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Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Ε Κ Θ Ε Σ Η 

 
 

Ι.   ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η µελέτη αυτή σκοπό έχει την συντήρηση βασικών  δρόµων του ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου 

περιοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου Ξάνθης. 
Η επιλογή των συγκεκριµένων δρόµων έγινε µε γνώµονα την κρισιµότητα τους στην πρόληψη 

και αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών καθώς και στην εξυπηρέτηση των δασοκοµικών – 
διαχειριστικών εργασιών και την προστασία του δασοθηραµατικού πλούτου της περιοχής. 

Οι ζηµιές που παρατηρούνται έχουν προκληθεί τόσο από τα έντονα καιρικά φαινόµενα (βροχές, 
παγετούς κ.λ.π), του προηγούµενου έτους όσο και από την ελλιπή συντήρηση των προηγουµένων ετών 
λόγω µειωµένων  πιστώσεων. 

Η συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου είναι απαραίτητη καθώς ο ρόλος του είναι 
πολυποίκιλος και πολύ σηµαντικός.  

Η  βατότητα του δικτύου επηρεάζει: 

• Την Αντιπυρική Προστασία (άµεση πρόσβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς) 

• Την  διαχείριση του ∆άσους  (καλλιέργεια, υλοτοµικές επεµβάσεις, εργασίες ανόρθωσης, κλπ)  

• Την Προστασία των ∆ασικών οικοσυστηµάτων  
 
Συνηθέστερες ζηµίες οι οποίες παρατηρούνται είναι οι καταπτώσεις πρανών, η καταστροφή του 

οδοστρώµατος  από τα επιφανειακός απορρέοντα ύδατα των βροχών και η πλήρωση των τάφρων 
αποχέτευσης. 

Η µελέτη πραγµατεύεται το είδος και το µέγεθος  των εργασιών οι οποίες απαιτούνται, κατά 
δασικό δρόµο, η εκτέλεση των οποίων κρίνεται άκρως απαραίτητη µε σκοπό την αποκατάσταση των 
ζηµιών  µε  τελικό στόχο την επίτευξη ασφαλών κυκλοφοριακών συνθηκών, για να ικανοποιηθούν οι 
ανάγκες Πυροπροστασίας και Προστασίας των ∆ασών και των ∆ασικών Εκτάσεων αλλά και οι πάσης 
φύσης ∆ασοδιαχειριστικές και ∆ασοτουριστικές ανάγκες.  

 

ΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
Το είδος των προβλεποµένων εργασιών, οι οποίες θα εκτελεσθούν, για την αποκατάσταση των 

ζηµιών και τις οποίες παρουσιάζουν σήµερα οι ∆ασόδροµοι είναι: 
 

• Ισοπέδωση και µόρφωση του καταστρώµατος των  ∆ασοδρόµων µε Ισοπεδωτήρα. 

• Καθαρισµός τάφρων αποχέτευσης µε Μηχανήµατα (Ισοπεδωτήρα ή/& Φορτωτή). 

• Άρση καταπτώσεων µε Ισοπεδωτήρα ή/& Φορτωτή. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙΙ. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Από τους συνηµµένους πίνακες προµέτρησης προκύπτουν οι παρακάτω µονάδες εκτέλεσης των 

επί µέρους εργασιών 
 
• Ισοπέδωση και µόρφωση του καταστρώµατος των  ∆ασοδρόµων    60.000,00    Μ2 
      µε Ισοπεδωτήρα. 

• Καθαρισµός τάφρων αποχέτευσης µε Μηχανήµατα  11.500,00   ΜΜ 
      (Ισοπεδωτήρα ή/& Φορτωτή) 

• Άρση καταπτώσεων µε Μηχανήµατα (Ισοπεδωτήρα ή/& Φορτωτή). 250,00    Μ3 
 
 

ΙV. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Πεδίο εφαρµογής των απαιτουµένων εργασιών ανήκουν στο ∆ασικό Οδικό ∆ίκτυο της Περιοχής 

Ευθύνης του ∆ασαρχείου Ξάνθης. 
Η εκτέλεση των εργασιών που περιλαµβάνονται στην µελέτη θα πραγµατοποιηθούν, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων , Προµηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει 
σήµερα σε συνδυασµό µε το Π.∆ 437/1981 Περί: «Μελέτης και Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων» και τις 
ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές του ΥΠ.Ε.ΧΩ.∆Ε.  
 
  
ΙV. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 Ο Συνολικός Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 12.021,80  ευρω, συντάχθηκε βάσει της 
Αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Απόφαση Υπουργείου Υποδοµών και 
Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων» και του 
αριθµ. πρωτ. 23203/19-4-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και   
συµπεριλαµβάνει δαπάνη εργασιών και Φ.Π.Α. 24%.    

 
 
V.ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν  µε χρηµατοδότηση από  τον Ειδικό Φορέα ∆ασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018 σύµφωνα µε την αριθµ. 169429/1647/24-4-2018 Απόφαση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας  ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηµατοδότηση που θα διατεθεί για το 
σκοπό αυτό. 
 
 
 
 
 
 

Ξάνθη,  25 Ιουνίου    2018 
Η Συντάκτης 

 
 
 

Σταυρούλα Καψάλη 
Γεωτεχνικός-∆ασολόγος µε Α’ Βαθµό 


