ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Α.Υ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δράμα 10 Οκτωβρίου 2018
Aριθμ. πρωτ.: 15348
ΕΡΓΟ: «Κατασκευή δύο (2) σωληνωτών οχετών
στο δασικό δρόμο Γ΄ κατηγορίας
Τουλουμπάρι-Βώλακας, Δημοσίου
Δασικού Συμπλέγματος Μυρσινέρου Λιβαδερού»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
2018 της ΣΑΕ 584 – Έργο 2014ΣΕ58400003

17.500,00 Ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
Ο υπό μελέτη δρόμος αποτελεί το κεντρικό δασικό οδικό δίκτυο της περιοχής καθώς
ενώνει τον ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο Δράμας – Σιδηρονέρου με τον οικισμό του
Βώλακα νοτίως της λίμνης του Νέστου και θεωρείται σημαντικός για την προστασία και τη
διαχείρισή της ευρύτερης περιοχής.
Με την κατασκευή των δύο σωληνωτών οχετών διορθώνονται πολλά προβλήματα της
παροχέτευσης των όμβριων υδάτων που προέρχονται από τις τάφρους του δασικού δρόμου αλλά
και ρυθμίζεται αποτελεσματικά η ροή των ρεμάτων των θέσεων των τεχνικών ώστε να
αποφεύγονται φαινόμενα διαβρώσεων και καταστροφής του καταστρώματος της δασικής οδού.
Η διατήρηση της βατότητας της οδού ενισχύει αποτελεσματικά την αντιπυρική προστασία των
δημοσίων δασών της ευρύτερης περιοχής, καθώς καθίσταται ευκολότερη και πιο έγκαιρη η
επέμβαση των δυνάμεων και μέσων πυρόσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης
διευκολύνει το έργο της Δασικής Υπηρεσίας (Δασοφυλάκων) σε ότι αφορά τον έλεγχο των δασών
και τον ταχύ εντοπισμό της πυρκαγιάς με αποτέλεσμα την γρηγορότερη ενημέρωση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Για την απρόσκοπτη και άνετη λειτουργία του αναφερόμενου δρόμου, προβλέπεται η κατασκευή
των παρακάτω τεχνικών έργων:
Δύο σωληνωτούς οχετούς D = 1,0 μ με φρεάτιο στις θέσεις Τ1 (x=512500, y=4573458) και T2
(x=508685, y=4574593) που θα εξυπηρετούν την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων από την
τάφρο της οδού (ανακουφιστικά) και ρεμάτων περιοδικής υδατοπαροχής. Οι θέσεις των τεχνικών
αναφέρονται σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ87
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν από το Δασαρχείο Δράμας με εργολαβία
από πιστώσεις που θα διατεθούν για τον σκοπό αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ - ΩΦΕΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ

Το κόστος ολόκληρου του έργου σύμφωνα με τον προϋπολογισμό ανέρχεται σε
17.500,00 €.
Για το συγκεκριμένο έργο έχει συνταχθεί η παρακάτω μελέτη, η οποία θα διατεθεί στον
ανάδοχο του έργου σε φωτοαντίγραφο μετά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και
στους εργολάβους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.
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14927/9-10-2018 απόφαση έγκρισης μελέτης
Δ/νσης Δασών Δράμας
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Συντάκτρια

Η Αναπληρώτρια Δασάρχης Δράμας

Γεωργία Αρναούτογλου
Δασολόγος

Σοφία Θεοδωρίδου
Δασολόγος

Εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ. 15361/12-10-2018 απόφαση

E.Σ.Α.Δ.Μ.-ΘΡ.
Η Διευθύντρια Δασών Ν. Δράμας

Ελισάβετ Κωνσταντινίδου
Δασολόγος

