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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ 
 
   Σκοπός της µελέτης είναι η βελτίωση της βατότητας του δασικού δρόµου ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΟΥ µε 
την κατασκευή ενός σωληνωτού οχετού στην αρχή της οδούς.  
  O δασικός δρόµος Μαυροµατίου έχει κατασκευαστεί µε προδιαγραφές Β΄ κατηγορίας, 
βρίσκεται στο ∆ηµόσιο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆ρυµού στον ορεινό όγκο της Ροδόπης έχει αφετηρία το 
∆ασικό Χωριό Ερυµάνθου, αποτελεί βασικό άξονα του δασικού οδικού δικτύου και δεν βρίσκεται εντός 
περιοχής του ∆ικτύου NATURA 2000   
  Η δυνατότητα προσπέλασης του δρόµου  είναι πολύ σηµαντική τόσο για την αντιπυρική 
προστασία της ευρύτερης περιοχής και την δυνατότητα πρόσβασης και επέµβασης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, καθώς βρίσκεται σε περιοχή µεγάλης οικολογικής σηµασίας όσο και για την κάλυψη 
αναγκών Προστασίας των ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων, ∆ιαχείρισης ∆ασών και Αναψυχής . 
  Η βατότητα του επηρεάζει: 

- Την διαχείρηση του ∆άσους (καλλιέργεια, υλοτοµικές επεµβάσεις, εργασίες ανόρθωσης κλπ) 
- Την Προστασία των ∆ασικών οικοσυστηµάτων 
- Την αντιπυρική Προστασία (άµεση πρόσβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς) 
- Την προσέγγιση στα οικοσυστήµατα ιδιαίτερου κάλλους και σηµασία (∆ιατηρητέο Μνηµείο της 

Φύσης Χαιντού, Περιοχές του δικτύου NARURA 2000 και Εθνικό Πάρκο Οροσειράς Ροδόπης) 
- Τις οικοτουριστικές ανάγκες της περιοχής.   

 
2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
  Στην αφετηρία της οδού στο σηµείο που βρίσκεται το ∆ασικό Χωριό Ερυµάνθου  
(συντεταγµένες ΕΓΣΑ Χ: 559495, Υ: 4575566, στην χ.θ. 0+00 χλµ.) υπάρχει σωληνωτός οχετός ο 
οποίος έχει καταστραφεί µε αποτέλεσµα τα όµβρια ύδατα να ρέουν επάνω στο κατάστρωµα του 
δρόµου καταστρέφοντάς το και δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στην κυκλοφορία.  
  Για την αποκατάσταση της προσπέλασης της οδού προτείνεται η κατασκευή σωληνωτού 
οχετού διαστάσεων Φ100 σε αντικατάσταση του κατεστραµµένου αγωγού.  
  Με την κατασκευή του σωληνωτού οχετού επιδιώκεται η παροχέτευση όλων των όµβριων 
υδάτων της οδού. 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
   
 Θα κατασκευαστεί σωληνωτός οχετός διαµέτρου 1,00 µέτρων, και µήκους 10,00 µέτρων. 
Ο σωληνωτός οχετός θα εγκιβωτιστεί µε σκυρόδεµα πάχους 15 εκατοστών ( στην µικρότερη διάσταση) 
ενισχυµένο µε δοµικό πλέγµα σύµφωνα µε τα σχέδια.   
 Στην είσοδο του οχετού θα κατασκευαστεί φρεάτιο συγκέντρωσης των υδάτων σύµφωνα µε τα 
συνηµµένα σχέδια. Τα τοιχία του φρεατίου έχουν πλάτος 25 εκατοστά και είναι ενισχυµένα µε δοµικό 
πλέγµα.  
  



 Το τεχνικό εξόδου έχει µελετηθεί σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα τεχνικά σχέδια του ΥΠΕΧΩ∆Ε 
(Εγκύκλιος Ε 36/∆ΜΕΟ/γ/855/22-12-2000), για αγωγό διατοµής 1,00 µ x 1,00 µ. 
 Η επίχωση πάνω από το τεχνικό θα είναι 0,40 µέτρα. 
 Για την επίχωση του τεχνικού και την αποκατάσταση του οδοστρώµατος θα χρησιµοποιηθούν 
τα προϊόντα εκσκαφών, και προϊόντα από δανειοθαλάµους που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή 
επέµβασης και θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία. 
 Για την κατασκευή των ανωτέρω τεχνικών θα χρειαστεί η καθαίρεση των υπαρχόντων τεχνικών 
έργων τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν. Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσεις καθώς 
και τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα διαχειριστούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 
36259/1757/ε103/2010 
 Για την οµαλή απορροή των υδάτων θα διαµορφωθεί η τάφρος σε µήκος 30 µέτρων ανάντι του 
οχετού και 20 µέτρων κατάντι.  
    
 
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
    
  Ο προϋπολογισµός συντάχθηκε βάση την µε Αριθµ. Πρωτ: ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 /4-5-2017 
(ΦΕΚ 1746/Β/2017)  Απόφαση Υπουργείου Υποδοµών   Ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 10.500,00 
ΕΥΡΩ, ο οποίος συµπεριλαµβάνει τη αξία των εργασιών, το εργολαβικό όφελος 18%, τις απρόβλεπτες 
δαπάνες 15%, την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. 24%.  
 
 5.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ   
 
    Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε βάση τη µελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές που 
ισχύουν.  Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι µε εργολαβία σύµφωνα µε το  Ν. 4412/2016 ¨ 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις Εργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει σήµερα σε συνδυασµό µε το 
Π.∆  437/1981 «Μελέτη και Εκτέλεση ∆ασοτεχνικών Έργων» και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές 
του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε.   

 
Ξάνθη 21 Νοεµβρίου 2019  

Η Συντάκτρια  
 
 

 Σταυρούλα Καψάλη 
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