
                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.  ΠΙΕΡΙΑΣ

 

      
      ΕΡΓΟ:

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
    

«Βελτίωση – Συντήρηση του Δασικού Αντιπυρικού  Δικτύου 
 και λοιπών έργων για το 2021 του  Δημοσίου Δασικού     
Συμπλέγματος «Σκοτεινών –Φτέρης-Λιβαδίου-Πλατανορέματος» 
και των Δημοσίων Δασών Λιτοχώρου-Λεπτοκαρυάς-Δίου-Πύργου 
Ολύμπου» Ν. Πιερίας»

Ειδικός Φορέας Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2021

 35.000,00  Ευρώ ( με Φ.Π.Α.)

                                                 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

         Το έργο αφορά στη βελτίωση – συντήρηση του Δασικού Αντιπυρικού  Δικτύου και 

λοιπών έργων για το 2021 του  Δημοσίου Δασικού   Συμπλέγματος «Σκοτεινών –Φτέρης-

Λιβαδίου - Πλατανορέματος» και των Δημοσίων Δασών Λιτοχώρου-Λεπτοκαρυάς-Δίου-

Πύργου Ολύμπου» Ν. Πιερίας»

          Εξαιτίας των βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κατά τη διάρκεια της περασμένης 

χειμερινής περιόδου, αλλά και της κυκλοφοριακής φόρτισης, η βατότητα του οδικού δικτύου

είναι προβληματική και άμεσα πρέπει να καταστεί στοιχειωδώς προσπελάσιμο, για την 

ασφαλή και άνετη κυκλοφορία των οχημάτων και την προστασία των δασικών 

οικοσυστημάτων. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο παρουσιάστηκαν προβλήματα όπως : απόφραξη 

τάφρων ,κατά θέσεις καταπτώσεις πρανών και διάβρωση του καταστρώματος από τα νερά 

που συρρέουν σ’ αυτό και το χαρακώνουν. 

          Για να αποκατασταθεί  η βατότητα προτείνεται  η ισοπέδωση και  μόρφωση της

επιφάνειας του καταστρώματος με διαμορφωτήρα, με μέσο πλάτος καταστρώματος περίπου

5 μέτρων και ο καθαρισμός και η μόρφωση της τάφρου.                                      

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

στον πίνακα προϋπολογισμού της 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  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 και 

  

Κατερίνη   26 /  05/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
   Η Συντάκτρια Η Προϊσταμένη Τμήματος Ε. Δ.Ε.

              Μαρία Παπαδημητρίου                                  Μαρία Παπαδημητρίου
                  Δασολόγος                           Δασολόγος

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθ. πρωτ.  85376/25-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΧΒ3ΟΡ1Υ-ΨΥ2)
απόφαση Δ/νσης Δασών Πιερίας

Κατερίνη,   26 -  05 - 2021

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης  Δασών Πιερίας

Γεώργιος  Χ. Μαυρίδης

Δασολόγος
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