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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 
 

Ι.   ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η μελέτη αυτή σκοπό έχει την συντήρηση  δρόμων του Δασικού Οδικού Δικτύου που βρίσκονται 
στα Δημόσια Δασικά  Συμπλέγματα Ωραίου και Δρυμού – Τραχωνίου περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου 
Ξάνθης. 

Η επιλογή των δρόμων έγινε με γνώμονα την κατάσταση του καταστρώματος, την κρισιμότητα 
τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών καθώς και στην εξυπηρέτηση των 
δασοκομικών – διαχειριστικών εργασιών και την προστασία του δασοθηραματικού πλούτου της 
περιοχής. 

Οι ζημιές που παρατηρούνται έχουν προκληθεί τόσο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχές, 
παγετούς κ.λ.π), του προηγούμενου έτους όσο και από την ελλιπή συντήρηση των προηγουμένων ετών 
λόγω μειωμένων  πιστώσεων. 

Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου είναι απαραίτητη καθώς ο ρόλος του είναι 
πολυποίκιλος και πολύ σημαντικός.  

Η  βατότητα του δικτύου επηρεάζει: 
 Την Αντιπυρική Προστασία (άμεση πρόσβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς) 
 Την  διαχείριση του Δάσους  (καλλιέργεια, υλοτομικές επεμβάσεις, εργασίες ανόρθωσης, κλπ)  
 Την Προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων  

 
Συνηθέστερες ζημίες οι οποίες παρατηρούνται είναι οι καταπτώσεις πρανών, η καταστροφή του 

οδοστρώματος από τα επιφανειακός απορρέοντα ύδατα των βροχών και η πλήρωση των τάφρων 
αποχέτευσης. 

Η μελέτη πραγματεύεται το είδος και το μέγεθος  των εργασιών οι οποίες απαιτούνται, η εκτέλεση 
των οποίων κρίνεται άκρως απαραίτητη με σκοπό την αποκατάσταση των ζημιών  με  τελικό στόχο την 
επίτευξη ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες Πυροπροστασίας και 
Προστασίας των Δασών και των Δασικών Εκτάσεων αλλά και οι πάσης φύσης Δασοδιαχειριστικές και 
Δασοτουριστικές ανάγκες.  

 
ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

Το είδος των προβλεπομένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν, για την αποκατάσταση των 
ζημιών και τις οποίες παρουσιάζουν σήμερα οι Δασόδρομοι είναι: 

 
 Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των  Δασοδρόμων. 
 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου αποχέτευσης. 
 Άρση καταπτώσεων. 

 
ΙΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 



Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, σε Δασικούς 
Δρόμους των  Δημοσίων Δασικών Συμπλεγμάτων Ωραίου και  Δρυμού – Τραχωνίου : 
  

Συνολικά θα εκτελεστούν οι κάτωθι μονάδες εργασίας  :  
 
 Ισοπέδωση και μόρφωση του καταστρώματος των  Δασοδρόμων    110.000,00    Μ2 
 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου αποχέτευσης  26.500,00   ΜΜ 
       Άρση καταπτώσεων 520,00    Μ3 
 
 

ΙV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Πεδίο εφαρμογής των απαιτουμένων εργασιών ανήκουν στο Δασικό Οδικό Δίκτυο της Περιοχής 
Ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης. 

Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαμβάνονται στην μελέτη θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων , Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει 
σήμερα και τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ. σε συνδυασμό με το Π.Δ 437/1981 
Περί: «Μελέτης και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων»  

 
  
ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 Ο Συνολικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 26.497,56 ευρω, συντάχθηκε βάσει της 
Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Απόφαση Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» όπως 
ισχύει και του αριθμ. πρωτ. 23203/19-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης  και   συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών και Φ.Π.Α. 24%.   
 
V. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν  από πιστώσεις της ΣΑΕΠ  531 - ΚΑΕ 2014ΕΠ53100003 σύμφωνα 
με την με αρ. πρ. 76478/1272/25-6-2020 (ΑΔΑ : ΨΕΒ97ΛΒ-Χ6Μ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αν. 
Μακεδονίας – Θράκης  «Συμπλήρωση αποφάσεων ορισμού υποέργων του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ» με Κ.Α.Ε.  
2014ΕΠ53100003 της ΣΑΕΠ 531» ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότηση που θα διατεθεί για το 
σκοπό αυτό. 

 
 
 

Ξάνθη,  24 Αυγούστου 2020 
Η Συντάκτρια 

 
 
 

Σταυρούλα Καψάλη 
Γεωτεχνικός-Δασολόγος με Α’ Βαθμό 


