
 1  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ   Ν.  ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
  

                           ΕΡΓΟ: 
 
 

Επείγουσες εργασίες 

συντήρησης δασικού οδικού 

δικτύου Δ/νσης Δασών Ροδόπης 

έτους 2018 (2η  κατανομή ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση δασικού οδικού 

δικτύου Περιοχής Σαρακηνής – 

Κάτω Δροσινής Νομού Ροδόπης» 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Πιστώσεις ΣΑΕΠ 531 έτους 2018 

                                                                                      

 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.000,00  Ευρώ Ευρώ με ΦΠΑ. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 Το έργο αφορά στη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου στην  ευρύτερη περιοχή 

Σαρακηνής και Κάτω Δροσινής , του νομού  Ροδόπης, το οποίο άμεσα πρέπει να καταστεί 

στοιχειωδώς προσπελάσιμο, μετά την χορήγηση των απαραίτητων πιστώσεων. 

        Κατά τον επιτόπιο έλεγχο και εξαιτίας των πολλών βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της 

χειμερινής περιόδου, αλλά και των πρόσφατων έντονων βροχοπτώσεων, παρουσιάστηκαν κατά 

θέσεις καταπτώσεις πρανών που περιορίζουν τη βατότητα και κατά θέσεις οι τάφροι αποχέτευσης 

των υδάτων  γέμισαν με φερτά υλικά, με αποτέλεσμα τα ύδατα να ρέουν κατά μήκος του δρόμου και 

να δημιουργούν αυλακώσεις στο κατάστρωμα . 

        Η συνέχεια του οδοστρώματος θα επιτευχθεί με την άρση των καταπτώσεων, ενώ με τον 

καθαρισμό και τη μόρφωση των τάφρων, όπου απαιτείται, απομακρύνονται τα νερά από το 

οδόστρωμα. 

       Επίσης η ισοπέδωση και μόρφωση της επιφάνειας του οδοστρώματος με διαμορφωτήρα, θα 

πραγματοποιηθεί σε μέσο πλάτος καταστρώματος 5,5 μέτρων και σε μήκος   60,12  χιλιομέτρων, σε 

δασικό οδικό δίκτυο Γ΄ κατηγορίας. 

Το είδος και οι ποσότητες των εργασιών που θα εκτελεστούν, φαίνονται αναλυτικά, στον  πίνακα 

προϋπολογισμού υπηρεσίας και στο τεύχος της ανάλυσης τιμών. 
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      Οι τιμές μονάδος που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση του προϋπολογισμού της μελέτης είναι σύμφωνες : 

       1)  Με την υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466/4-5-2017(Β΄1746) απόφαση του Υπουργού 

Υποδομών & Μεταφορών «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες 

συμβάσεις έργων» που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 7ζ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016 

και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.39340/ΦΝ466/31-5-2017 (Β΄1994) όμοια 

απόφαση, 

        2) Με την αριθμ. 23203/19-04-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Συντονισμού & Επιθεώρησης 

Δασών Μακεδονίας-Θράκης σχετική με το τιμολόγιο  Εργασιών Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου 

για το έτος 2018. 

 

                                                              ΚΟΜΟΤΗΝΗ   30/10/2018 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο συντάκτης  

 

 

 

      ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

Γεωτεχνικός Δασολόγος  

 

 

 

 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ  

                               

 

 

 

            ΓΚΟΤΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 

         Msc Γεωτεχνικός Δασολόγος 

 

                                                                      ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αριθ. πρωτ. 19628/29-10-2018 απόφαση της Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης της Δ/νσης Δασών 

Ν. Ροδόπης. 

 

 


