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                                                                             ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Το έργο αφορά στη συντήρηση-βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου περιοχής  Σαπών, Νέδας, 

Νέας  Σάντας και Ισμάρου, καθώς και την συντήρηση των αντιπυρικών ζωνών. Τα δάση που 

αναπτύσσονται στις  περιοχές  αυτές αποτελούνται κυρίως από αείφυλλα πλατύφυλλα και 

αναδασώσεις τραχείας πεύκης.  

Εξαιτίας των  βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, το δασικό οδικό δίκτυο 

έχει υποστεί ζημίες στο οδόστρωμα, σε βαθμό ανάλογο με την κατά μήκος  κλήση και τη φύση του 

εδάφους. Επίσης εντός της επιφάνειας των αντιπυρικών ζωνών, πέρα από την εμφάνιση 

επιφανειακών αυλακώσεων λόγω της δράσης του νερού , παρατηρείται και συσσώρευση βιομάζας 

που προέρχεται είτε από αναβλάστηση φρύγανων και ποών είτε από πρεμνοβλάστηση αείφυλλων 

πλατύφυλλων. 

Για να αποκατασταθεί η βατότητα του δασικού οδικού δικτύου, προτείνεται η ισοπέδωση και 

μόρφωση της επιφάνειας του καταστρώματος με διαμορφωτήρα, με μέσο πλάτος καταστρώματος 5 

μέτρων ,σε μήκος 75 χιλιομέτρων καθώς και ο καθαρισμός και η συντήρηση των αντιπυρικών 

συνολικού μήκους 2  χιλιομέτρων και πλάτος ανά λωρίδα σύμφωνα με τον αναλυτικό προμετρικό 

πίνακα  

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

προϋπολογισμού υπηρεσίας και στο τεύχος της ανάλυσης τιμών. 

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 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ   
ΓΕΝΙΚΗ   Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ    
Δ/ΝΣΗ   ΔΑΣΩΝ   Ν.  ΡΟΔΟΠΗΣ 

 
  

                         ΕΡΓΟ: 

 

 

 

«Συντήρηση- Βελτίωση  δασικού οδικού 
δικτύου περιοχής Σαπών – Νέδας – 
Νέας Σάντας και  Ισμάρου  2021» 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

 

18.900,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
Πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών 
του Πράσινου Ταμείου έτους 2021                                                                   
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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. 

         

                                                   ΚΟΜΟΤΗΝΗ      24 /05/2021 

 

   

                 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάκτης  

 

 

 

  ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ 

  Γεωτεχνικός Δασολόγος  

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ε.Γ.Γ.ΑΠ.Δ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΡΟΔΟΠΗΣ 

Α/Α  

 

 

      ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

           Γεωτεχνικός Δασολόγος 

 

 

                                                               ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την με αριθ.  πρωτ. 83254/24 -5-2021  απόφαση του Αναπληρωτή  Προϊσταμένου της  
                                                    Δ/νσης   Δασών  Ν. Ροδόπης. 
 
 

 

 

 

 

   

    

 

 


