Συντεταγμένες θέσης κτιρίου: 271.432, 4.265.854 

 

 
 
ΕΙΚ. 13  Καζάρμα Κλεισούρας . Ανατολική όψη 
 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Οι αρχικοί ιδιοκτήτες δεν είναι γνωστοί από βιβλιογραφικές πηγές και ούτε 

υπάρχουν επιγραφές που να μαρτυρούν τον χρόνο κτήσης ή τον κτήτορα.  
 

Στα 189(6) ο Woodhouse
2
 διέσχισε το φαράγγι της Κλεισούρας καθ’ οδον από το 

Μεσολόγγι στο Αγρίνιο, από τον τότε πρόσφατα κατασκευασμένο δρόμο3, και 

                                            
1
 Ο ορος καζαρμα προερχεται από παραφθορα του ιταλικου casa di arme, που χαρακτηριζει φυλακεια, 
ή στρατωνες, και κυριως οχυρα κτιρια σε ολη την ελληνικη επικρατεια. 

2
 Woodhouse …. Ευχαριστω τον Αλεξιο Κατεφιδη, που δημοσιοποιησε τις φωτογραφιες στο Facebook 

και στο site: Αιτωλια και Ακαρνανια στο περασμα του Χρονου, Tempus. 
3
 Ο δρομος Μεσολογγιου-Αγρινιου αποτελεσε μερος του προγραμματος οδοποιιας της περιοδου 
Πρωθυπουργιας Χ. Τρικουπη. Βλεπε Παπακωνσταντινου και αλλοι, Γεφυρια, υπο εκδοση 
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φωτογράφισε από μακριά το κτίριο, μια από το νότο και μια από το βορρά.  Οι 
φωτογραφίες δεν συνοδεύονται από επεξηγηματικό κείμενο.  

 

 
 
ΕΙΚ. 14  Καζάρμα Κλεισούρας . Νότια όψη. Woodhouse (1896?) 
 
Στις φωτογραφίες διακρίνεται ένα διώροφο  κτίριο δυο όγκων, έναν ορθογώνιο και 

έναν κυκλικό, με ξεχωριστή στέγη ο καθένας, τετράκλινη στο ορθογώνιο τμήμα και 
κωνική στον κυλινδρικό.  

Από την φωτογραφία τραβηγμένη από τα νότια και με κατεύθυνση προς το 
Αγρίνιο, διακρίνονται δυο ανοίγματα στον όροφο και ένα άνοιγμα στο ισόγειο.  

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η Καζάρμα είναι χτισμένη στην δυτική πλευρά του εξάρματος. Η δυτική πλευρά 

είναι θεμελιωμένη στο χείλος του βράχου σε γκρεμό 30 μ. Βόρεια υπάρχει μικρό 
πλάτωμα. Από την νότια πλευρά ο ελεύθερος χωρος είναι πολύ περιορισμένος πριν 
καταλήξει στο γκρεμό. Μονο από τα ανατολικά υπάρχει ελεύθερος χωρος μέχρι τα ριζά 
της βραχώδους και απόκρημνης κλιτυος του Ζυγού στην ανατολική πλευρά του 
φαραγγιού. Ο χωρος αυτός αποτελεί και τη «εύκολη» πρόσβαση στην Καζάρμα και 
ομαλά οδηγεί στο ρέμα στα βόρεια, και μετά τη διάσχιση του ρέματος προς τα 
Φραγκουλεϊκα και εκειθεν στο κάμπο του Αγρινίου, και την είσοδο του κυρίως 
φαραγγιού ακολουθώντας νότια κατεύθυνση. 

 
Ο κυλινδρικος ογκος στη βορειοανατολική του γωνία του κτιριου που διατηρείται 

στο μεγαλύτερο ύψος του, ηταν στην ουσία ενας «πύργος», ενώ ο κύριος κτιριακός 

όγκος ηταν μιά κατοικία, ορθογώνιου σχήματος και με εξωτερικές διαστάσεις 
11,00Χ7,50 μέτρα. Ττο εσωτερικό χωρίζεται  από εγκάρσια τοιχοποιία στο μέσον της 
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περίπου, δημιουργώντας δυο χώρους.  Η περιμετρική λιθοδομή της κατοικίας σήμερα 
έχει καταρρεύσει σχεδόν εξ’ ολοκληρου πλην τμήματος της ανατολικής πλευράς.  

 

Ο πύργος έχει μορφή ατελούς κύκλου με διάμετρο περιπου 3,00 μ.   Ο πύργος 
διατηρεί το αρχικό του ύψος σε όλη τη περίμετρο. Εσωτερικά  διακρίνονται πολλές 
τυφεκιοθυριδες. Στον όροφο του πύργου διακρίνονται ένα μικρό παράθυρο-φεγγίτης 
στην ανατολική πλευρά και μια σειρά τυφεκιοθυριδες  

Η σύνδεση των δυο όγκων, της κατοικίας και του πύργου γίνεται μέσω 

λοξότμητου ανοίγματος και στον άξονα της διαγώνιου της βορειοανατολικής πλευράς.  
 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Στη μέση του ύψους της ορατής διώροφης λιθοδομής υπάρχει λίθινο εξέχον 

διάζωμα Το διάζωμα περιβάλει τον πύργο και συνεχίζεται και στο σωζόμενο τμήμα 
λιθοδομής της ανατολικής πλευράς της κατοικίας 

Στο ανώτατο σημείο της λιθοδομής του πύργου υπάρχει γείσο σε εξοχή,  
κατασκευασμένο από καλοδουλεμένους λίθους, και το όποιο σώζεται στο μεγαλύτερο 
ανάπτυγμα της εξωτερικής λιθοδομής του πύργου. 

 
 
 

 
 
ΕΙΚ. 15  Καζάρμα Κλεισούρας . Βορειοανατολική-ανατολική όψη πύργου 
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Η Καζάρμα είναι κατασκευασμένη από πελεκημένους λίθους ορθογώνιος διατομής 

μετρίας επεξεργασίας των εμφανών όψεων και άνισους μεταξύ τους 
 
Για την στερέωση των λίθων έχει χρησιμοποιηθεί ασβεστοκονίαμα. Το εσωτερικό 

του πύργου είναι επιχρισμένο. Το επίχρισμα ασβεστοκονιάματος διατηρείται σε αρκετά 
μεγάλη έκταση και σε αρκετά καλή κατάσταση, δείγμα της αρχικής καλής κατασκευής. 

 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Η πιο πιθανή περίοδος ανοικοδόμησης είναι από την περίοδο 1780-1820, την 

τελευταία περίοδο της Τουρκοκρατίας.  
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
 
Στα ριζά του εξάρματος διέρχεται ρέμα, το όποιο κατά διαστήματα πλημμυρίζει 

καθιστώντας δύσκολη τη διέλευση. Στα τέλη του 1890, όταν χαρακτηκε ο δρομος που 
διερχεται από την Κλεισουρα, στα πλαιασια εργων οδοποιιας της πρωθουπουργιας Χ. 
Τρικουπη,  κατασκευάστηκε λίθινη οδογέφυρα.  

 
Η οδογέφυρα ανατινάχτηκε από τους αντάρτες στις αρχές του 44, στα πλαίσια 

δολιοφθορών των αντάρτικων ομάδων προς τους Γερμανούς κατακτητές.  
 Από τη γέφυρα σώζονταν μέχρι πρόσφατα και τα δυο βάθρα και  διακρίνονται οι 

γενέσεις του ημικυκλικού τόξου που έφερε το οδόστρωμα. Με τις πρόσφατες 
πλημμύρες του ρέματος το Δεκέμβριο του 2017, το βάθρο της αριστερής όχθης 
κατέρρευσε και σήμερα σώζεται μονο το θεμέλιο του.  

 
 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
 
Η ανατολική πλευρά του δρόμου που διασχίζει την Κλεισούρα, στην οποία ανήκει 

η Καζάρμα, δεν έχει ακόμη κτηματογραφηθεί, και βρίσκεται ακόμη στο αρχικό στάδιο 
υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας. Επομένως μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό εάν 
κάποιος ιδιώτης διεκδικεί για λογαριασμό του το ανωτέρω κτήμα, το όποιο προφανώς 
και χωρίς καμία αμφισβήτηση είναι κρατικό.  

Από τα ριζά του βράχου και τα βορειοδυτικά της Καζάρμας, διερχόταν η παλιά 
αμαξιτή οδός Αγρινίου-Μεσολογγίου αμέσως μετά τη γέφυρα της Κλεισούρας. Μετά τη 
καταστροφή της γεφύρας, και μέχρι την κατασκευή της νέας από οπλισμένο σκυρόδεμα 
τη δεκαετία του 1950, η επικοινωνία γινόταν μέσω Αγγελοκάστρου. Το τμήμα αυτό του 
δρόμου, από τη Τρικουπεια γέφυρα μέχρι την διασταύρωση της με τη νέας χάραξη, έχει 
καταπατηθεί από ιδιώτη με την εγκατάσταση ποιμνιοστασίων. Στις αρχες Σεπτεμβριου 
του 2019, ο καταπατητης προχωρησε σε αυθαιρετους τοπικους εκβραχισμούς στη 
δυτικη πλευρα του εξαρματος της Καζαρμας,  
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ΜΕΛΕΤΕΣ 
 
Για την αποκατάσταση της Καζάρμας απαιτείται μια σειρά μελετών: 
 

1. Τοπογραφική μελέτη: Λόγω του ότι το τοπίο και ο περιβάλλων χωρος του 
Μνημείου έχει τρωθεί βάναυσα κατά το παρελθόν, απαιτείται αναλυτική 
τοπογραφική μελέτη εμβαδού περίπου 6 στρεμμάτων, προκειμένου να 
συμπεριληφθουν στην αποτύπωση και η παλαιά Επαρχιακή Οδός Μεσολογγίου-
Αγρινίου, τα όρια των ομόρων ιδιοκτησιών, καθώς και όλοι οι οδοί πρόσβασης 
στην Καζάρμα. Απαιτείται επισης η αποτύπωση των υψομετρικών καμπυλών και 
των απόκρημνων τμημάτων για την αρτιότερη παρουσίαση της θέσης του 
μνημείου.  

2. Μελετη αποτύπωσης - επιστημονικής τεκμηρίωσης.  Αποτελεί την 
προκαταρκτική μελέτη του μνημείου, με την αναλυτική αποτύπωση κατόψεων 
τομών και όψεων. Στα σχέδια πρέπει να αποτυπωθούν επισης η παθολογία του 
μνημείου, όπως ρηγματωσεις, φθορές, ετοιμόρροπα τμήματα, προβλήματα 

θεμελίωσης κλπ. Η συνοδευτική Αιτιολογική έκθεση θα τεκμηριώνει την 
μορφολογία του μνημείου και τον πιθανό χρόνο ανέγερσης.   

3. Μελετη αποκατάστασης – αναστήλωσης. Στη μελέτη αυτή, με βάση σωζόμενο 
οπτικό ή εικονογραφικό υλικό, μαρτυρίες και συγκριτικά στοιχεία, θα γίνει 
προσπάθεια αποκατάσταση της αρχικής μορφής του κτίσματος. Η μελέτη θα 
πρέπει να εγκριθεί από την Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων ή ενδεχομένως και 
από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων λογω σπουδαιότητας του 
Μνημείου και του αιτήματος γιά επαναχρηση.  

4. Μετά την μελέτη αποκατάστασης, ενδεχομένως να είναι απαραίτητη η σύνταξη 

προμελέτης επεναχρησης στα πλαίσια του Προγράμματος Φύσης και 
Πολιτισμού, προκειμένου επ’ αυτής να διατυπωθούν κρίσεις από τα αρμόδια 
Συμβούλια.  

5. Μετά την έγκριση της προμελέτης θα ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη 

επαναχρησης, σε επίπεδο Αρχιτεκτονικής Μελέτης, Στατικής Μελέτης και 
Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Είναι πιθανόν, 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η θεμελίωση της Καζάρμας από τα δυτικά να 
απαιτηθεί ειδική εδαφολογική μελέτη, ή μελέτη αντιστήριξης του βράχου 
θεμελίωσης του κτιρίου.  

6. Παράλληλα θα συνταχθεί και η μελέτη περιβάλλοντος Χώρου.   

7. Μετά την σύνταξη των μελετών Εφαρμογής θα συνταθούν τα τεύχη 
Δημοπράτησης, πριν από την έκδοση Άδειας Δόμησης και την Δημοπράτηση 
του Έργου.  
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ  

1:200 942,20 € Ε=6 στρέμματα 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών (κατ΄ 
εκτιμηση) 

1:50 
 

3.000,00 €  

3 Αρχιτεκτονικής Μελετη 
Αναστήλωσης-Αποκατάστασης 

1:50 4.000,00 €  

4 
 

Προκαταρκτική Αρχιτεκτονικής 
μελέτη Επαναχρησης 

1:50 
 

1.500,00 €  

5 
 

Μελετη Εφαρμογής Επαναχρησης 1:50 3.500,00 €  

6 
 

Στατικής μελέτη Αναστήλωσης-
Αποκατάστασης  

1:50 
 

3.000,00 €  

7 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 
 

4.000,00 €  

8 
 

Μελετη περιβάλλοντος χώρου 1:100 1.500,00 €  

9 Τεύχη Δημοπράτησης (όλων των 
μελετών 

 1.500,00 €   

10 Ειδική εδαφολογική μελέτη  ?  €   

 
 

 
 
ΕΙΚ. 15  Καζάρμα Κλεισούρας . Βόρεια όψη πύργου 
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3. ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ - ΚΙΟΣΚΙΑ 

3.1 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 
Οι εγκαταστάσεις Παλαιοπόταμου απαραίτητες για τη λειτουργία του διβαριού, 

είναι συγκεντρωμένες στο επίμηκες κτήριο που περιγράφεται παραπάνω, και στο οποίο 
κτίριο προβλέπεται η χρήση τμήματος αυτού για τις ανάγκες του Προγράμματος Φ&Π. 
Δεδομένου ότι στο «μονολιθικής» μορφής κτίριο απουσιάζουν ημιυπαίθριοι χώροι ή 
στέγαστρα, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή ενός στεγάστρου σε χωρο κοντά  στο 
κτίριο. 

Ένας χώρος περίπου 80,00 τ.μ. κρίνεται ικανοποιητικός από αυτή την άποψη, 
προκειμένου να αναπτυχτούν τραπεζοκαθίσματα φιλοξενίας ενός εκδρομικού 
λεωφορείου. Με σύστημα ανασυρόμενων διάφανων ρολών, μπορεί να δίνεται η 
δυνατότητα προφύλαξης των επισκεπτών από ανέμους, σκόνη. 

Συντεταγμένες θέσης:  251.416, 4. 242.697 

Απαιτείται συμπλήρωση δεδομένων του υφιστάμενου Τοπογραφικού 
Διαγράμματος. (επέκταση χώρων αποτύπωσης, υψόμετρα)  

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 265,92 € Ε=1.500,00 

2 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη  1:50 
 

1.383,41 €  

3 Στατική Μελετη 1:50 400,22 €  

 

 

ΕΙΚ. 15  Εγκαταστάσεις Παλαιοπόταμου. Θέσης στεγάστρου – κιοσκιού 
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3.2  ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΘΟΛΗΣ 

 
Το τελευταίο διάστημα οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις της Θολής έχουν 

αποκτήσει μια μικρή σχετικά εμπειρία φιλοξενίας και πρόχειρης σίτισης επισκεπτών. 
Έστω και με πενιχρά μέσα, έχουν τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών εστίασης για 
μικρό αριθμό επισκεπτών σε χώρους των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, που όμως 
δημιουργούν προβλήματα διαχείρισης παροχής υπηρεσιών και αποθήκευσης.  Αυτή η 
εμπειρία όμως οδηγεί αναπόφευκτα σε δημιουργία χώρου αποκλειστικής χρήσης 
εστίασης-ανάπαυσης επισκεπτών. 

 
Ένας τέτοιος χώρος υπεδείχθη και από τους εργαζόμενους. Πρόκειται για ένα 

κτίσμα μικρών σχετικά διαστάσεων 2,50Χ7,00 μ. και εμβαδού 17,50 μ2, 
κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοίχους πληρώσεως από τούβλα και με 
δίριχτη στέγη, που βρίσκεται σχετικά απομονωμένο από τις πασσαλόπηκτες κατοικίες 
και στο βορειοδυτικό τμήμα του συγκροτήματος. Προς την νότιο-ανατολική πλευρά του 
κτιρίου-αποθήκη, υπάρχει χώρος τσιμεντοστρωμένος διαστάσεων 7,00Χ8,00 μ και 
εμβαδού 56,00 μ2. σε απόλυτη εγγύτητα με το υδάτινο στοιχείο. 

 
Στην κατάλληλη διαμόρφωση του κτιρίου αυτού πρέπει να προβλεφτεί  κουζίνα 

παρασκευής καφέ και τοπικών σπεσιαλιτέ και μαγειρευτών προϊόντων αλιείας. 
Παράλληλα κρίνεται επισης αναγκαία η εξυπηρέτηση του χώρου επισκεπτών από 
χώρους υγιεινής W.C. διαμορφωμένων κατάλληλα ώστε να εξυπηρετούνται και 
Α.Μ.Ε.Α., ήτοι ανά ένα W.C. ανδρών και γυναικών και ένα για A.M.E.A. Ο χώρος αυτός 
θα πρέπει να είναι λειτουργικά συνδεδεμένος με το χωρο εστίασης – αναψυχής. Με 
σύστημα ανασυρόμενων διάφανων ρολών, μπορεί να δίνεται η δυνατότητα προφύλαξης 
των επισκεπτών από άνεμους και σκόνη.  

 

 
 
ΕΙΚ. 16  Εγκαταστάσεις Θολής. Οικίσκος για λειτουργική και κατασκευαστική αναμόρφωση 

στα πλαίσια του Προγράμματος. 
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Η θέση κρίνεται ιδανική προκειμένου να μη συμπλέκονται οι εσωτερικές 
λειτουργίες του συγκροτήματος με εκείνες των επισκεπτών. Η υφιστάμενη σήμερα 
εσωτερική «οδός» μεταξύ των δυο σειρών κατοικιών, μπορεί να λειτουργεί ως 
συνδετήριος μοχλός, των δραστηριοτήτων αναψυχής και παρατήρησης πουλιών, 
δεδομένου ότι οδηγεί κατευθείαν στο παρατηρητήριο πουλιών.  

 
Η κατασκευή πασσαλόπηκτου στεγασμένου χώρου, ανοικτού πανταχόθεν με 

μορφή τετράριχτου κιοσκιού, και συνδεδεμένου με πασσαλόπηκτο διάδρομο με το χώρο 
ανάπαυσης-εστίασης, θα ήταν επισης επιθυμητή και άκρως ενδιαφέρουσα.  

 

ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΜΒΑΔΟ  

1 Κτιρίου-αποθήκης (υφιστάμενου) 17,50 μ2  

2 Κιοσκιού (ως συνεχεία της 
υφιστάμενης αποθήκης)  

56,00 μ2  

3 Κιοσκιού μέσα στη λιμνοθάλασσα 
(μελλοντικό) 

40,00  

    

 
 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ 
 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΜΟΡΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό (2012) 
Συνταξας: Δ. Κίσσας 

1:200 dwg ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ 

     

 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 16,00 Μ2 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 0,00 € ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

2 
 

Μελετη Αποτύπωσης 
Αρχιτεκτονικών-Στατικών 

1:50 
 

250,00 €  

3 Μελετη Στατικής Επάρκειας 1:50  ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
4 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη Ανακαίνισης-
Διαρρύθμισης-Επαναχρησης 

1:50 
 

420,00 €  

5 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 
 

406,61 €  
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ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΙΟΣΚΙΟΥ 80,00 Μ2 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη  1:50 1.309,53 €  

5 
 

Στατική Μελετη 1:50 528,12 €  

6 
 

Μελετη Ηλεκτρολογικών  1:50 
 

112,56 €  

6 
 

Μελετη Περιβάλλοντος χώρου 1:100 400,00 € Ε=400,00 

 

 

3.3 ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΤΑΛΑ 

 

Η χωροθετηση του προβλεπεται σε μελλοντικο χρονο, καθ’ οσον σχετιζεται με την 
οδο προσβασης, της οποιας η μελετη βελτιωσης βατοτητας. αποτελει αντικειμενο του 
Τεχνικου Προγραμματος του Δημου Αμφιλοχιας 

 

3.4 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΟΣΚΙΟΥ 60, 00 Μ2 

Στον παρακάτω πινκα δισδεται ενδεικτικο κοστος μελετης για κι’οσκι 60,00 μ2 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

2 Αρχιτεκτονική Μελετη Κιοσκιου  1:50 1.120,00 €  

3 
 

Στατικη Μελετη Κιοσκιου 1:50 430,00 €  

4 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 150,00 €  

 

 

3.5 ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΙΟΣΚΙΟΥ 40, 00 Μ2 

Στον παρακάτω πινκα δισδεται ενδεικτικο κοστος μελετης για κι’οσκι 40,00 μ2 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

2 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη Κιοσκιου 1:50 902,00 €  

3 
 

Στατικη Μελετη Κιοσκιου 1:50 320,00 €  

4 
 

Μελετη Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων 

1:50 
 

120,00 €  
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4. ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ 

 

4.1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΛΟΥΡΟΥ 

 

Το σημείο της συμβολής της επαρχιακής οδού που οδηγεί από το αντλιοστάσιο 
Λούρου προς τη Θάλασσα και του δρόμου που οδηγεί στις εγκαταστάσεις 
Παλαιοπόταμου, είναι κατάλληλο για τη οροθέτηση παρατηρητηρίου πτηνών. Το σημείο 
αυτό απέχει περίπου 850 μ από την ακτογραμμή.  

Στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε και παλιότερα  ξύλινο παρατηρητήριο, το οποίο 
καταστράφηκε από λεηλασίες. Σήμερα διατηρείται ένα ορθογώνιο βάθρο από 
σκυρόδεμα, αγνώστου βάθους, οπλισμού και θεμελίωσης. 

Για την ανέγερση παρατηρητηρίου απαιτείται έλεγχος στατικής επαρκείας του 
βάθρου ανάλογα με το είδος φέροντος οργανισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την 
κατασκευή του Παρατηρητηρίου.  

 

Συντεταγμένες θέσης:  255.986, 4.243.880 
 
Απαιτείται σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος (αποτύπωση βάθρου, οδών με 

υψόμετρα)  
          

 

ΕΙΚ. 17  Λούρος. Βάθρο κατεστραμμένου και λεηλατημένου παρατηρητηρίου.  
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Εμβαδό επιφάνειας προς αποτύπωση: 1,5 στρέμματα. 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 265,92 € Ε=1.500,00 

2 
 

Αρχιτεκτονικής Μελετη  1:50 
 

1.383,41 €  

3 Στατική Μελετη 1:50 400,22 €  

 

 

4.2 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ  
 
Ο χωρος βόρεια των εγκαταστάσεων Παλαιοπόταμου, που παρουσιάζει μικρή 

υπερύψωση λογω εναπόθεσης προϊόντων εκσκαφής, και έχει άμεση επαφή με τη 
λιμνοθάλασσα, θεωρείται χώρος κατάλληλος για τη δημιουργια παρατηρητηρίου 
πτηνών. Από το χωρο αυτό γίνεται πλήρης κατόπτευση της λιμνοθάλασσας, και όλης 
της γεωλογικής ποικιλότητας.  

 

Συντεταγμένες θέσης: 251.417, 4.242,799 

 

 

 
 
ΕΙΚ. 18  Παλαιοπόταμος. Χωρος παρατηρητηρίου βόρεια των εγκαταστάσεων.  
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Απαιτείται συμπλήρωση δεδομένων του υφιστάμενου Τοπογραφικού 
Διαγράμματος. (επέκταση χώρων αποτύπωσης, υψόμετρα)  

 
Εμβαδού επιφάνειας προς αποτύπωση: 1,5 στρέμματα 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 265,92 € Ε=1.500,00 

2 
 

Αρχιτεκτονικής Μελετη  1:50 
 

1.383,41 €  

3 Στατικής Μελετη 1:50 400,22 €  

 
 
 

4.3  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΟΛΗΣ 

 Στο χωρο των εγκαταστάσεων Θολής υπάρχει ήδη και λειτουργεί 
παρατηρητηρίου πουλιών. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο και σχετικά πρόσφατης 
κατασκευής. Δεν απαιτείται προς το παρόν φροντίδα συντήρησης ή επισκευής. 

 

 
 
ΕΙΚ. 19  Θολής. Υφιστάμενο παρατηρητήριο.  
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4.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΛΕΙΣΟΒΑΣ 

 

Στο νοτιωτερο σημειο της διαδρομης από τα ΤΕΙ Μεσολογγίου, παρακάμπτοντας 
το «αεροδρόμιο» Μεσολογγίου, και φτανοντας στην «μπούκα» της Ανατολικής 
Κλείσοβας στον Πατραϊκό Κόλπο, αποτελει επιλέξιμμο σημειο για την εγκατασταση 
παρατηρηρητηριου.  Ο χωρος εποπτευει τη εισοδο της Λιμνοθαλασσας της Ανατολικης 
Κλεισοβας, νότια και δυτια, λιμνοθαλασσιο τμημα προς τα νότια-ανατολικα, καθως και 
ολο τον Πατραϊκο Κολπο.  
 

Συντεταγμένες θέσης: 280.183, 4.241.890 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 

 ΕΙΔΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφικό Διάγραμμα με 
συντ/νες ΕΓΣΑ (Συμπληρωματικό) 

1:200 265,92 € Ε=1.500,00 

2 
 

Αρχιτεκτονική Μελετη  1:50 
 

1.383,41 €  

3 Στατική Μελετη 1:50 400,22 €  

 

 

ΕΙΚ. 20  Ανατολικη Κλεισοβα: «εισοδος» Λιμνοθαλασσας. Χωρος ανεγερσης παρατηρητηριου. 
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5. ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

 

5.1 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΟΥΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΤΜΗΜΑ 1     
Η οδός πρόσβασης αρχίζει από την επαρχιακή οδο Νιοχωρίου-Λούρου στο 

νοτιότερο σημείο της και σε απόσταση 870 μέτρων από την παραλία, και με κατεύθυνση 
προς τα δυτικά. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από διπλή οδο, με διαφορετικό υψόμετρο 
οδοστρώματος, με τους δυο άξονες παραλλήλους. Είναι κατασκευασμένοι με σπαστά 
υλικά, και η τελική επιφάνεια από 3Α

 έχει πολλές φθορές λογω έλλειψης συντήρησης.  
Συντεταγμένες θέσης:  

από σημείο Α:     256.017, 4.243.889 

                      μέχρι σημείο Β:  253.487, 4.244.898 

Μήκος διαδρομής:                    2.740 μ.  
ΤΜΗΜΑ 2     

 Το δεύτερο τμήμα διασχίζει εγκάρσια ένα βραχώδη λόφο σε μήκος 320 μέτρων. 
Μετά την πρώτη διάνοιξη, πάνω στο βραχώδες έδαφος, δεν έγινε καμία βελτίωση με 
σπαστά υλικά, με αποτέλεσμα η διάβαση να είναι προβληματική λογω βράχων.  

Συντεταγμένες θέσης:  

από σημείο Β:    253.487, 4.244.898 

                      μέχρι σημείο Γ:  253.164, 4.244,899 

Μήκος διαδρομής:                   320 μ.  
 

ΤΜΗΜΑ 3     

 Το τρίτο τμήμα με κατεύθυνση, νότια-νοτιοδυτικά-δυτικά, είναι δρόμος 
κατασκευασμένος μέσα σε ασταθές έδαφος με φερτά σπαστά υλικά. Η δομή του 
δρόμου, παρότι διασχίζει βαλτώδη εδάφη, φαίνεται σχετικά σταθερή. Προβληματική 
είναι η τελική επιφάνεια με 3Α, το οποίο λογω έλλειψης συντήρησης έχει πολλές φθορές. 
Σε σημεία έχει φύγει εντελώς και υφίσταται μονο η βραχώδης απόβαση. Το τμήμα αυτο 
έχει και 5 τεχνικά έργα (γεφυράκια) τα οποία είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο 
σκυρόδεμα και βρίσκονται σε σχετικά καλή κατάσταση.  

Συντεταγμένες θέσης:  

από σημείο Γ:  253.164, 4.244.899 

                      μέχρι σημείο Δ:  251.446, 4.242.689 

Μήκος διαδρομής:                   3.410 μ  

 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 

 ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφική μελέτη 1:200 3880,00 € Επίγεια οριζοντιογραφική 
& υψομετρική 
αποτύπωση 

2 
 

Μελετη Οδοποιίας  1.200 
 

13000,00 € Μελέτη γεωμετρικού 
σχεδιασμού-μηκοτομή-
διατομές-Επιμετρησεις-
Προκοστολογηση 
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ΕΙΚ. 21  Παλαιοπόταμος: Τμήμα 3. Οδός βορειοανατολική-ανατολικά των εγκαταστάσεων.  

 

 

ΕΙΚ. 22  Παλαιοπόταμος: Τμήμα 3. Η οδός πρόσβασης φαίνεται αριστερά. Στο βάθος ο 
βραχώδης λόφος 
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5.2 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΛΟΥΡΟΥ- ΘΟΛΗΣ 

 

Η οδός πρόσβασης αρχίζει από την επαρχιακή οδο Νεοχωρίου-Λούρου στο 
νοτιωτερο σημείο της και σε απόσταση 120 μέτρων από την παραλία, και με 
κατεύθυνση προς τα ανατολικά, διέρχεται από στεγανά σημεία της λιμνοθάλασσας για 
να προσεγγίσει την αμμοθίνα της παράλιας για μεγάλο μήκος.  Σε τμήματα της 
αμμοθίνας έχουν διαστρωθεί φερτά σπαστά υλικά για στερεοποίηση του οδοστρώματος 
λογω αμμώδους εδάφους. Η συνεχής επικάλυψη τμημάτων της οδού από φερτή αμμο 
κυμάτων και ανέμων, απαιτεί το συχνό καθαρισμό του οδοστρώματος με γκρειντερ 
(καθαριστή γαιών). Συνέπεια αυτού είναι η μερική υποβίβαση του οδοστρώματος σε 
σχέση με το παράπλευρο έδαφος. Νερά της βροχής συσσωρεύονται στο οδόστρωμα 
καθιστώντας πολλές φόρες, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, δύσβατο το έδαφος 
ακόμη και για τους εργαζόμενους, λογω λάσπης και λακκουβών.  

 
Απαιτείται για το μεγαλύτερο τμήμα του δρόμου αυτού υπερύψωση του 

οδοστρώματος με φερτά υλικά, τεχνικά έργα όπου κρίνονται απαραίτητα και εν συνεχεία 
διάστρωση με 3Α, ώστε η πρόσβαση στις εγκαταστάσεις να είναι εφικτή όλο τον 
χειμώνα, που η παρακολούθηση πτηνών βρίσκεται στην κορύφωση της.  
 

Συντεταγμένες αρχής:  255.970, 4.243.139 

Συντεταγμένες τέλους: 259.946, 4.243.012 

Μήκος διαδρομής : 4.265 μ 

Προβληματικό τμήμα αμμοθίνας: 1.300 μ. 
 
 
 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 

 ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφική μελέτη 1:200 2550,00 € Επίγεια οριζοντιογραφική 
& υψομετρική 
αποτύπωση 

2 
 

Μελετη Οδοποιίας  1.200 
 

8500,00 € Μελέτη γεωμετρικού 
σχεδιασμού-μηκοτομή-
διατομές-Επιμετρησεις-
Προκοστολογηση 
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5.3  Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΗΝΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

Η οδός πρόσβασης αρχίζει από τα ΤΕΙ Μεσολογγίου, και παρακάμπτοντας το 
«αεροδρόμιο» Μεσολογγίου φθίνει στην «μπούκα» της Ανατολικής Κλείσοβας στον 
Πατραϊκό Κόλπο. Το πρώτο τμήμα αποτελείται από οδο με υπερυψωμένο το 
οδόστρωμα σε σχέση με τον περιβάλλοντα χωρο κατά 1,50 μ περίπου. Το 
υπερυψωμένο υπόστρωμα είναι κατασκευασμένοι με σπαστά υλικά, και η τελική 
επιφάνεια από 3

Α
 έχει μέτρια βατότητα, και πλάτος που σε σημεια δυσκολεύει την 

διασταύρωση δυο οχημάτων  
 
Συντεταγμένες θέσης:  

από σημείο Α (ΤΕΙ Μεσολογγίου):     279.097, 4.249.301 

        μέχρι σημείο Β (Πατραϊκός Κόλπος):  280.239, 4.241.838 

Μήκος διαδρομής:                    9.130 μ.  
 

 

 

ΕΙΚ. 23  Ανατολική Κλείσοβας: Τμήμα 1. Η υπερυψωμένη οδός πρόσβασης στο «αεροδρόμιο» 
Μεσολογγίου 
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ΕΙΚ. 24  Ανατολική Κλείσοβα: Τμήμα 1. Η υπερυψωμένη οδός πρόσβασης λίγο πριν την 
παραλία στη «μπούκα» της Λιμνοθάλασσας 

 

 

 
ΕΙΚ. 25  Ανατολική Κλείσοβα: Τμήμα 1. Η υπερυψωμένη οδός πρόσβασης λίγο πριν την 
παραλία στη «μπούκα» της Λιμνοθάλασσας 
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ΤΜΗΜΑ 2 

Το δεύτερο τμήμα αποτελείται από διπλή οδο, με διαφορετικό υψόμετρο 
οδοστρώματος, με τους δυο άξονες παραλλήλους. Είναι κατασκευασμένοι με σπαστά 
υλικά, και η τελική επιφάνεια από 3Α

 έχει πολλές φθορές λογω έλλειψης συντήρησης.  
 
Επί μήκους περίπου 2 Km, η διπλή οδός βρίσκεται σε σχετικά καλη κατάσταση, 

και η υπερυψωμένη λωρίδα, που βρίσκεται προς το νότο, είναι προστατευμένη λογω 
τμήματος λιμνοθάλασσας, και προσφέρει και την καλύτερη θέα.  Το τελευταίο τμήμα της 
μήκους 1 km που εφάπτεται της θάλασσας, σε σημεία είναι διαβρωμένο, και η κίνηση 
οχημάτων υποχρεωτικά γίνεται από τον δρόμο με το χαμηλό υψόμετρο (εσωτερική 
λωρίδα). Το πέρας της διαδρομής σηματοδοτείται από τις εκβολές του Εύηνου.  Ο 
υπερυψωμένος δρόμος είναι κατασκευασμένος με σπαστά υλικά, και η τελική επιφάνεια 
από 3Α

 έχει σχετικά καλη βατότητα η οποία όμως χρειάζεται βελτιώσεις.  
 
Στο τέλος της διαδρομής, η κίνηση οχημάτων γίνεται στη φυσική αμμώδη όχθη. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος απαιτείται σχετική διαμόρφωση για στάθμευση και 
κίνηση μεγάλων οχημάτων 

 
Συντεταγμένες θέσης:  

από σημείο Β (Πατραϊκός Κόλπος):  280.239, 4.241.838 

        μέχρι σημείο Γ (Εκβολές Εύηνου):  282.837, 4.242.465 

Μήκος διαδρομής:                    3.000 μ.  
 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

 
 

 ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΛ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 Τοπογραφική μελέτη 1:200 8900,00 € Επίγεια οριζοντιογραφική & 
υψομετρική αποτύπωση 

2 
 

Μελετη Οδοποιίας  1.200 29800,00 € Μελέτη γεωμετρικού 
σχεδιασμού-μηκοτομή-
διατομές-Επιμετρησεις-
Προκοστολογηση 
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ΕΙΚ. 26  Εκβολές Εύηνου. Το πέρας της διαδρομής ΤΕΙ Μεσολογγίου-Εκβολές Εύηνου.  
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5.4  Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΟΖΕΡΟΥ 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

  
Πρόκειται για αγροτική οδο, η οποία αρχίζει από την ασφαλτοστρωμένη 

Επαρχιακή οδο Γουριώτισσας-Σκοθρτού, πριν αρχίσει η ανάβαση προς Ι.Μ. 
Λιγοβιτσίου, στη θέση Κομπορόζο. Ο δρόμος χρησιμοποιείται για αγροτικές εργασίες 
και φθάνει μέχρι το αντλιοστάσιο της λίμνης του Οζερού, αλλά λογω στενότητας και 
στροφων 90

ο, και εντόνων ανηφορλων κατά τμήματα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει 
λεωφορεία, παρά μονο αγροτικά και τζιπ 4Χ4. Για κινήσεις μεγαλυτέρων οχημάτων, 
όπως μικρά λεωφορεία, απαιτείται τοπική διαπλάτυνση και διαμόρφωση στροφών, 
πράγμα το οποίο απαιτεί απαλλοτριωσεις, ενεργειες οι οποιες μαλλον ξεπερνουν τις 
δυνατοτητες του Προγράμματος 

 

από σημείο Α (Επαρχιακής οδός):  257.626, 4.278.496 

        μέχρι σημείο Β (Αντλιοστάσιο):  257.531, 4.279.209 

Μήκος διαδρομής:                    830 μ.  
 

 
 
ΕΙΚ. 27  Διαδρομή Οζερου-Τμήμα 1. Η αγροτική οδός λίγο πριν τη συμβολής της με την 

ασφαλτοστρωμένη Επαρχιακής οδο Μπομπίνας-Στρογγυλοβουνιου 
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ΤΜΗΜΑ 2 

  
Πρόκειται για τη συνέχεια της αγροτικής οδού, η οποία μετά το αντλιοστάσιο 

ακολουθεί κατεύθυνση προς βορρά παράλληλα με τη Δυτική όχθη του Οζερού. Σε 
μήκος 1.930 μ μετά το αντλιοστάσιο, ο δρόμος διασχίζει ελαιώνες και παρθένα από 
πλευράς βλάστησης σημεία της παρόχθιας ζώνης της λίμνης. Ο δρόμος βρίσκεται σε 
πρώτη φάση χάραξης σε ημιβραχώδες έδαφος, και η πρόσβαση γίνεται με αγροτικά και 
τζιπ. Λογω ημιβραχώδους εδάφους υπάρχουν φθορές και σημεία ανηφορικά, που 
δυσχεραίνουν την κίνηση οχημάτων. 

Προκειμένου να γίνει βελτίωση του οδοστρώματος απαιτούνται σοβαρές και 
εκτεταμένες εργασίες σε ολόκληρο σχεδόν το μήκος του τμήματος. Ενδεχομένως 
μικροβελτιωσεις να εξυπηρετούν τζιπ 4Χ4. Εφ’ όσον όμως η συγκεκριμένη διαδρομή 
έρχεται να εξυπηρετήσει επισκέψεις στο βελανιδόδασος και το μονοπάτι που ανεβαίνει 
από τη δυτική όχθη του Οζερου προς το Λιγοβιτσι, σε ένα πολύ όμορφο τοπίο, με άγρια 
βλάστηση που διακόπτεται κατά διαστήματα από ελαιώνες, ίσως να αποτελούσε μέρος 
του πεζοπορικής διαδρομής, αποφεύγοντας τις ενέργειες βελτίωσης-διαπλάτυνσης και 
μείωσης κλίσεων αναβάσεων που είναι πολύ κοστοβόρες.  

  

από σημείο Β (Αντλιοστάσιο):  257.531, 4.279.209 

        μέχρι σημείο Γ (αρχή μονοπατιού):  256.954, 4.280.815 

Μήκος διαδρομής:                    1.930 μ.  
 

 
 
ΕΙΚ. 28  Διαδρομή Οζερου Τμήμα 2. Η αγροτική οδός στο παραλίμνιο τμήμα.  
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Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 
 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
 
 
 
 


