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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Σε τµήµατα του δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου Έδεσσας και 

συγκεκριµένα στην περιοχή ∆.∆. Κρώµνης, απαιτούνται να γίνουν εργασίες συντήρησης των 
δρόµων. Η συντήρηση του υφιστάµενου δασικού οδικού δικτύου στα τµήµατα που  αυτό έχει 
καταστραφεί λόγω των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του χειµώνα είναι απαραίτητη 
προκειµένου να αποκατασταθεί η βατότητά του και η προσπελασιµότητά του από οχήµατα τα 
οποία συµβάλουν είτε στον αντιπυρικό αγώνα, είτε στην υλοποίηση των ετήσιων εργασιών 
διαχείρισης . 

Οι εργασίες που προτείνονται είναι οι ακόλουθες : 
� Ισοπέδωση και µόρφωση της επιφάνειας του καταστρώµατος του δασικού οδικού δικτύου κατά 

µήκος των τµηµάτων που το κατάστρωµα έχει καταστραφεί από τη διάβρωση των οµβρίων 
υδάτων ή έχει επιχωθεί µε φερτά υλικά από τη διάβρωση των πρανών. Η ισοπέδωση και 
µόρφωση του καταστρώµατος θα γίνει σε µέσο πλάτος: α) 5 µέτρων για τους δασικούς δρόµους 
Β΄ κατηγορίας, β) 4 µέτρων για τους δασικούς δρόµους Γ΄ κατηγορίας.  

� Καθαρισµός και µόρφωση των τάφρων συλλογής και απαγωγής των οµβρίων υδάτων κατά 

µήκος του οδικού δικτύου όπου αυτές είχαν κατασκευαστεί κατά το παρελθόν και λόγω των 
καιρικών συνθηκών παρουσιάζουν σήµερα προβλήµατα λειτουργίας, µε αποτέλεσµα να υπάρχει 
κίνδυνος διάβρωσης του καταστρώµατος και δηµιουργίας αυλακώσεων ή χαραδρώσεων του 

καταστρώµατος των δασικών δρόµων. 
� Άρση καταπτώσεων κατά θέσεις. 
� Καθαρισµός οχετών ανοίγµατος µέχρι και 3 µέτρα. 

ΕΡΓΟ: «Προληπτικά µέτρα για την αντιπυρική 
προστασία των δηµοσίων δασών και δασικών 
εκτάσεων ∆ασαρχείου Έδεσσας έτους   2017- 
Βελτίωση Βατότητας ∆ασικού Οδικού 
∆ικτύου περιοχής ∆ασαρχείου Έδεσσας 
έτους 2017» 

 



� Τα τµήµατα στα οποία θα εκτελεστούν οι ανωτέρω περιγραφόµενες εργασίες συντήρησης, θα 

υποδειχθούν στον ανάδοχο εκτέλεσης του έργου από αρµόδιους υπαλλήλους του δασαρχείου 

Έδεσσας µε κριτήριο το βαθµό σηµαντικότητας του κάθε δρόµου στους σκοπούς εκτέλεσης του 

έργου που σχετίζεται µε την αντιπυρική προστασία και τις ανάγκες των εργασιών διαχείρισης 
των δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων του   της περιοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 

Έδεσσας .  
� Θα πρέπει οι εργασίες που προαναφέρθηκαν να υλοποιηθούν στο συντοµότερο δυνατό χρονικό 

διάστηµα διότι λόγω των υψηλών θερµοκρασιών είναι µεγάλος ο κίνδυνος εκδήλωσης 
πυρκαγιάς.  
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Η Αναπληρώτρια Προϊσταµένη 
∆ασαρχείου Έδεσσας 

 
 
 

Σοφία Βαβούρη 
∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 

Η Συντάκτρια 
 
 
 

Γεωργία Μπόνου 
∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 




