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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

         Η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών:  «Βοηθητικές εργασίες 

μελετών δασικής οδοποιίας ν. Ροδόπης» αφορά την λήψη στοιχείων υπαίθρου καθώς και την σύνταξη 
του τεύχους της Μηκοτομής, των  Διατομών και του Πίνακα Χωματισμών ( δεν περιλαμβάνει 
οριζοντιογραφία ούτε και σχέδια τεχνικών)   που σκοπό έχουν την υποστήριξη της υπηρεσίας στην 
εκπόνηση των μελετών δασικής οδοποιίας  Γ΄  κατηγορίας του παρακάτω πίνακα: 

α/α Επωνυμία οδικού 
τμήματος 

Υφιστάμενη κατάσταση  
Ενδεικτική χιλιομέτρηση 

Οδικό Τμήμα προς βελτίωση 
σε χιλιόμετρα 2,9 

1. Σύνδεσης οδικού 
δικτύου περιοχής 

Πατέρμων με περιοχή 
Τραπεζίου 

Οδικό Τμήμα προς Νέα 
Διάνοιξη σε χιλιόμετρα 

1,7 

Οδικό  Τμήμα προς βελτίωση 
σε χιλιόμετρα 

1,7 
2. Σύνδεσης οδικού 

δικτύου περιοχής 
Συμβόλων με περιοχή 

Ορειβατικού 
Καταφυγίου  

Οδικό Τμήμα προς Νέα 
Διάνοιξη σε χιλιόμετρα 

1,5 

Οδικό Τμήμα προς βελτίωση 
σε χιλιόμετρα 

1,3 
3. Σύνδεσης οδικού 

δικτύου περιοχής 
Νυμφαίας με περιοχή 

Μύτικα  Οδικό Τμήμα προς Νέα 
Διάνοιξη σε χιλιόμετρα 

1,6 

4. Περιοχής  Φυλακίου 
Μαχαίρα 

Οδικό Τμήμα προς Νέα 
Διάνοιξη σε χιλιόμετρα 2,6 

5. Σύνδεση οδικού 
δικτύου περιοχής 
Σαρακινής με περιοχή 
Καρδάμου 

Οδικό Τμήμα προς Νέα 
Διάνοιξη σε χιλιόμετρα 

2,5 

Οδικό Τμήμα προς βελτίωση 
σε χιλιόμετρα 

1,12 
6. Περιοχής  Πετρωτών 

Οδικό Τμήμα προς Νέα 
Διάνοιξη σε χιλιόμετρα 

0,76 

 

   Η λήψη στοιχείων  υπαίθρου θα πραγματοποιηθεί  με την παρουσία  και  καθοδήγηση της υπηρεσίας . 
   Η αρχή και το τέρμα των τμημάτων είναι προκαθορισμένα και όλα  πλην  του τμήματος «περιοχής  
φυλακίου Μαχαίρα» συνδέουν  ανεξάρτητα δασικά οδικά δίκτυα διαδοχικών δασικών περιοχών. 
      Οι άξονες των τμημάτων  έχουν τοποθετηθεί σε αποσπάσματα δορυφορικών εικόνων που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τεύχους. Η τοποθέτηση των αξόνων επί του εδάφους θα 
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της λήψης στοιχείων υπαίθρου από τον επιβλέποντα δασολόγο που θα 
ορίσει η υπηρεσία με την παρουσία και τεχνική συνδρομή του αναδόχου. Στην συνέχεια από τον ανάδοχο  
θα ληφθούν τα σημεία των διατομών τα οποία θα σημανθούν επί του εδάφους, οι αποστάσεις και 
κλήσεις μεταξύ τους και οι εγκάρσιες κλήσεις μόνο στα σημεία των διατομών. Ο καθορισμός των θέσεων 
και του είδους των τεχνικών   θα πραγματοποιηθεί από τον επιβλέποντα δασολόγο που όρισε η υπηρεσία 
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που θα συνοδεύει το  ανάδοχο κατά την λήψη των στοιχείων υπαίθρου. Η χάραξη , τα σχέδια και η 
προμέτρηση των τεχνικών αφορούν την υπηρεσία και όχι τον ανάδοχο και θα πραγματοποιηθεί σε 
μεταγενέστερο του συμβατικού,  χρόνο.  
     Ο ανάδοχος με τα στοιχεία υπαίθρου θα  δημιουργήσει αρχείο σε πρόγραμμα δασικής οδοποιίας  ενώ 
στην συνέχεια επί του σχεδίου της μηκοτομής η τοποθέτηση της ερυθράς   θα πραγματοποιηθεί με την 
παρουσία και την σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα δασολόγου της υπηρεσίας. Κατόπιν θα ενημερωθεί 
το πρόγραμμα διατομών και θα εκτυπωθούν και θα παραδοθούν άμεσα στην υπηρεσία για το κάθε οδικό 
τμήμα ξεχωριστά: 
   Α)  το σχέδιο της Μηκοτομής   σε πέντε (5) αντίγραφα 
   Β)  το σχέδιο των Διατομών  σε πέντε (5) αντίγραφα 
   Γ)  Οι Πίνακες Χωματισμών  σε πέντε (5) αντίγραφα 
   Δ)  Όλα τα παραπάνω σε ηλεκτρονική μορφή 
   Ε)  Εκτός των παραπάνω θα συνταχθεί και παραδοθεί στην υπηρεσία   πίνακας  διατομών για το κάθε 
οδικό τμήμα με τις συντεταγμένες τους στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987. 
   Η παράδοση των παραπάνω θα γίνεται σταδιακά με την ολοκλήρωση του κάθε τμήματος και θα 
ολοκληρωθεί σε έξι (6) φάσεις.   
 
                                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ      17 /8/2017 

 

            ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
ο συντάκτης  

 

 

 

      ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
Γεωτεχνικός Δασολόγος  

                  Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ  

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ  

                               
 

            ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
         Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος 

 

                                                                          ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την με αριθ.  πρωτ.   14292 / 17 -8- 2017  απόφαση της Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Δασών  Ν. Ροδόπης. 

 

 

 

 
















