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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση δρόµων του ασικού Οδικού ικτύου που βρίσκονται 
στο ηµόσιο ασικό  Σύµπλεγµα Ωραίου 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. 
 
Η περιοχή ευθύνης του ασαρχείου  Ξάνθης έχει έντονο ανάγλυφο στον ορεινό όγκο, 
µεγάλο πλήθος και έκταση δασικού οδικού δικτύου και απαιτείται εξασφάλιση πρόσβασης  
σε καίρια σηµεία. 
 
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 κρίνεται  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. 
 
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές και 
επισηµάνσεις:  
  
1. Η ισοπέδωση και η µόρφωση του καταστρώµατος θα γίνει σε ολόκληρο το υφιστάµενο 
πλάτος το οποίο για τους δρόµους Β' Κατηγορίας ανέρχεται κατά µέσο όρο σε 5 έως 6 µέτρα 
και για δρόµους Γ' Κατηγορίας σε µέσω πλάτος 4 έως 5 µέτρα.  
Σε σηµεία του δρόµου που υπάρχουν βραχώδεις εξάρσεις, θα απαιτηθεί και η χρήση 
επιπλέον εξαρτήµατος, πχ σφύρα, για τη διάσπασή και την διάστρωσή τους µε τον 
διαµορφωτήρα. Σε περιπτώσεις έλλειψης υλικού διάστρωσης, ο ανάδοχος υποχρεούται µε 
τη χρήση ειδικού µηχανήµατος σε µεταφορά υλικού για την πληρωση των κενών, από 
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. 
 2. Κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, δεν θα εγκαταλείπονται προϊόντα 
εκσκαφής στις άκρες των δρόµων και θα καταβάλλεται προσπάθεια, όπου αυτό είναι 
εφικτό, να ισοπεδώνονται τέτοιου είδους αναχώµατα που έχουν δηµιουργηθεί στο 



παρελθόν, διότι αυτά αφενός περιορίζουν το ωφέλιµο πλάτος του καταστρώµατος και 
αφετέρου πάνω σε αυτά αναπτύσσεται προοδευτικά θαµνώδης και εν συνεχεία ξυλώδης  
βλάστηση, που δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο τη βατότητα και εµποδίζει λόγω σκίασης το 
στέγνωµα του καταστρώµατος µετά από βροχοπτώσεις.     
  
3. Ο καθαρισµός των υφιστάµενων τάφρων θα γίνει στα τµήµατα του δικτύου όπου λόγω 
των προσχώσεων που έχουν υποστεί, τα ρέοντα ύδατα κυλούν µέσα στο δρόµο, 
αυλακώνουν το οδόστρωµα και το διαβρώνουν.  
Η εκτέλεση των εργασιών αυτών είναι καθοριστική για την αποκατάσταση της βατότητας 
και την προστασία του καταστρώµατος , ιδίως στις περιοχές µε αργιλοπηλώδη σύσταση 
εδάφους.   
  
4. Η άρση των καταπτώσεων ή επιχώσεων θα γίνει στα τµήµατα του δασικού οδικού 
δικτύου που παρουσιάζουν έντονο πρόβληµα προσπελασιµότητας από καταπτώσεις πρανών 
ή λίθων και κατολισθήσεις υπερκείµενων σαθρών ή χαλαρών εδαφών, οι οποίες συνήθως 
δηµιουργούνται από παρατεταµένες έντονης ραγδαιότητας καταιγίδες (συνήθως εαρινές ή 
θερινές) καθώς και σε πολλά τµήµατα  ακόµη των δασικών δρόµων που δεν έχουν 
συντηρηθεί επί σειρά πολλών ετών λόγω ανεπαρκούς χρηµατοδότησης. Στα τµήµατα αυτά 
παρατηρείται συσσώρευση πρανών µε                   ανάπτυξη θαµνώδους και σε ορισµένες 
περιπτώσεις και δεντρώδους φυσικής βλάστησης στα πρανή και το κατάστρωµά τους, µε 
συνέπεια στα τµήµατα αυτά προκειµένου να γίνουν βατά, θα πρέπει να εκτελεστούν τέτοιου 
είδους εργασίες.  
 
5. Καθαρισµός οχετών ύψους ή ανοίγµατος µέχρι και 3,00 mm και των τυχόν υπαρχόντων 
φρεατίων και αποµάκρυνση των πάσης φύσεως προσχώσεων, µε µηχανικά ή και 
χειρωνακτικά επίσης θα γίνει όπου απαιτείται. 
 
Από το συνολικό µήκος των δρόµων που προτείνεται για συντήρηση, ενδέχεται επί µέρους 
τµήµατα να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να µην χρειαστεί να συντηρηθούν, ιδίως εάν 
οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την τρέχουσα εαρινή και θερινή περίοδο δεν 
επιφέρουν σηµαντικές ζηµιές στο οδόστρωµα ή τις τάφρους, ειδικά στα τµήµατα του 
δικτύου που εκτελέστηκαν εργασίες οδοστρωσίας το προηγούµενο έτος. Η επιµέτρηση των 
εργασιών σε ότι αφορά το  µήκος  κάθε τµήµατος µπορεί να γίνει και µε τη βοήθεια 
φορητών συσκευών και του µέσου πλάτους µε τη χρήση µετροταινίας ανά συγκεκριµένες 
αποστάσεις ανάλογα µε το ολικό µήκος των τµηµάτων, έτσι ώστε τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων να ανταποκρίνονται κατά µέγιστο δυνατό βαθµό στις πραγµατικές εκτελεσµένες 
ποσότητες. 
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα και µε επιµέλεια σε συνεργασία µε την Υπηρεσία 
µας. Οι παρεµβάσεις αφορούν υφιστάµενους δασικούς δρόµους στην περιοχή του �ηµοσίου 
�ασικού Συµπλεγµάτος Ωραίου. 
 
Οι  εργασίες  θα εκτελεστούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της επιβλέπουσας αρχής και θα 
ιεραρχηθούν κατά την κρίση της, σε συνδυασµό µε τις άµεσες ανάγκες ασοπροστασίας. 
Θα υπάρχει άµεση ανταπόκριση από τον ανάδοχο σε οποιαδήποτε υπόδειξη της Υπηρεσίας 
µας. 
 
Ο Συνολικός Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των 6.999,06  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%.    
 
Η χρηµατοδότηση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί από πιστώσεις της ΣΑΕ 584 του 
Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2020 σύµφωνα µε την αριθµ. 
ΥΠΕΝ/ΠΠ/56464/1651/25-6-2020 Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«2η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις ασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων 
ιοικήσεων….του έργου 2019ΣΕ58400001 ¨Αναβάθµισηξ δασικής πολιτικής και 



δασοπροστασίας µε αντικείµενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο¨του ορίου 
πληρωµών της ΣΑΕ 584 του Προγραµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2020»,  την  αριθµ. 
5749/29-6-2020 Απόφαση ιεύθυνσης ασών Ξάνθης «2η έγκριση διάθεσης πίστωσης στις 
ασικές Υπηρεσίες των Α του έργου 2019ΣΕ58400001 «Αναβάθµιση δασικής πολιτικής και 
δασοπροστασίας µε αντικείµενο τις δασικές πυρκαγιές σε εθνικό επίπεδο»  του ορίου 
Πληρωµώντης  ΣΑΕ 584 του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων 2020 » και της αριθµ. 
6505/14-07-2020 Αποφασης ασαρχείου Ξάνθης. 
 
                                                                                                    
                                                                                                    Ξάνθη Ιούλιος 2020 
                                                                                                          Η Συντάκτρια 
 
 
 
 
                                                                                                    ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
                                                                                                 Γεωτεχνικός -ασολόγος  
                                                                                                         µε Α΄βαθµό 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  
 

Βάσει των:  
- 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  

- τιµές  ATEO  Γ΄ Τριµήνου 2012 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο  - ΝΕΟ 
 
ΙΣΟΠΕΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (εργασία διαµορφωτήρα) 
(Κωδικός αναθεώρησης ΟΟ 1140) 
 
Εργασίες ισοπέδωσης και µόρφωσης της επιφάνειας του καταστρώµατος δρόµου χωρίς 
οδόστρωµα µε χρήση διαµορφωτήρα . 
Τιµή εφαρµογής ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπέδωσης και µόρφωσης της επιφάνειας του 
καταστρώµατος  
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  τρία  κόµµα   δύο  λεπτά  του  Ευρώ  . 
         (Αριθµητικά):  0,032 € 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο   
 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΟΜΗΣ `Η ΤΑΦΡΟΥ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ, ΣΕ 
ΚΑΘΕ ΕΙΟΥΣ ΕΑΦΟΣ 
Άρθρο Α-14    -    (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΟ-1310) 
 
Καθαρισµός και µόρφωση πρανών και πυθµένα υφιστάµενης τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
τάφρου ερείσµατος, σε κάθε είδους έδαφος, µε διαστάσεις και κλίσεις που καθορίζονται 
στη µελέτη, που θα εκτελεσθεί µε µηχανικά µέσα ή/και εργαλεία χειρός, µετά της 
µεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης µηχανικών µέσων,  
η δαπάνη της εργασίας καθαρισµού της τάφρου και µόρφωσης των πρανών και του 
πυθµένα της ή του ερείσµατος,  
η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισµού και µεταφοράς των παραγοµένων 
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατοµής µε πλάτος 
πυθµένα έως 0,30 m. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως):  εξήντα πέντε  λεπτά του Ευρώ .  
         (Αριθµητικά):  0,65 € 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο   
 
ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΟΥΣ ΕΑΦΟΣ 
Άρθρο Α-16  -  (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΟ-1420) 
 
Άρση καταπτώσεων ή κατολισθήσεων εδάφους οποιασδήποτε φύσεως από τα πρανή 
ορυγµάτων ή επιχωµάτων υφιστάµενων οδών, µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 



η δαπάνη των εργασιών άρσης των καταπτώσεων,  
η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση και απόθεσης σε 
θέσεις της έγκρισης της Υπηρεσίας των προϊόντων κατάπτωσης προς κατασκευή ή 
συµπλήρωση επιχωµάτων ή προς προσωρινή απόθεση ή προς οριστική αποµάκρυνση εκτός 
του έργου, περιλαµβανοµένης και της τυχόν εκθάµνωσης, κοπής ή/και εκρίζωσης δέντρων 
οποιασδήποτε περιµέτρου και αποµάκρυνσής τους από την περιοχή του έργου. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνεται επίσης ανηγµένα η δαπάνη µόρφωσης των πρανών και 
του πυθµένα της περιοχής κατάπτωσης, περιλαµβανοµένου του τυχόν αναγκαίου 
θρυµµατισµού ογκολίθων για τη διευκόλυνση της άρσης των προϊόντων κατάπτωσης  
 
Η άρση καταπτώσεων επιµετράται µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ                 (Ολογράφως): Ένα  ευρώ  και  είκοσι  λεπτά  του Ευρώ. 
                           (Αριθµητικά):  1,20 € 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α/Α Είδος εργασίας Είδος 
µονάδας 

Τιµή 
µονάδας 

(€) 

Άρθρο 1 
Νέο 

Ισοπέδωση καταστρώµατος (εργασία 
διαµορφωτήρα) m2 0,032 

Άρθρο 2   
  Α-14 

Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε 
κάθε είδους εδάφους 

mm 0,650 

Άρθρο 4 
 Α-16 

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους 
εδάφους  m3 1,20 

 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α/Α Είδος εργασίας Είδος 
µονάδας 

Μονάδες 
εργασίας 

Άρθρο 1 
Νέο 

Ισοπέδωση καταστρώµατος (εργασία 
διαµορφωτήρα) m2 30.000,00 

Άρθρο 2   
  Α-14 

Καθαρισµός και µόρφωση τάφρου 
τριγωνικής διατοµής ή ερείσµατος σε 
κάθε είδους εδάφους 

mm 7.000,00 

Άρθρο 4 
 Α-16 

Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους 
εδάφους  m3 112,00 



 
EN�ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α Είδος εργασίας Είδος 
µονάδας 

Μονάδες 
εργασίας 

Τιµή 
µονάδας �απάνη 

Άρθρο 1 
Νέο 

Ισοπέδωση καταστρώµατος 
(εργασία διαµορφωτήρα) m2 30.000,00 0,032 960,00 

Άρθρο 2   
  Α-14 

Καθαρισµός και µόρφωση 
τάφρου τριγωνικής διατοµής ή 
ερείσµατος σε κάθε είδους 
εδάφους 

mm 7.000,00 0,650 4.550,00 

Άρθρο 4 
 Α-16 

Άρση καταπτώσεων για κάθε 
είδους εδάφους  m3 112,00 1,20 134,40 

   Σύνολο  5.644,40 
   ΦΠΑ 24% 1.354,66 

   Γενικό Σύνολο  6.999,06 
 
 
 
 

                                                                                     ΕΛΕΓΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ξάνθη   14/7/2020                             Ξάνθη ,   14/7/2020 
      Η Συντάκτρια                             Ο  ασάρχης Ξάνθης 

                                   
   

    ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
Γεωτεχνικός-�ασολόγος 
       µε Α΄βαθµό 

                               ΜΗΛΙΟΣ Χρηστος 
                        Γεωτεχνικός-�ασολόγος 
                                  µε Α΄βαθµό 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 
µε την αριθµ. ………………………………………...απόφαση /νσης ασών Ξάνθης 

 


