
2 

 

 

ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΟΜΕΑ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΩΝ & 

 ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ
 

 

 
 
 
    
 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΤΩΝ 

 

Γρίβα Κιλκίς 

 

 
 
 
 
Εισηγητής 
Γιώργος Κουτούπης 

 

Αθηνά Γκίγκη 

έρρες 

05/07/2011 

 

ΑΠΟΣΤΠΩΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΗ 

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 



2 

 

ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

  

 Ζ πηπρηαθή απηή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ηνπ Σερλνινγηθνύ 

Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο εξξώλ. 

 Δπραξηζηώ ηνλ  επίθνπξν θαζεγεηή θ. Γηώξγν Κνπηνύπε πνπ επέβιεςε ηελ 

εξγαζία κνπ θαη ζπλέβαιε ζηελ δηεθπεξαίσζή ηεο.  
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Ζ εξγαζία απηή απνηειεί ηε πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ 

ππνρξεώζεώλ κνπ σο θνηηήηξηα ηνπ Σ.Δ.Η. εξξώλ ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ  

Έξγσλ.  

Πξόθεηηαη γηα κία εθαξκνγή ησλ ζεσξεηηθώλ θαη εξγαζηεξηαθώλ καζεκάησλ 

ηνπ ηνκέα Αξρηηεθηνληθώλ θαη Καηαζθεπαζηηθώλ Μαζεκάησλ. 

 Ζ ζρεδίαζε ηεο θαηαζθεπήο, ε επεμεξγαζία ησλ θεηκέλσλ, ε αλάιπζε ησλ 

θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ, έγηλαλ κε ηελ ρξήζε Ζιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ) θαη ηα 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα (AUTOCAD 2007, WORD 2011,CADWARE 8.2). 

Ζ αλάζεζε ηεο εξγαζίαο έγηλε ζηηο αξρέο ηνπ ρεηκεξηλνύ εμακήλνπ ηνπ 

αθαδεκατθνύ έηνπο 2010 – 2011, κε ζέκα ηελ απνηύπσζε θαη επαλάρξεζε  

παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζην Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γξίβαο ηνπ Γήκνπ Γνπκέληζζαο 

ηνπ  Ν. Κηιθίο 

ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, όπσο ε εύξεζε θαη απνηύπσζε ηνπ νηθνπέδνπ, ηα γεληθά 

θαη εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο, νη ράξηεο, ην ηζηνξηθό ηεο πεξηνρήο, νη 

θσηνγξαθίεο, ε ζρεδίαζε, θιπ. 

Ο ζρεδηαζκόο νινθιεξώζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ έηνπο 2011. 
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2. ΚΟΠΟ ΣΗ  ΔΡΓΑΙΑ 

 

 θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ε επαλάρξεζε παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο θαη πξνζζήθε 

λέαο δηώξνθεο  πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζην ρσξηό Γξίβα – Κηιθίο. 

Πξόθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί ρώξνο δηακνλήο κηαο πεληακεινύο νηθνγέλεηαο θαη 

ελόο ειηθησκέλνπ δεπγαξηνύ, πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην ρσξηό. 

Παξάιιεια ζηελ παξαδνζηαθή θαηνηθία ζα ιεηηνπξγήζεη θαη επαγγεικαηηθόο 

ρώξνο παξαζθεπήο, ηππνπνίεζεο θαη έθζεζεο παξαδνζηαθώλ πξντόλησλ (γιπθά ηνπ 

θνπηαιηνύ, ζπηηηθέο καξκέιαδεο, ηξαραλάο, ρπινπίηεο) θηηαγκέλα κε αγλά πιηθά ηεο 

πεξηνρήο θαη θαξπώλ πνπ παξάγεη ην όξνο Πάτθν. 
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3.  Ο ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ1 

 

Ο Ννκόο Κηιθίο κε πξσηεύνπζα ηελ πόιε Κηιθίο, βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο 

Μαθεδνλίαο, ζπλνξεύεη Βόξεηα κε ηε Π.Γ.Γ.Μ , Γπηηθά κε ην Ν. Πέιιεο, Νόηηα κε ην 

Ν. Θεζζαινλίθεο θαη Αλαηνιηθά κε ην Ν. εξξώλ. 

 

3.1 ΚΛΙΜΑ 

ηηο βόξεηεο πεξηνρέο θαη ηηο νξεηλέο είλαη επεηξσηηθό κε βαξύ ρεηκώλα . 

Ννηηόηεξα είλαη επηόηεξν, θαζαξά επεηξσηηθό. Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ  είλαη ν ηνπηθόο 

βαξδάξεο, άλεκνο πνπ πλέεη ζπρλά από ην άλνηγκα ηεο θνηιάδαο ηνπ Αμηνύ πνηακνύ. 

 

3.2 ΓΔΩΓΡΑΦΙΑ 

Έδαθνο : Σν έδαθνο ηνπ λνκνύ Κηιθίο είλαη ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πεδηλό. 

Μόλν ζην Αλαηνιηθό  θαη Γπηηθό άθξν ηνπ είλαη νξεηλό. Ζ θαηαλνκή ηνπ 

παξνπζηάδεηαη σο εμήο: 64% πεδηλό, 20,2% εκηνξεηλό θαη 15,8% νξεηλό. 

  Όξε: 0 λνκόο Κηιθίο πεξηβάιιεηαη, αλαηνιηθά από ηελ νξνζεηξά ησλ 

Κξνπζζίσλ κε ηα όξε Γύζσξν θαη Μαπξνβνύλη πνπ απνηεινύλ ην θπζηθό ζύλνξν κε 

ην λνκό εξξώλ. Ζ ςειόηεξε θνξπθή ησλ Κξνπζζίσλ είλαη ζην Μαπξνβνύλη ζηα 

1.179 κέηξα. Γπηηθά δεζπόδεη ην όξνο Πάηθν, θπζηθό ζύλνξν κε ην λνκό Πέιιαο, κε 

ςειόηεξε θνξπθή ηα 1.650 κέηξα. Βνξεηνδπηηθά νξζώλεηαη ε Κεξθίλε(Μπέιιεο), πνπ 

απνηειεί έλα θπζηθό ηείρνο πνπ ρσξίδεη, από ηε κηα ηελ Διιάδα θαη από ηελ άιιε ηελ 

Βνπιγαξία θαη Π.Γ.Γ.Μ. ην λνκό Κηιθίο, ε ςειόηεξε θνξπθή είλαη 1.874 κέηξα. 

Αλάκεζα ζε απηά ηα όξε δεκηνπξγνύληαη δύν θνηιάδεο, πνπ απνηεινύλ θαη ηηο ιεθάλεο 

απνξξνήο ησλ δύν πνηακώλ ηνπ λνκνύ.  

Πεδηάδεο  : Ζ κεγάιε πεδηάδα  πνπ νξηνζεηείηαη από ηα βνπλά ηνπ Πάηθνπ θαη 

ησλ Κξνπζίσλ ,απνηειεί ηκήκα ηεο κεγάιεο εύθνξεο πεδηάδαο ηεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο 

Πνηάκηα : Σν έδαθνο ηνπ Ν. Κηιθίο δηαξξένπλ δύν κεγάινη πνηακνί : ν Αμηόο 

θαη ν Γαιιηθόο. Ο Αμηόο, πνπ πεγάδεη από ηε Π.Γ.Γ.Μ, έρεη παξαπνηάκνπο ην Μεγάιν 

Ρέκα θαη ην ηξαβνπόηακν. 

Λίκλεο : ην Ν. Κηιθίο ππάξρνπλ δύν ιίκλεο : ε Γντξάλε θαη ε Πηθξνιίκλε. Ζ 

Γντξάλε βξίζθεηαη ζηελ ειιελνζθνπηαλή κεζόξην κε ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αλήθεη 

ζηελ Π.Γ.Γ.Μ. Ζ Πηθξνιίκλε είλαη κηα κηθξή ιίκλε ζηα ζύλνξα ηνπ λνκνύ κε ην Ν. 

Θεζζαινλίθεο. Δπίζεο, πνιύ γλσζηή είλαη ε Γαιάδηα ιίκλε κεηαμύ θξα θαη Κνύπαο, 

ιόγσ ηνπ θαηαξξάθηε θαη ησλ γαιάδησλ λεξώλ ηεο. ην λνκό έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ε 

ηερλεηή ιίκλε Μεηαιιείνπ ζην Μέγα ξέκα, ζηηο πιαγηέο ηνπ Πάηθνπ. 

Γάζε : εκαληηθέο εθηάζεηο ζην λνκό θαιύπηνπλ δάζε από νμηέο, δξπο, πεύθα 

αιιά θαη ζπάληα είδε θπηώλ θαη ινπινπδηώλ.   

 
                                                             
1  Βλ. Ραράρτημα Α’ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%83%CE%B9%CE%B1_%CF%8C%CF%81%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0.%CE%93.%CE%94.%CE%9C.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B9%CE%B1_%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%81%CE%B1_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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3.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ζ νηθνλνκία ηνπ Ν. Κηιθίο είλαη θαη’ εμνρήλ αγξνηηθή. Έρεη εύθνξν έδαθνο 

πνπ επλνεί ηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζρεκαηίδεη πινύζηα ιηβάδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο. Οη θύξηεο θαιιηέξγεηεο είλαη ηα δεκεηξηαθά, ν θαπλόο θαη 

ην βακβάθη. Αλάπηπμε παξνπζηάδεη θαη ε δεληξνθαιιηέξγεηα, ηδηαίηεξα ζε κειηέο θαη 

θαζηαληέο. 

 

3.4 ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ 

πήλαιο Κιλκίς 

Σν πήιαην βξίζθεηαη ζην Λόθν ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηελ πόιε ηνπ Κηιθίο θαη 

απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν ηνπξηζηηθό αμηνζέαην ηεο πόιεο. Σν πήιαην παξνπζηάδεη 

επίζεο κεγάιν παιαηνληνινγηθό ελδηαθέξνλ. Βξέζεθαλ πεξηζζόηεξα από 300 δείγκαηα 

απνιηζσκέλσλ νζηώλ δώσλ ζε πνιύ θαιή θαηάζηαζε, ηεο ζηηθηήο ύαηλαο ,Σεο 

αιεπνύο, ηεο κεγαιόζσκεο λπθίηζαο ,ηνπ άγξηνπ βνδηνύ, ηνπ κηθξόζσκνπ αιόγνπ θαη 

ηνπ κεγαιόζσκνπ αιόγνπ, ηνπ γηγαληόζσκνπ ειαθηνύ (Μεγάθεξνο) θαη ηνπ θόθθηλνπ 

ειαθηνύ. ζαξθνθάγσλ δώσλ. Σν ζπήιαην ζύκθσλα κε κία έξεπλα Σζέρσλ ηαηξώλ ην 

1988, παξνπζηάδεη ζεξαπεπηηθέο ηδηόηεηεο γηα ην παηδηθό βξνγρηθό άζζκα. Πξννξίδεηαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ζπειαηνζεξαπείαο γηα πξώηε θνξά ζηελ Διιάδα.  

 

 
 

 

http://www.e-kilkis.gr/portal/page/portal/kilkis/spilaio/spilaioTherapia
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Λίμνη Μεταλλείοσ 

ηα 15 ρηιηόκεηξα από ηελ Αμηνύπνιε βξίζθεηαη κηα παλέκνξθε ηνπνζεζία κε 

ηερλεηή ιίκλε κήθνπο 2 ρικ. θαη βάζνπο 35κ., γλσζηή θαη σο «Λίκλε Μεηαιιείνπ», 

ηδαληθή γηα ςάξεκα πέζηξνθαο, μεθνύξαζε θαη θπζηνιαηξηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σν 

ηνπίν ραξαθηεξίδεηαη από παλέκνξθα δάζε θαη θπζηθή νκνξθηά ελώ ε πξόζβαζε θαη 

πεξηήγεζε είλαη δπλαηή κέζσ θαιώλ δαζηθώλ δξόκσλ. 

                       

 

 Γαλάζια λίμνη– Καταρράκτες κρά 

Σν θξά απέρεη κόλν 4 ρηιηόκεηξα από ηα ζύλνξα κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη 

απιώλεηαη ζηηο ΒΑ πιαγηέο ηνπ Πάηθνπ ζε ύςνο 520 κ. Σν ηνπίν είλαη εηδπιιηαθό, 

παξζέλα βιάζηεζε, απόηνκεο νη κηθξέο πιαγηέο από όπνπ θπινύλ πεληαθάζαξα λεξά, 

πνπ ζρεκαηίδνπλ κηθξνύο ή κεγαιύηεξνπο θαηαξξάθηεο θαη ε πεξηνρή πξνζθέξεηαη γηα 

πνηθηιία θπζηνιαηξηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ καξαγδέληα Λίκλε πνπ νθείιεη ην όλνκά ηεο ζην ππέξνρν ζκαξαγδί ρξώκα 

πνπ πξνζδίδνπλ ζηα λεξά ηεο νη αζβεζηνπνηεκέλνη θαη απνιηζσκέλνη κηθξννξγαληζκνί 

πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο. Δίλαη κηα θπζηθή κηθξή ιίκλε ρακέλε πίζσ από έλα 

ζρεδόλ αδηαπέξαζην θξάγκα από θνπληνπθηέο, θηζζνύο θαη θιεκαηζίδεο κε 

ραξαθηεξηζηηθό πέξα από ηελ νκνξθηά ηα παγσκέλα λεξά ηεο, γύξσ ηεο παλύςεια 

δέληξα θξύβνπλ ηνλ θαηαξξάθηε πνπ ρύλεηαη ζηα θξπζηάιιηλα λεξά ηεο. Γελ είλαη 

ηπραίν πνπ ε ιίκλε νλνκάζηεθε έηζη, αθνύ ην ππέξνρν ρξώκα ησλ λεξώλ ηεο νθείιεηαη 

ζηνπο απνιηζσκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο.   
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Λίμνη Γοϊράνη 

Ζ ιίκλε Γντξάλε βξίζθεηαη ζηα ζύλνξα ηεο Διιάδαο κε ηελ Π.Γ.Γ.Μ. 

Απνηειεί πινύζην πδξνβηόηνπν κε ζπάληα είδε πνπιηώλ θαη θπηώλ αιιά ηα ηειεπηαία 

ρξόληα έρεη ππνζηεί θαη απηή ηηο επηπηώζεηο ηεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο. Ζ βιάζηεζε 

απνηειεί ηε βάζε ηεο δσήο γηα ηε ιίκλε, θαζώο παξέρεη ζε πιήζνο νξγαληζκώλ ηόπν 

δηακνλήο, πξνζηαζία θαη ηξνθή, ελώ νη ξίδεο ησλ θπηώλ ζπγθξαηνύλ θαη 

ζηαζεξνπνηνύλ ην έδαθνο. Ο πγξόηνπνο ηεο Γντξάλεο θηινμελεί πνιιά είδε ηεο 

ειιεληθήο παλίδαο.  

Σν ειιεληθό ηκήκα ηεο ιίκλεο έρεη πεξηιεθζεί ζηνλ θαηάινγν ησλ Εσλώλ 

Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, θαζώο από ηα πνπιηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ πεξηνρή γηα λα 

θσιηάζνπλ, λα ζηαζκεύζνπλ θαηά ηε κεηαλάζηεπζε, λα μερεηκσληάζνπλ, ή λα 

αλαδεηήζνπλ ηξνθή, έλαο κεγάινο αξηζκόο, πεξίπνπ 36 είδε, είλαη ζπάληα θαη 

απεηινύκελα ζε επξσπατθό επίπεδν.  

 

 

 

Πικρολίμνη 

           Βξίζθεηαη  ζηα λόηηα ηνπ λνκνύ θαη ζηα ζύλνξα κε ηε Θεζζαινλίθε. Ζ ζύλζεζε 

ηνπ πεινύ ηνπ ππζκέλα ηεο ιίκλεο, όπνπ θπξηαξρνύλ νη ζεηνύρεο ελώζεηο θαη ηα ληηξηθά 

άιαηα, είλαη αμηόινγε γηα ηηο ηακαηηθέο θαη θαιιπληηθέο ηεο ηδηόηεηεο, γλσζηέο ζε 

παλειιήληα θιίκαθα.  

ήκεξα ν ρώξνο δηαζέηεη νξγαλσκέλν Πεινζεξαπεπηήξην , θαζώο θαη 

ζύγρξνλνπο ρώξνπο δηακνλήο θαη εζηίαζεο.  
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4. ΌΡΟ ΠΑΪΚΟ2 

 

Σν όξνο Πάικο βξίζθεηαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία ζηα ζύλνξα ησλ λνκώλ 

Πέιιαο θαη Κηιθίο κε θνξπθή ηελ Γθόια-Σζνύθα ζε πςόκεηξν 1.650 κέηξα. Σν Πάηθν 

έρεη πινύζηα βιάζηεζε θαη αξθεηέο πεγέο. 

Απνηειεί ην κεγαιύηεξν δάζνο Καζηαληάο ηεο Διιάδαο. ην βνπλό ππάξρνπλ 

πεξί ηα 4.500 ζηξέκκαηα θαζηαληώλ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2.500 είλαη θαιιηεξγήζηκα. 

Γύξσ ζηηο 300 νηθνγέλεηεο έρνπλ σο δεύηεξε αζρνιία ην θάζηαλν θαη ππνινγίδεηαη όηη 

ε εηήζηα παξαγσγή θηάλεη ζηνπο 500-600 ηόλνπο, αλάινγα κε ηε ρξνληά. Λόγσ ηνπ 

θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ πεξηνρή ην θάζηαλν πνπ παξάγεηαη είλαη ηδηαίηεξα γιπθό 

θαη γεπζηηθό. 

Σα ρσξηά ηνπ Πάηθνπ είλαη ηα: Γξίβα, Καζηαλεξή, Κάξπε, Πεληάινθνο, 

Οκαιόο, θξά, Κνύπα, Φαλόο, Πεγή, Υακειό θαη Αξράγγεινο. Όια ηα ρσξηά έρνπλ 

πνιύ βιάζηεζε θαη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά αξρηηεθηνληθήο θπζηνγλσκίαο. 

Έρνπλ θαηακεηξεζεί 57 δηαθνξεηηθά είδε πεηαινύδαο ζην Πάηθν 

αλαδεηθλύνληαο ηνλ πινύην ηεο εληνκνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο. Ξερσξηζηή ζέζε ζηελ 

παλίδα ηνπ βνπλνύ είλαη ην αγξηνγνύξνπλν πνπ ζπλαληάηε ζε όιν ην Πάηθν. 

Ζ ρισξίδα απνηειείηαη πεξίπνπ από 2500 δείγκαηα θπηώλ. Σα δέληξα πνπ 

θαιύπηνπλ ην Πάηθν είλαη θπξίσο θαζηαληέο, νμηέο, πεύθα, δξπο, θέδξνη, ηηηέο, ιεύθεο, 

ζεκύδα. Αξαηόηεξα ζπλαληώληαη πιαηάληα, κειηέο, θαξπδηέο θαη θηζζνύο. Πινύζην ζε 

θηέξεο θαη πνηθηιία καληηαξηώλ. 

 

 

 

                                                             
2  Βλ. Ραράρτημα Β’ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%AF%CE%B2%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%BF
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 5.  ΥΩΡΙΟ ΓΡΙΒΑ3 

 

Γξίβα είλαη ρσξηό ηνπ λνκνύ Κηιθίο. Δίλαη θηηζκέλε ζηνπο πξόπνδεο ηεο 

αλαηνιηθήο πιαγηάο ηνπ όξνπο Πάηθν ζε πςόκεηξν 470 κέηξσλ θαη έρεη 813 θαηνίθνπο, 

ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Απνηειεί δεκνηηθό δηακέξηζκα ηνπ δήκνπ 

Παηνλίαο ηεο επαξρίαο Παηνλίαο ζηήλ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Μέρξη ην 

1926 νλνκαδόηαλ Κξίβα. 

Σν ρσξηό βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ νξεηλνύ όγθνπ ηνπ Πάηθνπ, 70 ρηιηόκεηξα 

βνξεηνδπηηθά από ηελ πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, 50 ρηιηόκεηξα 

αλαηνιηθά από ηελ πξσηεύνπζα ηνπ Ννκνύ Κηιθίο, θαη 20 ρηιηόκεηξα βνξεηναλαηνιηθά 

από ηα Γηαλληηζά. 

Οη θάηνηθνη αζρνινύληαη θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία, ηε δελδξνθνκία θαη ηελ 

πινηνκία. Σν ρσξηό αλήθεη ζηελ ακπεινπξγηθή δώλε παξαγσγήο ηνπ νίλνπ Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο Αλσηέξαο Πνηόηεηνο «Γνπκέληζζα». 

 

5.1 ΙΣΟΡΙΑ 

Από ην 1525 θαη κεηέπεηηα θαηαγξάθεηαη ζηε γύξσ πεξηνρή ύπαξμε 

αξκαηνιώλ θαη θιεθηώλ. 

Σνλ 15ν αηώλα κε δηαηαγή ηνπ Οζσκαλνύ ζνπιηάλνπ θπηεύηεθαλ ζηελ 

επξύηεξε πεξηνρή κνπξηέο κε ζθνπό ηελ παξαγσγή κεηαμηνύ θαη ζπζηεκαηνπνηήζεθε ε 

θαιιηέξγεηα. Απηή ε εμέιημε θέξλεη ζηελ πεξηνρή, θαηά ηνπο επόκελνπο δύν αηώλεο, 

πνιινύο αγξνηνεξγάηεο (θπξίσο Βνπιγάξνπο) πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνύλ ζηα ηνπξθηθά 

ηζηθιίθηα, θαζώο νη Έιιελεο είλαη πιένλ ιηγνζηνί θαη απξόζπκνη λα εξγάδνληαη ζ’ 

απηά. Πνιινί θάηνηθνη αλαγθάζηεθαλ πιένλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ζιαβηθή γιώζζα 

γηα ηελ επηθνηλσλία ζηηο δεκόζηεο εθδειώζεηο.  

Σνλ 17o θαη 18ν αηώλα θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή πνιινί Βιάρνη, εθδησγκέλνη από 

ηε Βόξεην Ήπεηξν θαη Γπηηθή Μαθεδνλία, από ηηο ιεειαζίεο ησλ Σνπξθαιβαλώλ. ην 

ρσξηό έσο ηα ηέιε ηνπ 18νπ αηώλα νκηινύληαλ ε βιαρνκνγιελίηηθε δηάιεθηνο. Λόγσ 

όκσο ηεο κεηαλάζηεπζεο πνιιώλ ιάβσλ (θπξίσο Βνπιγάξσλ) ζηελ επξύηεξε πεξηνρή, 

ην ρσξηό εθζιαβίζηεθε γισζζηθά 

Ζ Γξίβα, σο νηθηζκόο ηνπ όξνπο Πάηθν, από ην 1696 απνιάκβαλε θνξνινγηθέο 

απαιιαγέο θαη ήηαλ δεζκεπκέλε λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηελ Τςειή Πύιε 

επεμεξγαδόκελε κάιιηλα πθάζκαηα από ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαλ νη ζηνιέο ηνπ 

ηνπξθηθνύ ζηξαηνύ, ηνπ ζώκαηνο Θεζζαινλίθεο. 

Με ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821 ε πεξηνρή βξέζεθε ζε αζθπθηηθό θινηό από ηνπο 

Σνύξθνπο. Με εληνιέο ηνπ Παζά ηεο Θεζζαινλίθεο Αβδνύι Ακπνύδ, εληάζεθαλ νη 

έξεπλεο ζε ζπίηηα θαη έγηλε ζπζηεκαηηθόο εθθνβηζκόο ησλ θαηνίθσλ, πξνζπαζώληαο 

έηζη λα απνηξαπεί θάζε εμέγεξζε γηαηί ε Γξίβα ζεσξνύληαλ ρσξηό ζηξαηεγηθήο 

ζεκαζίαο .ηα ρξόληα απηά, νη θάηνηθνη ζπρλά πξόβαηλαλ ζε δηάθνξεο κνξθέο 

αληίζηαζεο κε απνηέιεζκα ν Παζάο Αβδνύι Ακπνύδ λα δώζεη δηαηαγή βίαηνπ 

εμηζιακηζκνύ.
 
 

                                                             
3  Βλ. Ραράρτημα Β’ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2001
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B9%CE%BB%CE%BA%CE%AF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CF%84%CF%83%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1525
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B8%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%83%CE%B9%CF%86%CE%BB%CE%AF%CE%BA%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%28%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%29_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1696
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AE_%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
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Ο θίλδπλνο εθβνπιγαξηζκνύ αθύπληζε ηνλ Διιεληζκό ηεο πεξηνρήο θαη κεηά 

από έξαλν ησλ θαηνίθσλ ηεο Γξίβαο, ρηίζηεθε ην 4ζέζην Γεκνηηθό ρνιείν ηεο Γξίβαο 

ώζηε λα εθπαηδεύνληαη νη λένη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
 
 

ηηο 15 Οθησβξίνπ 1912 ε Γξίβα ππέζηε ζρεδόλ νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή 

από ππξθαγηά πνπ έβαιαλ νη Σνύξθνη. Γηαζώζεθε ην ζρνιείν θαη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Αζαλαζίνπ. Πνιινί θάηνηθνη θνλεύζεθαλ
 
ηόηε απειεπζεξώζεθε θαη ελζσκαηώζεθε 

ζην Διιεληθό Βαζίιεην.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηέιε 1915, γάιιν-βξεηαληθά 

ζηξαηεύκαηα πξνέιαζαλ ζηε πεξηνρή ηεο Παηνλίαο. Οη Γάιινη έθαλαλ βάζε ηνπο ζην 

Μαθεδνληθό κέησπν ηε Γνπκέληζζα θαη δεκηνύξγεζαλ πινηνκείν ζηελ ζεκεξηλή 

πεξηνρή ηεο Λίπηαο ζηε Γξίβα. Δθεί απνςίισζαλ ην ππθλό δάζνο θαζηαληάο πνπ 

ππήξρε, δεκηνπξγώληαο μπιεία ζηήξημεο ζηδεξνδξνκηθώλ δνθώλ ζηε Γαιιία. 

Καηά ην Β΄ Παγθόζκην Πόιεκν, ε Γξίβα ήηαλ ππό γεξκαληθή θαηνρή από ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1941 έσο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944. Σελ επνρή απηή, δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ 

πξαγκαηνπνίεζαλ πνιιέο επηρεηξήζεηο δνιηνθζνξώλ θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, 

ελώ νη θάηνηθνη δηεπθόιπλαλ ηνπο Έιιελεο αληηζηαζηαθνύο, παξέρνληάο ηνπο 

θαηαθύγην. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 αθνινύζεζε καδηθή κεηαλάζηεπζε ζηε Γπηηθή 

Γεξκαλία, Διβεηία, θαζώο θαη εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε θπξίσο ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

Αζήλα. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 επεηξάπε ζηνπο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο ηνπ Δκθπιίνπ 

Πνιέκνπ λα επηζηξέςνπλ ζηε γελέηεηξά ηνπο. 

 

5.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Οη θάηνηθνη αζρνινύληαη θπξίσο κε ηε δελδξνθνκία, ηελ πινηνκία θαη ηελ 

θηελνηξνθία. ην ρσξηό παξάγνληαη θάζηαλα, ηπξί, θξαζί θαη ηζίπνπξν. 

Σν θύξην εηζόδεκα ησλ θαηνίθσλ πξνέξρεηαη από ηελ πεξηζπιινγή ηνπ 

θάζηαλνπ ζην Πάηθν, ην κεγαιύηεξν δάζνο Καζηαληάο ηεο Διιάδνο ρσξίο όκσο λα 

ιείπνπλ θαη ν πινύηνο ησλ άιισλ θαιιηεξγεηώλ όπσο ην κήιν, θαξύδηα, θεξάζηα θιπ. 

Ο Γαζηθόο πλεηαηξηζκόο Γξίβαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο πινηνκηθέο πεξηνρέο 

ηνπ όξνπο Πάηθν ,ζθνπόο ηνπ είλαη ε πινηνκία, ε κεηαθνξά ηεο μπιείαο ζε θεληξηθνύο 

ρώξνπο ζπγθέληξσζεο θαη ε δηνρέηεπζή ηνπο κε θνξηεγά ζηελ εγρώξηα αγνξά. Ο 

θύθινο αλάπηπμεο θαη θνπήο ησλ δέληξσλ ζην Πάηθν είλαη 10εηήο. 

Ζ Γξίβα αλήθεη άκπειν-νηληθά ζηελ πεξηνρή ηεο Γνπκέληζζαο. Από ηνπο 

πξώηνπο θηόιαο αηώλεο ηεο Σνπξθνθξαηίαο νη θάηνηθνη ηεο αζρνινύληαλ κε ηελ 

ακπεινπξγία θαη ηελ νηλνπνίεζε.  Ζ νηλνπνίεζε γηλόηαλ είηε ζηα θειάξηα ηεο Γξίβαο, 

γηα ηελ νηθνγελεηαθή θπξίσο θαηαλάισζε, είηε ζηε Γνπκέληζζα ζε κεγάιεο 

εγθαηαζηάζεηο νηλνπνίεζεο. Οη θάηνηθνη ηεο Γξίβαο δνύιεπαλ ζπρλά ζηα ακπέιηα ηεο 

Γνπκέληζζαο, εηδηθά θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ζθαςηκάησλ, νπόηε θαη ππήξρε κεγάιε 

αλάγθε εξγαηηθώλ ρεξηώλ. Γξηβηώηεο ήηαλ ηέινο νη ηερλίηεο βαξειάδεο, νη νπνίνη, 

πεξηθεξόκελνη πξηλ ηνλ ηξύγν από θειάξη ζε θειάξη, θαηαζθεύαδαλ όιν ηνλ 

νηλνπνηεηηθό εμνπιηζκό ηεο πεξηνρήο κε μύιν θαζηαληάο θαη ηνλ επηδηόξζσλαλ αλ απηό 

ήηαλ αλαγθαίν. Ζ ακπεινθαιιηέξγεηα ζπλερίδεηαη θαη ζήκεξα ην πξντόλ ηεο είλαη ην 

γλσζηό μεξό καύξν θξαζί «Γνπκέληζζα» πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο πνηθηιία αλσηέξαο 

πνηόηεηαο. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/1912
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A3
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_1946-1949
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_1946-1949
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%81%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AF%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%81%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9E%CF%85%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CE%AC%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD&action=edit&redlink=1
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Μηθξή κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ αζρνιείηαη κε ηελ θηελνηξνθία (εθηξέθνληαο ηε 

βνπλίζηα θαηζίθα ηνπ Πάηθνπ), παξάγνληαο γαιαθηνθνκηθά πξντόληα θαη 

ηξνθνδνηώληαο ηελ ηνπηθή βηνκεραλία κε θξέαο, θαζώο θαη θξέζθν γάια γηα ηελ 

παξαγσγή ηεο θέηαο. 

 

5.3 ΑΞΙΟΘΔΑΣΑ 

Μέζα ζην ρσξηό, αμηνζέαηα είλαη ηα παξαδνζηαθά θηίζκαηα ζηα ζηελά 

δξνκάθηα.  

ηε ζέζε Μπαηάνια ππάξρεη ζεηξά, παξνπιηζκέλσλ ζήκεξα, εξγαζηεξίσλ 

πδξνθίλεζεο (κπαηάληαλεξνηξηβέο, λεξόκπινη) 

Πεξίπαηνο ζηνλ εύθνια πξνζπειάζηκν νξεηλό όγθν ηνπ Πάηθνπ (βόηαλα, 

αξσκαηηθά θπηά), καληηάξηα, παξαηήξεζε πνπιηώλ, θαηαθύγηα γηα δηαλπθηέξεπζε, 

θπλήγη αγξηόρνηξνπ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AD%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B9%CE%BA%CE%BF
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6. ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΩΝ 

ΟΙΚΙΜΩΝ  ΠΔΡΙΟΥΗ4  

 

Ζ κνξθή ηεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο ζηε Γξίβα θαη ζηνπο νξεηλνύο νηθηζκνύο 

ηνπ Πάτθνπ παξαπέκπεη ζηε Μαθεδνληθή αξρηηεθηνληθή πνπ θπξηάξρεζε ζηελ θέληξν 

δπηηθή Μαθεδνλία κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. 

Ο ηξόπνο ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο πξνζδηνξίδνληαλ από ηνπο πνιηηηζηηθνύο 

θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο αιιά θαη από ηηο νηθνλνκνηερληθέο δπλαηόηεηεο πνπ 

επηθξαηνύζαλ ζε θάζε πεξηνρή. Έηζη κπνξνύκε λα εληνπίζνπκε κηθξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηύπν θαηνηθίαο ζε θάζε νηθηζκό. 

ηε Γξίβα όπνπ επηθξαηνύζαλ ζπλζήθεο αλαζθάιεηαο ζπλαληνύκε θαηνηθίεο κε 

θξνπξηαθό ραξαθηήξα ζε αληίζεζε κε ηε γεηηνληθή Γνπκέληζζα πνπ ήηαλ πην 

ππθλνθαηνηθεκέλε θαη δελ ζπλέηξεραλ ίδηνη ιόγνη άκπλαο. 

 

 6.1 ΥΡΗΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ  

Σν ζπίηη απνηεινύζε ην βαζίιεην ησλ γπλαηθώλ θαη ε ελαζρόιεζε ηνπο κε απηό 

απαηηνύζε ζεκαληηθό ρξόλν θαη θόπν 

Οη ρώξνη δηεκέξεπζεο ηνπ θηίζκαηνο είλαη ζηξακκέλνη πξνο ηελ απιή.             

Ο δηαρσξηζκόο κεηαμύ βνεζεηηθώλ ρώξσλ θαη ρώξσλ δηεκέξεπζεο γίλεηαη κε ηνπο 

νξόθνπο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ νξόθσλ γίλεηαη κε μύιηλε ζθάια θαη μεθηλάεη από 

ην ραγηάηη. 

Αλάκεζα ζην ζπίηη θαη ζην δξόκν ππάξρεη ε απιή θιεηζκέλε από ηξεηο κεξηέο 

κε έλα ςειό αζβεζησκέλν καληξόηνηρν πνπ ππεξβαίλεη ην ύςνο ηνπ αλζξώπνπ.           

Ζ είζνδνο πξνο απηήλ γίλεηαη κέζα από έλα ππόζηεγν ρώξν, ελώ κπνξνύζε λα 

ζπλαληήζεη θαλείο ην θνύξλν γηα ην καγείξεκα, βνεζεηηθνύο ρώξνπο απνζήθεπζεο, 

ρώξν πιπζίκαηνο, ην θειάξη ,ην ζηάβιν, ην απνρσξεηήξην, ην απνζηαθηήξην ηνπ 

ηζίπνπξνπ. Έρεη λόηην πξνζαλαηνιηζκό γηα ην ιόγσ απηό ππάξρνπλ θαηνηθίεο πνπ ε 

είζνδνο πξνο ηελ απιή γίλεηαη κέζα από ζηνά ,εθόζνλ ε είζνδνο πξνο ηνλ ηδησηηθό 

ρώξν ηεο θαηνηθίαο γίλεηαη από δξόκν πνπ βξίζθεηαη βόξεηα ηνπ θηίζκαηνο. Λνπινύδηα 

θαη αλαξξηρεηηθά θπηά ζθέπαδαλ ηελ απιή θαη δεκηνπξγνύζαλ έλα πξάζηλν θαη ζθηεξό 

θαηαθύγην από ηνλ ήιην. 

 

6.2 ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ  

Ζ θαηαζθεπή ησλ θαηνηθηώλ ηνπ νηθηζκνύ βαζίδεηαη ζε ηξία πιηθά : Σελ 

απνμεξακέλε ζηνλ ήιην πιίζξα, ηελ πέηξα θαη ην μύιν, ελώ σο ζπλδεηηθό πιηθό 

ρξεζηκνπνηείηαη απιή ιάζπε αλαθαηεκέλε κε άρπξα. 

                                                             
4  Βλ. Ραράρτημα Β’ 
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Σε ζεκειίσζε απνηεινύζε κηα ζεηξά από πέηξεο ρσξίο θνλίακα (μεξνιηζηά) θαη 

ην βάζνο ηεο θπκαίλνληαλ ζηα 50εθ.-60εθ. 

ην ηζόγεην νη εμσηεξηθνί ηνίρνη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη κε πέηξα θαη ιάζπε 

θαη θαηά δηαζηήκαηα εληζρύνληαλ θαζ’ ύςνο κε δεπγάξηα μπιόδεζκσλ 

Σν ζθειεηό ηνπ ζπηηηνύ απνηεινύζαλ θαηαθόξπθα μύια, ηα “ νηεπέκια” θαη 

πάλσ ηνπο αθνπκπνύζαλ άιια νξηδόληηα δνθάξηα ηα “ ηαμπάνια”. Έηζη ζρεκαηίδνληαλ 

νξζνγώληα πιαίζηα πνπ ηα ζηαζεξνπνηνύζαλ κε δηαγώληα, ρηαζηί μύια ηηο “ παγιάνηερ”. 

Σα θελά αλάκεζα ζην μύιηλν ζθειεηό γεκίδνληαλ  κε“ ηζαημά” (κηθξά ιηζάξηα ή 

θεξακίδηα θαη άθζνλν θνλίακα. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ ησλ ηνίρσλ ηνπ νξόθνπ γίλνληαλ κε ειαθξόηεξα πιηθά, 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηζαηκά ή πιίζξεο δπκσκέλεο κε άρπξα. 

Ζ ζηέγε πνπ ζηεξίδεηαη ζηα μύιηλα θέξνληα ζηνηρεία θαηαζθεπάδνληαλ από 

μύιηλα δνθάξηα, ηα νπνία ήηαλ νξαηά από ηε ζάια ηνπ νξόθνπ, ήηαλ δίθιηλε ή 

ηεηξάθιηλε, θαιύπηνληαλ κε θεξακίδηα βπδαληηλνύ ηύπνπ θαη πξνεμείρε  αξθεηά. 

Σα ηαβάληα κεηαμύ ησλ νξόθσλ ήηαλ μύιηλα κε θαξδηέο ζαλίδεο. 

Σα θνπθώκαηα ησλ θηηξίσλ ήηαλ μύιηλεο θαηαζθεπέο ελζσκαησκέλεο  ζην 

μύιηλν πιέγκα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ, δηέζεηαλ πξνζηαηεπηηθέο ζηδεξηέο ζην έμσ 

κέξνο ηνπο θαη μύιηλα παηδνύξηα. ηνπο ηνίρνπο πνπ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνη από πέηξα 

απνθεύγνληαλ ηα κεγάια αλνίγκαηα, ζε αληίζεζε κε ηελ ηνηρνπνηία από ηζαηκά όπνπ 

ηα αλνίγκαηα ήηαλ κεγάια. 

. 

6.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ  

Σν θύξην κνξθνινγηθό ζηνηρείν ηεο δηακόξθσζεο ησλ όςεσλ είλαη νη 

πξνεμνρέο πνπ μερσξίδνπλ από ηε βαξηά ηνηρνπνηία. ηηο αλαινγίεο ησλ όςεσλ 

θπξηαξρεί ν νξηδόληηνο άμνλαο, ε δηάζηαζε ηνπ  κήθνπο είλαη κεγαιύηεξε ηνπ πιάηνπο 

θαη ηνπ ύςνπο ησλ θηηζκάησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ησλ θαηνηθηώλ ηεο πεξηνρήο απνηειεί ην ΄΄σαγίαηι΄΄, 

ν εκηππαίζξηνο ρώξνο ζηνλ όξνθν ή ηζόγεην ηνπ ζπηηηνύ. Ο ρώξνο απηόο ήηαλ ζπλήζσο 

αλνηθηόο από ηε κηα πιεπξά , πξνο ηελ εζσηεξηθή απιή. Παξαηεξνύκε πσο δηώξνθν 

είλαη ζπλήζσο ζηηο παιαηόηεξεο θαηνηθίεο, ελώ ζηηο λεόηεξεο ην κέξνο πάλσ από ην 

ραγηάηη είλαη θιεηζηό θαη απνηειεί ηε ζάια πξηλ ηα ππλνδσκάηηα. Έρεη λόηην ή 

λνηηναλαηνιηθό πξνζαλαηνιηζκό θαη απνηειεί γηα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο ην ππαίζξην 

δσκάηην γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη αζρνιίεο ησλ ηδηνθηεηώλ. 

Σα ΄΄ζασνιζιά΄΄ ήηαλ νη αξρηηεθηνληθέο πξνεμνρέο ηνπ νξόθνπ. Ζ δεκηνπξγία 

ησλ πξνεμνρώλ νθείινληαλ ζηελ αλάγθε αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ παξαζύξσλ, αθνύ 

κε ηνλ ηξόπν απηό ην δσκάηην θσηίδνληαλ πεξηζζόηεξν, ελώ ηαπηόρξνλα κεγάισλε ν 

εζσηεξηθόο ηνπ ρώξνο. Δπηπιένλ ν όξνθνο πξνζαξκόζηεθε ζην νξζνγσληθό ζύζηεκα, 

αθνύ πνιιέο θνξέο ηα αθαλόληζηα νηθόπεδα εκθάληδαλ αλαγθαζηηθά ηδηόηππεο κνξθέο 

πξνζόςεσλ. Έηζη εληνπίδνληαη πξνεμνρέο δηαθόξσλ ηύπσλ κε θύξηα απηή πνπ ην 

ζαρληζί εθηείλεηαη ζ’ όιε ηελ όςε , ελώ δελ ιείπνπλ θαη νη ηξηγσληθέο πξνεμνρέο. 
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7. ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΙΔ ΔΡΓΟΤ 

 

7.1 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΥΡΗΔΩΝ 

 Ζ άξηηα αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε θαη νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ θηηξίνπ ζα 

θαιύπηεη γηα ηελ κελ θαηνηθία ηηο αλάγθεο δηακνλήο,  ύπλνπ θαη ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη 

γηα ην δε επαγγεικαηηθό ρώξν, ηελ άλεηε εξγαζία, επηζθεςηκόηεηα  θαη πώιεζε ησλ 

πξντόλησλ ηνπ. 

 

7.2 ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΟ ΟΙΚΟΠΔΓΟ 

 Ζ πξνζζήθε ηεο λέαο θαηνηθίαο ηνπνζεηείηαη ζηε αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ 

παξαδνζηαθνύ θηίζκαηνο, κε ηξόπν ώζηε λα ζέβεηαη θαη λα αλαδεηθλύεη  ηα ζηνηρεία 

ηεο παξάδνζεο.  

 

7.3 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ 

 Ζ θαηνηθία κε εκβαδό δόκεζεο 362,38m
2
,θάιπςεο 315,4m

2
 πεξηιακβάλεη: 

ηελ πξνζζήθε –λέα θαηνηθία 

 Ηζόγεην δηακέξηζκα κε θαζηζηηθό, ηξαπεδαξία, θνπδίλα, 1 ππλνδσκάηην θαη 

ινπηξό ,εκβαδνύ 73 m
2
. 

 Κιηκαθνζηάζην πνπ ζπλδέεη ην ηζόγεην κε ηνλ όξνθν ,εκβαδνύ 17,82 m
2
  

 ηνά εηζόδνπ ,εκβαδνύ 31,11 m
2
 

 Γηακέξηζκα 1
νπ

 νξόθνπ κε ζαιόλη, ηξαπεδαξία, θνπδίλα, 3 ππλνδσκάηηα, 

απνζήθε,W.C θαη ινπηξό πνπ πξνθύπηεη από ηε ζπλέλσζε ηεο λέαο θαη παιαηάο 

θαηνηθίαο, εκβαδνύ 208,16m
2 

 

 Τπόγεην κε 3 απνζήθεο θαη ιεβεηνζηάζην, εκβαδνύ 120,44m
2   

 

 

ην ηζόγεην ηεο παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο  

 Δπαγγεικαηηθό ρώξν κε εξγαζηήξην θαη εθζεηήξην ρώξν , εκβαδνύ 63,4m
2  

 

  
Ζκηππαίζξην ρώξν –ραγηάηη  , εκβαδνύ 25,6m

2  
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7.4  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΥΩΡΟΤ 

 Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ ζην νπνίν  ππήξρε ε παξαδνζηαθή θαηνηθία 

θαη ζην νπνίν ζα αλεγεξζεί ε λέα θαηνηθία είλαη 750 m
2 
 ελώ ε πξαγκαηνπνηνύκελε ζ' 

απηό θάιπςε θζάλεη ηα 315,4 m
2
. 

 Ζ ππόινηπε έθηαζε ηνπ νηθνπέδνπ ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεια έηζη ώζηε λα 

εμππεξεηήζεη ηηο παξαθάησ ρξήζεηο : 

 Πεξίθξαμε ηεο κνλάδαο 

Πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζηεί πεξίθξαμε κήθνπο  ύςνπο 1,00 κ. θαη όπνπ 

ρξεηαζηεί ζα θαηαζθεπαζηεί ηνίρνο αληηζηήξημεο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα, πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ζα επελδπζεί κε θπζηθή πέηξα ζηα ζεκεία πνπ ζα είλαη νξαηά.  

ην πάλσ κέξνο ηεο ιηζνδνκήο ζα θαηαζθεπαζηεί ζελάδ από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα γηα ηελ θαιύηεξε ζπλνρή ηεο ιηζνδνκήο. 

 

 Υώξνο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ θαη δηέιεπζεο: 

Πεξηιακβάλεη ηνπο δηαδξόκνπο πξνζπέιαζεο ησλ νρεκάησλ θαη ηνπο ρώξνπο 

ζηάζκεπζεο.  

 Πιαθνζηξώζεηο πεδνδξόκσλ θαη εμσηεξηθώλ θιηκάθσλ 

Ζ επίζηξσζε ζα γίλεη κε παξαδνζηαθέο πιάθεο πέηξαο αθαλόληζηνπ ζρήκαηνο.  

 Φπηεύζεηο 

Θα θπηεπηνύλ  δέληξα , ζάκλνη , γθαδόλ θαη δηάθνξα άιια θπηά, κε δπλαηόηεηα 

απηόκαηνπ πνηίζκαηνο. 

 Υώξνο όπνπ ζα ξέεη λεξό 

 

 

7.5 ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 

 Φέξσλ Οξγαληζκόο 

Ο νηθνδνκηθόο ζθειεηόο όισλ ησλ ζπγθξνηεκάησλ ζα γίλεη από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα C20/25 θαη ράιπβα S500s, ε δε επηθάιπςε απηώλ ζα γίλεη από πιάθα 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη μύιηλε ζηέγε , κε θεξακίδηα παξαδνζηαθνύ ηύπνπ. 

 Μνλώζεηο 

Θα γίλεη πγξνκόλσζε ζε όινπο ηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο θαζώο θαη ζηηο ζηέγεο 

όισλ ησλ θηηξίσλ. 

Θεξκνκόλσζε ζα γίλεη ζηα δάπεδα ηνπ ηζνγείνπ ηνπ 1
νπ

 νξόθνπ θαη ζηε ζηέγε.. 

 Σνηρνπνηίεο 

Οη εμσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζα είλαη κπαηηθέο πάρνπο 25 cm. κε ηελ θαηάιιειε 

ζεξκνκόλσζε θαη ην εμσηεξηθό κέξνο απηώλ ζα πεξηιακβάλεη ζελάδ από κπεηόλ. 
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Οη εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο ζα είλαη δξνκηθέο πάρνπο 10 cm.  

 Δπηρξίζκαηα 

Σα επηρξίζκαηα ζα είλαη θνηλά, ηξηπηά ηξηώλ ζηξώζεσλ. 

 Κνπθώκαηα 

Όια ηα θνπθώκαηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ζα είλαη μύιηλα ,ζύκθσλα κε ηνλ 

παξαδνζηαθό ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

Οη παινπίλαθεο ησλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ ζα είλαη δηπινί ελεξγεηαθνύ 

ηύπνπ. 

 Νηνπιάπεο 

Οη ληνπιάπεο ηεο θαηνηθίαο ζα είλαη εμσηεξηθέο αλνηγόκελεο θαη ζα 

θαηαζθεπαζζνύλ από μύιν, ηακπιαδσηέο. 

 Κηγθιηδώκαηα 

Σα θηγθιηδώκαηα ησλ εμσζηώλ θαη ησλ εμσηεξηθώλ θιηκάθσλ ζα είλαη από 

καζίθ ζίδεξν, παξαδνζηαθνύ ραξαθηήξα θαη όπνπ ρξεηαζηεί ζηνλ πεξηβάιινληα  ρώξν 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην πιηθό.  

 Δπηζηξώζεηο 

Σα δάπεδα ζα θαιπθζνύλ από πιαθίδηα 

 ηνπο εζσηεξηθνύο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο θαζώο θαη ζηνπο ρώξνπο εηζόδνπ, 

πιάθεο πέηξαο.  

Οη επελδύζεηο ησλ εζσηεξηθώλ θιηκάθσλ θαη πιαηύζθαισλ ζα γίλνπλ από κάξκαξν 

 Οη επελδύζεηο ησλ εμσηεξηθώλ θιηκάθσλ , πεδνδξόκσλ θαη ησλ αίζξησλ ρώξσλ 

ζα γίλνπλ από παξαδνζηαθέο πιάθεο πέηξαο. 

 Δπελδύζεηο ηνίρσλ 

 Οη ηνίρνη ησλ w.c. , ησλ απνδπηεξίσλ, θηίξην νηλνπνίεζεο, δεμακελώλ, 

εκθηάισζεο, θνπδηλώλ θαη ησλ απνζεθώλ ηξνθίκσλ ζα επελδπζνύλ από πιαθίδηα 

πνξζειάλεο ζε όιν ην ύςνο ηνπ νξόθνπ. 

 Υξσκαηηζκνί 

 Όινη νη ηνίρνη (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί) θαζώο θαη νη νξνθέο ζα 

ρξσκαηηζζνύλ κε πιαζηηθό ρξώκα όπνπ ζα ππάξρνπλ επηρξίζκαηα. 

Όιεο νη θαηαζθεπέο από μύιν ζα ινπζηξαξηζηνύλ κε θαηάιιειν νηθνινγηθό 

βεξληθόρξσκα, κε ηνμηθό.  

Σα θηγθιηδώκαηα ζα ρξσκαηηζζνύλ κε βεξληθόρξσκα ζηδεξώλ επηθαλεηώλ. 
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8. ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ 

 

 ύλδεζε κε ην δίθηπν ηεο Γ.Δ.Ζ. 

Απαηηείηαη ε επέθηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ ηεο Γ.Δ.Ζ. έηζη ώζηε λα 

θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηεο κνλάδαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 ύλδεζε κε ην δίθηπν ηνπ Ο.Σ.Δ. 

Απαηηείηαη ε επέθηαζε ηνπ δηεξρόκελνπ δηθηύνπ ώζηε λα εμππεξεηεζεί ε 

κνλάδα κε ηειεθσληθό θέληξν ( ςεθηαθήο ηερλνινγίαο ). 

 Έξγα  πδξνδόηεζεο 

Ζ κνλάδα ζα πδξνδνηεζεί από ην πθηζηάκελν Γεκνηηθό  δίθηπν. 

 

 

9. ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 

 

 Ζιεθηξνινγηθή  εγθαηάζηαζε θηηξίσλ 

 Θα γίλεη πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ησλ θηηξίσλ ζύκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ 

 Θα γίλεη πιήξεο πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ζηα θηίξηα ζύκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ .  

 Απνρέηεπζε θηηξίσλ 

 Θα γίλεη πιήξεο εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο ζηα θηίξηα ζύκθσλα κε ηα 

εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο κειέηεο εγθαηαζηάζεσλ απνρέηεπζεο.  

 Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο 

 Θα γίλεη εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε ιεβεηνζηάζην ζην ππόγεην ηεο 

θαηνηθίαο θαη εγθαηάζηαζε εηδηθνύ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ θαη ζέξκαλζεο ζε όιε ηε 

κνλάδα παξαγσγήο πνπ ζα δηαηεξεί ηηο απαξαίηεηεο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή. 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ 

Θα γίλεη εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθώλ ζηελ θαηνηθία. 

 Δγθαηάζηαζε ηερλεηνύ  εμαεξηζκνύ 

Θα γίλεη εγθαηάζηαζε ηερλεηνύ εμαεξηζκνύ ζηνπο ππόγεηνπο ρώξνπο θαζώο θαη ζηνπο 

βνεζεηηθνύο ρώξνπο (w.c.) πνπ δελ αεξίδνληαη.  
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10. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

   

 

Σν εκβαδό ηνπ νηθνπέδνπ είλαη 749m
2
. 

 

 

Όροι Γόμησης 

 

 Δπηηξεπόκελνη 

1)πληειεζηήο Κάιπςεο = Δνηθ.Υ 70% = 749,00Υ 70% = 524,30 κ2 

2)πληειεζηήο Γόκεζεο = Δνηθ.Υ0,60= 749,00Υ 0,60 = 449,40 κ2 

3)Δμώζηεο= .Γ.Υ 20%= 449,40Υ 20% = 89,88κ2 

4)Ζ.Υ. = .Γ.Υ 20%= 449,40Υ 20% = 89,88κ2  

 

 Πξαγκαηνπνηνύκελνη 

1) Κάιπςε = 215,4 m
2 
< 524,30 m

2
 

2)πληειεζηήο Γόκεζεο = 362,38 m
2 
< 449,40 m

2
 

3)Δμώζηεο = 6,10 m
2 
< 89,88 m

2
 

4)Ζκηππαίζξηνη Υώξνη = 11,28 m
2 

< 89,88 m
2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φάπηερ πεπιοσήρ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωηογπαθίερ 

Υθιζηάμενος κηιπίος 

Κηιπίων Πεπιοσήρ 

οικιζμού 
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Υυιστάμενου κτιρίου
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Κτίρια οικισμού 
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Πάικο 
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Χωριό Γρίβα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΦΕΔΙΑ 

Τπιζδιάζηαηα ζσέδια 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                ΣΦΕΔΙΑ 

Σσέδια αποηύπωζηρ 

                                               Σσέδια επανάσπηζηρ 

                                               

 

 

 

 


