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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 

   Σκοπός της µελέτης είναι η βελτίωση της βατότητας του δασικού δρόµου ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ.  
  O δασικός δρόµος Κερασοχωρίου έχει κατασκευαστεί µε προδιαγραφές Β΄ κατηγορίας, 
βρίσκεται στο ∆ηµόσιο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆ρυµού στον ορεινό όγκο της Ροδόπης έχει αφετηρία το  
∆ασικό Χωριό Ερυµάνθου οδηγεί στο ∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης του Παρθένου ∆άσους Οξιάς και 
αποτελεί βασικό άξονα του δασικού οδικού δικτύου.  
  Τµήµα του δρόµου βρίσκεται εντός των περιοχών GR 1120003 (SCI) Τόπων Κοινοτικής 
Σηµασίας και GR 1140008 (SPA) Ζωνών Ειδικής Προστασίας του ∆ικτύου NATURA 2000 και εντός 
ζώνης Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) . 
  Η δυνατότητα προσπέλασης του δρόµου  είναι πολύ σηµαντική τόσο για την αντιπυρική 
προστασία της ευρύτερης περιοχής και την δυνατότητα πρόσβασης και επέµβασης σε περίπτωση 
πυρκαγιάς, καθώς βρίσκεται σε περιοχή µεγάλης οικολογικής σηµασίας όσο και για την κάλυψη 
αναγκών Προστασίας των ∆ασών και ∆ασικών Εκτάσεων, ∆ιαχείρισης ∆ασών και Αναψυχής . 
  Η βατότητα του επηρεάζει: 

- Την διαχείρηση του ∆άσους (καλλιέργεια, υλοτοµικές επεµβάσεις, εργασίες ανόρθωσης κλπ) 
- Την Προστασία των ∆ασικών οικοσυστηµάτων 
- Την αντιπυρική Προστασία (άµεση πρόσβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς) 
- Την προσέγγιση στα οικοσυστήµατα ιδιαίτερου κάλλους και σηµασία (∆ιατηρητέο Μνηµείο της 

Φύσης σηΧαιντού, Περιοχές του δικτύου NARURA 2000 και Εθνικό Πάρκο Οροσειράς 
Ροδόπης) 

- Τις οικοτουριστικές ανάγκες της περιοχής καθώς παρουσιάζει µεγάλη επισκεψηµότητα  
 
2. ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 
  Στο σηµείο που ο δασόδροµος διασχίζει το Αρκουδόρεµα  (συντεταγµένες ΕΓΣΑ Χ: 560102, Υ: 
4577991, στην χ.θ. 4,6 χλµ.) υπάρχει διπλός σωληνωτός αγωγός ο  οποίος έχει αποκαλυφθεί 
σχηµατίζοντας µεγάλη σκάφη µέσα στην οποία βρίσκεται η ροή του ρέµατος. Ο δρόµος στο σηµείο 
αυτό έχει καταστραφεί πλήρως και δεν είναι δυνατή η προσπέλαση του.   
  Επίσης στο σύνολο του δρόµου απαιτείτε βελτίωση – συντήρηση του καταστρώµατος.  
  Για την αποκατάσταση της προσπέλασης της οδού προτείνεται η κατασκευή κιβωτοειδούς 
οχετού διαστάσεων 2,00 x 2,00 µέτρων στη θέση που υπάρχει διπλός σωληνωτός αγωγός ο οποίος 
και θα καθαιρεθεί.  
  Με την κατασκευή του κυβοειδούς οχετού επιδιώκεται η παροχέτευση όλων των υδάτων που 
προέρχονται τόσο από το ρέµα που βρίσκεται στα ανάντη του τεχνικού όσο και των υδάτων του 
καταστρώµατος. 
 
 
 
 



3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

   
 Θα κατασκευαστεί κιβωτοειδής οχετός πλάτους 2,00 µέτρων, ύψους 2,00 µέτρων και µήκους 
10,00 µέτρων καθώς και τεχνικά στην είσοδο και την έξοδο αυτού. Η επίχωση το πάνω από το τεχνικό 
θα είναι 2,00 µέτρα. 
 Για την επίχωση του τεχνικού και την κατασκευή του οδοστρώµατος θα χρησιµοποιηθούν τα 
προϊόντα εκσκαφών, τα προϊόντα από την εκβάθυνση του ρέµατος εφόσον αυτά είναι κατάλληλα, και 
προϊόντα από δανειοθαλάµους  που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή επέµβασης και θα 
υποδειχτούν από την Υπηρεσία. 
 Για την κατασκευή των ανωτέρω τεχνικών θα χρειαστεί η καθαίρεση των υπαρχόντων τεχνικών 
έργων τα οποία πρέπει να αποµακρυνθούν. Τα υλικά που θα προκύψουν από τις καθαιρέσει καθώς 
και τυχόν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών θα διαχειριστούν σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στη ΚΥΑ 
36259/1757/ε103/2010 
 Επίσης θα απαιτηθεί και η εκβάθυνση του ρέµατος κατά θέσης για την οµαλοποίηση της ροής 
των υδάτων. 
 Λόγω των έντονων βραχωδών εξάρσεων που παρατηρούνται σήµερα στο κατάστρωµα του 
δρόµου προτείνονται χωµατουργικές εργασίες, οι οποίες περιλαµβάνουν την πλήρη αποµάκρυνση 
τµήµατος, πάχους 50 εκατοστών, σε τµήµατα του υπάρχοντος καταστρώµατος. Όπου απαιτείται και η 
υπάρχον τάφρος αποχέτευσης όµβριων δεν επαρκεί δεδοµένου ότι η στάθµη του καταστρώµατος θα 
κατέβει κατά 50 εκατοστά µετά την ολοκλήρωση των χωµατουργικών εργασιών θα κατασκευαστεί 
τάφρος τριγωνικής διατοµής διαστάσεων  1,00µ. πλάτος  και βάθος 0,50µ. 
 Σε τµήµατα  του δρόµου  θα πραγµατοποιηθεί Ισοπέδωση – µόρφωση του καταστρώµατος µε 
µηχάνηµα έργου (GRAIDER).  
 Ο κιβωτοειδής οχετός µε τα τεχνικά εισόδου – εξόδου έχουν µελετηθεί σύµφωνα µε τα 
εγκεκριµένα τεχνικά σχέδια του ΥΠΕΧΩ∆Ε (Εγκύκλιος Ε 36/∆ΜΕΟ/γ/855/22-12-2000). 
 Για την συντήρηση του καταστρώµατος λήφθηκε υπόψη το αρίθµ πρωτ. 12695/23-2-2016 
έγγραφο της ∆/νσης Συντονισµού και  Επιθεώρησης ∆ασών  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης µε θέµα «Τιµολόγιο Εργασιών Συντήρησης ∆ασικού Οδικού ∆ικτύου για το έτος 
2016»  
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