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  ΔΡΓΟ: 

 
 

 
Δράμα      18  Νοεμβρίου    2016 
Aριθμ. πρωτ.18851   

 

Αμόρθωση υποβαθμισμέμωμ και 
αμαδασώσεωμ περιοχής Κυργίωμ του 
Δασικού υμπλέγματος Πτελέας – 
Πλαταμιάς – Πλαταμόβρυσης  
 

       ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 
 
 

Έργο 2014Δ58400002 
Κωδ. ΑΔ 584  
Πρόγραμμα Δημοσίωμ  
Δπεμδύσεωμ 
 

  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

 
25.000,00    Δυρώ 
 

 

ΣΔΦΝΙΚΗ    ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 
 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ  ΔΡΓΟΤ: 

            

        Η παρούσα εργολαβία  γίνεται με ρκξπϊ ςημ αμϊοθχρη σπξβαθμιρμέμχμ 
δαρόμ πξσ ποξήλθαμ απϊ ςευμηςή τϋςεσρη (αμαδαρόρειπ) με Τοαυεία Πεϋκη. Ο 
ρκξπϊπ επιςσγυάμεςαι με ςημ εταομξγή δαρξκξμικόμ υειοιρμόμ (κλαδεϋρειπ) 
όρςε μα βξηθηθεί η τσρική απξκλάδχρη και η αμάπςσνη ςξσ δάρξσπ. Παοάλληλα 
εμιρυϋεςαι η αμςιπσοική ποξρςαρία ςηπ πεοιξυήπ.  

Ατξοά αμαδαρόρειπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ςη δεκαεςία ςξσ 1990 και 

βοίρκεςαι ρςξ Δαρικϊ Σϋμπλεγμα Πςελέαπ – Πλαςαμιάπ - Πλαςαμϊβοσρηπ 

Αμαςξλικά ςξσ ξικιρμξϋ ςξσ Κσογίχμ. Θα γίμξσμ Δαρξκξμικξί-αμςιπσοικξί 

υειοιρμξί σπξβαθμιρμέμχμ δαρόμ ςα ξπξία ρσγκοξςξϋμςαι απϊ Τοαυεία Πεϋκη 

(P.Brutia) ρπεομξτσξϋπ διαυειοιρςικήπ μξοτήπ και ξμήλικηπ δξμήπ, αμιγξϋπ ή ρε 

μίνη, πξσ ποξήλθαμ απϊ ςευμηςή αμαδάρχρη, ηλικίαπ 20 εςόμ πεοίπξσ, ϋφξσπ 4-

8m, βαθμξϋ ρσγκϊμχρηπ 0,7-1,1, δαρξκάλσφηπ 80%, ςχμ ξπξίχμ ξι κξομξί 

τέοξσμ κσοίχπ λεπςξϋπ κλάδξσπ, χπ ςη βάρη ςξσπ. Η μέρη κλίρη ςξσ εδάτξσπ 

είμαι 20-45%. 

 
ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

Με ςξσπ δαρξκξμικξϋπ υειοιρμξϋπ (κλαδεϋρειπ) ςχμ Αμαδαρόρεχμ Τοαυείαπ  
Πεϋκηπ επιδιόκεςαι  

Η αιρθηςική αμαβάθμιρη ςξσ ςξπίξσ 
Η ποξρςαρία ςξσ ξικξρσρςήμαςξπ 
Η αμςιπσοική ποξρςαρία 

Οι εογαρίεπ ασςέπ ποξςείμεςαι μα γίμξσμ με ςημ παοξϋρα εογξλαβία ρε ρσμξλική 

έκςαρη 148 ρςοεμμάςχμ. Οι υειοιρμξί πξσ θα ποαγμαςξπξιηθξϋμ πεοιλαμβάμξσμ 



ςημ κλάδεσρη ςχμ σφηλόμ (6-8m) αςϊμχμ πεϋκηπ μέυοι ςξ ϋφξπ ςχμ 2m απϊ ςξ 

έδατξπ, ξμξίχπ ςημ  κλάδεσρη ςχμ κοαρπεδικόμ αςϊμχμ, ςημ κλάδεσρη ςχμ 

μεαοόμ και υαμηλόμ πεϋκχμ (4-6m) μέυοι ςξ 1/3 ςξσ ϋφξσπ ςξσπ. Πιθαμέπ 

μεξτσςείεπ και πσκμξτσςείεπ κχμξτϊοχμ ειδόμ θα διαςηοξϋμςαι και θα 

εσμξξϋμςαι. Δεμ θα παοαυθξϋμ ποξψϊμςα καθόπ ςα κλαδιά είμαι μικοά και δε θα 

απαιςηθεί η απξμάκοσμρή ςξσπ.  

Επιπλέξμ ποέπει μα λητθξϋμ σπϊφη ςα παοακάςχ ξικξλξγικά δαρξκξμικά 

κοιςήοια ϊπχπ: 

Τξ ϋφξπ κλάδεσρηπ δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςξ 1/3 ςξσ ρσμξλικξϋ ϋφξσπ ςξσ 

δέμςοξσ 

Οι κλαδεϋρειπ θα ποαγμαςξπξιξϋμςαι με ςξμέπ ρϋοοιζα και παοάλληλα ςξσ 

κξομξϋ και η κξπή ςχμ κλάδχμ θα γίμεςαι ρε ϊλη ςη διάμεςοϊ ςξσπ για μα 

απξτεϋγξμςαι ξι ςοασμαςιρμξί ςχμ κξομόμ ςχμ δέμςοχμ (απξκλείεςαι η ςξμή ρε 

ςμήμα ςηπ διαμέςοξσ και μεςά ρπάριμξ ή ςοάβηγμα ασςόμ) 

Άλλα είδη κχμξτϊοχμ ή πλαςϋτσλλα δέμδοα ρε ξμάδεπ ή μεμξμχμέμα (Γαϋοξπ, 

δοσπ, τοάνξπ κ.λ.π.) ποέπει μα διαςηοξϋμςαι. 

 

 
ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 
 

 Οι παοαπάμχ εογαρίεπ θα εκςελερθξϋμ απϊ ςξ Δασαρχείο Δράμας με 
εργολαβία απϊ πιρςόρειπ πξσ θα διαςεθξϋμ για ςξμ ρκξπϊ ασςϊ. 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΟΣΟΤ - ΩΥΔΛΔΙΑ - ΑΝΑΛΤΗ 
 
Τξ κϊρςξπ ξλϊκληοξσ ςξσ έογξσ ρϋμτχμα με ςξμ ποξωπξλξγιρμϊ αμέουεςαι ρε  

25.000,00  €.  
Εμό ςξ κϊρςξπ ςχμ έογχμ μπξοεί μα εκςιμηθεί, αμςίθεςα ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

χτελειόμ για ςημ αιρθηςική αμαβάθμιρη , ποξρςαρία ςξσ ξικξρσρςήμαςξπ και 
πσοξποξρςαρία ςηπ πεοιξυήπ δεμ μπξοεί άμερα μα εκςιμηθεί και μα σπξλξγιρςεί 
με ρσγκεκοιμέμξσπ αοιθμξϋπ. 

 

Δασοκομικοί-αμτιπυρικοί χειρισμοί υποβαθμισμέμωμ δασώμ Σραχείας Πεύκης (Άρθρο 1ο 
ΦΔΣ:Σ4.1.1) 

Α/Α ΔΙΔΟ  ΔΡΓΑΙΑ 
ΔΙΔΟ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΝΟΛΟ Δ 
ΣΡΔΜΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 
Δαρξκξμικξί-αμςιπσοικξί 
υειοιρμξί σπξβαθμιρμέμχμ 
δαρόμ Τοαυείαπ Πεϋκηπ στρέμμα 148 

  

     

 
 
 



Για ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ έυει ρσμςαυθεί η παοακάςχ μελέςη, η ξπξία θα διαςεθεί 
ρςξμ αμάδξυξ ςξσ έογξσ ρε τχςξαμςίγοατξ μεςά ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ 
καθόπ και ρςξσπ εογξλάβξσπ πξσ επιθσμξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξ διαγχμιρμϊ. 

 
Α/Α 

 
ΜΔΛΔΣΔ 

1 

 
4450/6-4-2016   απϊταρη έγκοιρηπ μελέςηπ Δ/μρηπ Δαρόμ 

Δοάμαπ 
12423/19-8-2016 απϊταρη ςοξπξπξίηρηπ και επικαιοξπξίηρη 

 

 
Δράμα        Νοέμβριος           2016  

                                                                                                    ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ                               
                                    
      Η  υμτάκτρια                                                                    Η  Δασάρχης Δράμας                                                                       
                            
                  
                                                                                                      
Αρμαούτογλου Γεωργία                                                        Κωμσταμτιμίδου Δλισάβετ        
 Δασολόγος με Α’ Βαθμό                                                         Δασολόγος με Α΄ Βαθμό 
 
 
                 Δγκρίθηκε με τημ αριθμ.πρωτ. 18871/18-11-2016απόφαση  
 
                                                ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 
 
                                    Ο  Αμαπληρωτής Διευθυμτής  Δασώμ Ν. Δράμας 
 
 
 

Σσίγγης Αμδρέας 
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό 

 
 
 
                                                       
 




