
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

 «Αντιπυρική προστασία δημοσίων  δασών 
και δασικών εκτάσεων –συντήρηση δασικού 
οδικού δικτύου και έργων προστασίας 
δασών Δασαρχείου Νιγρίτας-Μίσθωση με 
ωρομίσθιο ενός διαμορφωτήρα (GRADER) με 
ιπποδύναμη 100ΗΡ και άνω

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ   ΕΡΓΟΥ 2014ΣΕ58400003  ΣΑΕ 584 
του  Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
2017 (ΠΚ2001 ΣΕ 08400000)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 15.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ:
«ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ 

ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ   – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

«Συντήρηση Δασικού Οδικού Δικτύου περιοχής αρμοδιότητας
Δασαρχείου Νιγρίτας για το έτος 2017»

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΣΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το  έργο  θα  εκτελεστεί  στην  περιοχή  αρμοδιότητας  του  Δασαρχείου  Νιγρίτας,  για  την 
αποκατάσταση της βατότητας των δρόμων, για σκοπούς εξυπηρέτησης συνθηκών αντιπυρικής 
προστασίας,  εκμετάλλευσης  δασών, κτηνοτρόφων, γεωργών, εκτέλεση δασοτεχνικών έργων 
κτλ.

1. Μόρφωση καταστρώματος

Η ισοπέδωση θα είναι τέτοια ώστε το κατάστρωμα του δρόμου να αποκτήσει ενιαία επίπεδη 
επιφάνεια με τις αναγκαίες ελαφρές κλίσεις.

2. Καθαρισμός τάφρων αποχέτευσης

Ο καθαρισμός των τάφρων θα γίνει σε ορισμένα τμήματα των δρόμων. Κατά την εκτέλεση θα 
δοθεί  προσοχή,  ώστε  η  κατά  μήκος  κλίση  της  τάφρου  να  είναι  τέτοια  που  να  επιτρέπει 
ανεμπόδιστα τη ροή των νερών.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά  στην εκτέλεση χωματουργικών εργασιών με τη χρήση - 
μηχανήματος grader  .
Το Δασαρχείο Νιγρίτας αδυνατεί από μόνο του να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες διότι δεν 
διαθέτει ούτε μηχάνημα, ούτε χειριστή  - οδηγό για την κίνηση αυτού.  
Οι  εργασίες  θα  εκτελεστούν  σε  δασικούς  δρόμους  που  θα  υποδειχτούν  από  την  υπηρεσία 
σύμφωνα με την μελέτη ¨Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας
δασών  Δασαρχείου  Νιγρίτας,  έτους  2017¨  που  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  6410/22-5-2017 
απόφαση της Δ/νσης Δασών Σερρών. 



Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 
ευρώ με το Φ.Π.Α. και 12.096,77 € χωρίς το Φ.Π.Α και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του 
Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων  για  το  έτος  2017,  ΣΑΕ  584  (ΚΩΔΙΚΟΣ  ΕΡΓΟΥ 
2014ΣΕ58400003) (ΠΚ2001 ΣΕ 08400000).   

Το πρόγραμμα των εργασιών θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και ο 
ανάδοχος θα ενημερώνεται από τον επιβλέποντα της σύμβασης. 

Η  ακριβής  ποσότητα  των εργασιών που  θα εκτελεστούν (τόσο σε  όγκο όσο και  σε  είδος),  
εξαρτάται από τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής και μέχρι την κάλυψη της χρηματοδότησης 
(15.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Νιγρίτα 16 – 08 - 2017 Νιγρίτα 16 – 08 - 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Με Εντολή  Συντονιστή
Ο Δασάρχης Νιγρίτας

Φράγγος Χρήστος
Δασολόγος με Α΄Βαθμό

Στογιάννου Φίλιππας
Δασολόγος με Α΄Βαθμό


