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Μ Ε Λ Ε Τ Η  

ΒΕΛΤΙΩΣΗ   

 ∆ΑΣΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΄΄ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙOY – ΠΛΑΚΑΣ- ΟΡΟΣΗΜΟY – ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΟΣ΄΄-  

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ ΚΑΤΑ ΘΕΣΕΙΣ  

 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται σε εκτέλεση της υπ’ αρίθµ. 19629/19-08-2016 

απόφασης του κ. ∆/ντή ∆ασών Ν. Καβάλας και σύµφωνα µε την  ∆17 α/04/114 

/ΦΝ437/03-08-2007 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σχετική µε την έγκριση των ενιαίων 

τιµολογίων εργασιών έργων οδοποιίας, όπως αναπροσαρµόσθηκε και συµπληρώ 

θηκε µε την ∆11γ/0/9/7/19-02-2013 Απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. σύµφωνα µε τη 

οποία ακολούθησε επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιµολογίων Οδοποιίας, 

ακολουθεί τις τιµαριθµικές του έτους 2013 για έργα πρὁπολογισµού έως 

1.500.000. Επίσης  συντάσσεται σύµφωνα µε την υπ’αριθ. 12695/23-02-2016 

διαταγή της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά το Τιµολόγιο 

Εργασιών Συντήρησης ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου για το έτος 2016 και αφορά την 

τσιµεντόστρωση για την βελτίωση του δασικού δρόµου Β΄ κατηγορίας 

«Παλαιοχώρι - Πλάκα – Ορόσηµο – Αγ. Τριάδα», πρὁπολογισµού # 11.450,00# €. 

 Η διαδικασία σύνταξης θεώρησης και έγκρισης της παρούσας µελέτης, 

καθώς και η µετέπειτα εκτέλεση των προβλεπόµενων από αυτήν δασοτεχνικών 

έργων και εργασιών, είναι αυτή που καθορίζεται από τις κείµενες διατάξεις της 

∆ασικής Νοµοθεσίας και του Π.∆. 437/1981 «περί µελέτης και εκτέλεσης 

∆ασοτεχνικών Έργων». 

 Η λήψη στοιχείων υπαίθρου πραγµατοποιήθηκε από το ∆ασολόγο µε Α΄ 

βαθµό του ∆ασαρχείου Καβάλας κ. Αγάθη Κυρδίου, και τον Τεχνικό ∆οµικών 

Έργων κ. Μιλτιάδη Πετρίδη.   

  

2.  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Ο δρόµος «Παλαιοχώρι - Πλάκα – Ορόσηµο – Αγ. Τριάδα» πρόκειται να 

βελτιωθεί προκειµένου να εξυπηρετήσει καλύτερα τον κύριο σκοπό για τον οποίο 

κατασκευάστηκε, την αντιπυρική προστασία της δασικής βλάστησης της 

περιοχής και την γενικότερη προστασία του ξυλώδους κεφαλαίου και του 

θηραµατικού πλούτου.   



Ο υπό µελέτη δρόµος θα αποτελέσει ένα µέσο για τη θωράκιση του δάσους 

από τις πυρκαγιές, καθώς και µε την τσιµεντόστρωση που θα κατασκευαστεί, θα 

βελτιωθούν οι συνθήκες κυκλοφορίας των οχηµάτων επιτήρησης και των 

µεγάλων οχηµάτων πυρόσβεσης. Έτσι θα µειωθεί σηµαντικά ο χρόνος επέµβασης 

σε περίπτωση έναρξης δασικής πυρκαγιάς που είναι και ο κρισιµότερος 

παράγοντας για την µετέπειτα εξέλιξη της.  

Επίσης, στο µεγαλύτερο µέρος του ο δρόµος διέρχεται από ιδιωτικά 

καστανοτεµάχια, η οικονοµική εκµετάλλευση και διαχείριση των οποίων εξαρτά- 

ται από την κατάσταση και την προσβασιµότητα του εν λόγω δρόµου. 

 

3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Η δασική περιοχή στην οποία πρόκειται να γίνει η βελτίωση του δασικού 

δρόµου βρίσκεται στην βορειοανατολική πλευρά του Παγγαίου όρους. ∆ιασχίζει 

δηµόσιες εκτάσεις και στο µεγαλύτερο µέρος του διέρχεται από τα ιδιωτικά 

καστανοµερίδια του Παλαιοχωρίου και των Αντιφιλίππων.   

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι έντονο, µε εγκάρσιες κλίσεις που 

εναλλάσσονται από ήπιες έως έντονες δηµιουργώντας ρέµατα χειµαρρικού 

τύπου. 

Από γεωλογική άποψη, τα εδάφη από τα οποία διέρχεται ο δρόµος 

χαρακτηρίζονται σαν σταθερά και έχουν σαν υπέδαφιο πέτρωµα κυρίως 

γνεύσιους, γνευσιακούς σχιστόλιθους και κατά θέσεις µαρµαρυγιακούς 

σχιστόλιθους, οι οποίοι θεωρούνται ότι προέρχοντια από υφαλογενεις 

ασβεστολίθους. Το ποσοστό βράχου µεταβάλλεται κατά µήκος του υπό µελέτη 

δρόµου και κυµαίνεται από χαµηλό έως υψηλό. 

Από δασοπονική πλευρά η ευρύτερη περιοχή βρίσκεται στη 

Παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis) µεταξύ των 

υποζωνών Ostryo – Carpinion και Quercion confertae. Κυρίαρχα είδη είναι το 

πουρνάρι σε µίξη µε κουµαριά, παλιούρι, άρκευθο, γλιστροκουµαριά, γαύρο, αριά 

και δρυ. Επίσης στην περιοχή όπου διέρχεται από τα ιδιωτικά καστανοµερίδια 

του Παλαιοχωρίου- Αντιφιλίππων κυρίαρχο είδος είναι η καστανιά (castanea 

sativa) 

 

4. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 

 

Η κατεύθυνση που ακολουθεί ο δρόµος είναι Β∆→ΝΑ. 



Η αφετηρία του δρόµου βρίσκεται στα νότια και υπεράνω του 

Παλαιοχωρίου. Ακολουθεί µε ανοδική πορεία από ∆ προς Α (όπου αναπτύσσεται 

εντός του ρέµατος Κάστρου), περιβάλλει από βόρεια την ράχη Ορόσηµο. Στην 

συνέχεια µε κατεύθυνση αρχικά Β∆ προς ΝΑ διέρχεται από το δηµόσιο δάσος 

Αντιφιλίππων και µε καθοδική πορεία από Β προς Ν εµφανίζονται τα 

καστανοτεµάχια των Αντιφιλίππων για να καταλήξει δυτικά του λόφου της Αγ. 

Τριάδος στον κεντρικό δρόµο των δασικών λυοµένων του Παγγαίου όρους.  

Η πορεία του δρόµου ακολουθεί περίπου τις χωροσταθµικές καµπύλες της 

βορειοανατολικής πλευράς του Παγγαίου όρους. Οι κατά µήκος κλίσεις 

εναλλάσσονται από θετικές έως αρνητικές, ενώ σε πολλά σηµεία  είναι σχεδόν 

µηδενικές. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα κατά τη χειµερινή περίοδο στα 

συγκεκριµένα σηµεία, καθώς τα όµβρια ύδατα δεν αποµακρύνονται από το 

κατάστρωµα του δρόµου, µε αποτέλεσµα αυτό να καταστρέφεται και να 

διακόπτεται η κυκλοφορία των οχηµάτων. 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σκοπός της βελτίωσης του παρόντος δρόµου είναι η καλυτέρευση του 

καταστρώµατος ώστε η κυκλοφορία των οχηµάτων να είναι ευχερής και άνετη, 

καθώς ο δρόµος καλύπτει αρκετά µεγάλη διαδροµή στη βόρεια ανατολική  

πλευρά του Παγγαίου όρους.  

Προτείνεται η κάλυψη µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο σε µήκος 98 µέτρα.  
  

 

6.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

       ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Για την επίστρωση µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο θα εκτελεστούν οι εξής 

εργασίες και θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω υλικά: 

 

o Ισοπέδωση καταστρώµατος µε διαµορφωτήρα                          392,00 m2 

o Σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20  οπλισµένο µικροκατασκευών   58.80 m3 

o Σιδηρούς οπλισµός δοµικού πλέγµατος ST IV                           752.64 kgr 

 

 

 

 



7. ΟΙΚΟΜΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Οι έµµεσες ωφέλειες που θα προκύψουν από τη βελτίωση του 

µελετούµενου δασικού δρόµου και αφορούν κυρίως την προστασία του δάσους 

από τον κίνδυνο των πυρκαγιών, τη βελτίωση της κυκλοφορίας και τη µέγιστη 

δυνατή αξιοποίηση και διαχείριση του ορεινού όγκου, είναι δύσκολο να 

αποτιµηθούν και αποτελούν σοβαρό εµπόδιο στον οικονοµοστατικό έλεγχο της 

βελτίωσης του προτεινόµενου δασικού δρόµου. 

Παρόλα αυτά µπορούµε να πούµε ότι η βελτίωση του δασικού δρόµου 

καθίσταται αναγκαία για την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές από τις 

οποίες απειλείται η περιοχή εξ’ αιτίας της µεγάλης ξηροθερµικής περιόδου που 

επικρατεί το καλοκαίρι. Εξάλλου όπως προαναφέρθηκε, ο δρόµος θα καταστήσει 

δυνατή την έγκαιρη µετάβαση και επέµβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάµεων 

σε περίπτωση πυρκαγιάς και θα λειτουργήσει ως αντιπυρική λωρίδα. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ως συµπέρασµα ότι η βελτίωση του υπό 

µελέτη δρόµου κρίνεται αναγκαία και πολλαπλώς ωφέλιµη. 

 

8. ΠΡΟ˴ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 

Ο πρὁπολογισµός, ο οποίος καταρτίστηκε µε βάση τις τιµές του Περιγραφικού 

Τιµολογίου Εργασιών Έργων Οδοποιίας (για έργα πρὁπολογισµού έως και 

1.500.000 € µε τιµές έτους 2013) και σύµφωνα  µε την υπ’αριθ. 12695/23-02-

2016 διαταγή της ∆ιεύθυνσης Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που αφορά το Τιµολόγιο 

Εργασιών Συντήρησης ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου για το έτος 2017, ανέρχεται σε 

#11.450,00# €. Θα εκτελεστεί από πιστώσεις που διατέθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 

12938/07-07-2017 απόφαση της ∆/νσης ∆ασών Ν. Καβάλας περί κατανοµής 

ορίων πληρωµών της ΣΑΕΠ 584 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

2017.Το έργο θα εκτελεστεί εργολαβικά. 

 

ΚΑΒΑΛΑ, Σεπτέµβριος 2017 

 

Η Συντάκτρια 

 

Αγάθη  Κυρδίου 

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

H ∆ασάρχης Καβάλας 

 

ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ 

Γεωτεχνικός (∆ασολόγος) µε Α΄ βαθµo



 




