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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ
«ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΔΑΟΤ ΝΑΟΤΑ»
Σο Δθμοτικό Δάςοσ τθσ Νάουςασ ζκταςθσ 71.200 ςτρεμμάτων, διακζτει ζνα
πυκνό οδικό δίκτυο δαςικϊν δρόμων Γϋ κατθγορίασ ςυνολικοφ μικουσ περίπου 120
χλμ.
Για τθ βατότθτα του δαςικοφ οδικοφ δικτφου απαιτείται θ ετιςια ςυντιρθςι
του. Σο ζτοσ 2016 ζγινε θ απαραίτθτθ ςυντιρθςθ του , με τθν πάροδο όμωσ του
χειμϊνα και με τθ διζλευςθ βαρζων οχθμάτων μεταφοράσ ξυλείασ, κατά τθ
διάρκεια του φκινοπϊρου από τα διάφορα υλοτόμια, το οδόςτρωμα ςτουσ
δαςικοφσ δρόμουσ κατά κζςεισ παρουςιάηει ηθμιζσ, όπωσ αυλακϊςεισ, καταπτϊςεισ
πρανϊν κακϊσ και αποφράξεισ των τάφρων αποχζτευςθσ των δρόμων από φερτά
υλικά των όμβριων υδάτων, ζτςι λοιπόν κρίνεται αναγκαία θ ςυντιρθςι του.
Η
παροφςα
μελζτθ
ενδεικτικοφ
προχπολογιςμοφ
39.600,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου και του Φ.Π.Α., αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ τθσ αντιπυρικισ
προςταςίασ του δάςουσ, ςτθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ των πυροςβεςτικϊν και
άλλων οχθμάτων για τθν πρόλθψθ και καταςτολι των δαςικϊν πυρκαγιϊν κακϊσ
επίςθσ για τθν ομαλι μετακίνθςθ του δαςοτεχνικοφ προςωπικοφ και μεταφορά των
παραγόμενων δαςικϊν προϊόντων.
Σο εν λόγω ζργο κατατάςςεται, κατά ΟΜΟΕ ΛΚΟΔ, ςτθν Κατθγορία Α, Ομάδα
ΑVΙ με τον χαρακτθριςμό τθσ Σριτεφουςασ οδοφ-Δαςικισ οδοφ. Επίςθσ το εν λόγω
ζργο κατατάςςεται ςτθν κατηγορία Β τθσ Τ.Α. 1958/2012 (Β' 21), όπωσ ιςχφει, και
ςυγκεκριμζνα ςτθν ομάδα 1θ με Α/Α 11. Ωσ εκ τοφτου δφναται να υπαχκεί ςτισ
Πρότυπεσ Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ που κακορίηονται ςτθν Τ.Α. Α.Π. οικ.
170163/23-09-2013 (ΦΕΚ 2356/20.09.2013 τεφχοσ Β’).
Σο ςυγκεκριμζνο αντιπλθμμυρικό ζργο κα εκτείνεται ςε μικοσ κοίτθσ που δεν
θα υπερβαίνει τα 100m.
Οι εργαςίεσ που κα γίνουν είναι οι εξισ:
1. Βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν δρόμων που ανικουν ςτο Δθμοτικό δάςοσ
Νάουςασ.
2. Κακαριςμόσ και διαμόρφωςθ τάφρων με μθχανικά μζςα.
3. Καταςκευι οδοςτρωςίασ (χαλικόςτρωςθ) πάχουσ 10 cm, ςε κζςεισ όπου
λιμνάηουν νερά μετά από βροχζσ και δθμιουργοφνται λάςπεσ. Σο αργό υλικό
κα προζλκει από κατάλλθλεσ παρόδιεσ κζςεισ των προσ ςυντιρθςθ δαςικϊν
δρόμων (ςτροφζσ, διαπλατφνςεισ) και από προϊόντα καταπτϊςεων, θ δε μζςθ
απόςταςθ μεταφοράσ του υπολογίηεται ςε πζντε (5) χλμ.
4. Καταςκευι επτά (7) ςωλθνωτϊν οχετϊν με πτερυγότοιχουσ κακϊσ και
τςιμεντόςτρωςθ τμιματοσ δαςικισ οδοφ, ςε δφο διαφορετικά ςθμεία, δφο

δαςόδρομων, για τθν προςταςία του οδοςτρϊματοσ από τισ διαβρϊςεισ που
προκαλοφν τα όμβρια φδατα:
 ωλθνωτόσ οχετόσ (1οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτθ κζςθ
“Ορματηίκ”, ςτο δαςικό δρόμο από “Ορματηίκ” προσ “Μακροπάδι”
(40038’18,09’’ - 21057’10,77’’).
 Σςιμεντόςτρωςθ τμιματοσ δαςικισ οδοφ (α) ςτθ κζςθ “Μουτςάρεσ”,
ςτο δαςικό δρόμο από “Ορματηίκ” προσ “Μακροπάδι” (400 38’ 55,08’’ 0
21 56’35,83’’).
 Σςιμεντόςτρωςθ τμιματοσ δαςικισ οδοφ (β) ςτο δαςικό δρόμο από
“Κοφτουλο” προσ “Μζγα Ρζμα” ςτθ κζςθ “Αλαταριά” (40039’13,29’’ - 210
57’02,14’’).
 ωλθνωτόσ οχετόσ (2οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτο δαςικό
δρόμο από “Μζγα Ρζμα” προσ “Αμάραντο” (40039’48,12’’ - 21057’19,71’’).
 ωλθνωτόσ οχετόσ (3οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτο δαςικό
δρόμο από “Μζγα Ρζμα” προσ “Αμάραντο” (40039’53,60’’ - 21057’25,83’’)
 ωλθνωτόσ οχετόσ (4οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτο δαςικό
δρόμο από “Μζγα Ρζμα” προσ “Αμάραντο” (40040’07,09’’ - 21057’30,04’’ )
 ωλθνωτόσ οχετόσ (5οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτο δαςικό
δρόμο από “Γεφυροφδια” προσ “τάϊκα” (40039’37,72’’ - 21058’48,46’’’)
 ωλθνωτόσ οχετόσ (6οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτο δαςικό
δρόμο από “Ιταλικά” προσ “Άςπρο ςπίτι” (40038’43,07’’ - 22001’52,21’’’).
 ωλθνωτόσ οχετόσ (7οσ) d=1,00m με πτερυγότοιχουσ ςτο δαςικό
δρόμο του Εκτροφείου Νάουςασ (40036’13,88’’ - 22002’39,88’’’)
Οι παραπάνω εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν με τα μθχανιματα που διακζτει
ο Διμοσ Νάουςασ, ενϊ θ καταςκευι των τεχνικϊν κα εκτελεςκεί από ανάδοχο που
κα προκφψει μετά από ςυνοπτικό διαγωνιςμό ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.
4412/2016.
Σο ζργο είναι εγγεγραμμζνο ςτο Σεχνικό Πρόγραμμα του Διμου Νάουςασ για
το ζτοσ 2017. Η δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου ζχει εκτιμθκεί ότι κα
ανζλκει ςτο ποςό των 39.600€ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Π.Α. 24%. Θα
βαρφνει τον τακτικό προχπολογιςμό του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2017
και ςυγκεκριμζνα τθν πίςτωςθ υπό τον τίτλο «Πυροπροςταςία Δθμοτικοφ
δάςουσ Νάουςασ» από τον Κ.Α.Ε. 02.35.7336.011, όπου είναι εγγεγραμμζνθ
πίςτωςθ ποςοφ από επιχοριγθςθ ΤΠ.Ε.Α.Η.Δ..
Παρατίκεται δαςοπονικόσ χάρτθσ, φωτογραφίεσ με τισ κζςεισ όπου κα
καταςκευαςτοφν οι ςωλθνωτοί οχετοί κακϊσ επίςθσ και ςχζδια για κάκε οχετό.

Νάουςα
Ιοφνιοσ 2017
Ο ΤΝΣΑΞΑ

Σςάκνησ Παναγιώτησ
Σεχνολόγοσ Δαςοπονίασ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊςτάμενοσ τησ
Διεφθυνςησ Περιβάλλοντοσ

τεφανίδησ Γεώργιοσ
Δαςολόγοσ - Περιβαλλοντολόγοσ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

1. ΟΔΟΠΟΙΪΑ
1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών
έργων και τάφρων πλάτους
έως 5,00 m

ΝΑΟΔΟ Β01

ΝΟΔΟ 2151

1

m3

440,00

4,00

1.760,00

2 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, xαλύβδινο
δομικό πλέγμα B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.3

ΥΔΡ 7018

2

kg

320,00

1,15

368,00

3 Χαλύβδινος οπλισμός
σκυροδεμάτων, χάλυβας
οπλισμού σκυροδέματος
B500C

ΝΑΟΔΟ Β30.2

ΝΟΔΟ 2612

3

kg

3.200,00

1,15

3.680,00

4 Προμήθεια, μεταφορά στη
θέση εγκατάστασης, και
τοποθέτηση
προκατασκευασμένων
τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες
αποχέτευσης κλάσεως
αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1916 Ονομαστικής διαμέτρου
D1000 mm

ΝΑΥΔΡ
12.01.01.07

ΥΔΡ 6551.7

4

m

43,00

144,00

6.192,00

Σε μεταφορά

12.000,00
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A/A

Είδος Εργασιών

Κωδικός
Άρθρου

Κωδικός
Αναθεώρησης

Α.Τ.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Μον.
Ποσότητα
Mετρ.
[6]

[7]

m3

100,00

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)
[8]

Από μεταφορά
5 Κατασκευή πλακών πλήρων,
ολόσωμων βάθρων,
λεπτοτοίχων και κιβωτιοειδών
οχετών με σκυρόδεμα C16/20

ΝΑΟΔΟ
Β29.3.3

ΝΟΔΟ 2532

10

115,00

Δαπάνη (Ευρώ)
Μερική
Δαπάνη

Ολική
Δαπάνη

[9]

[10]

12.000,00
11.500,00

23.500,00

Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΪΑ
Άθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ

23.500,00
18,00%

Άθροισμα
Απρόβλεπτα

4.230,00
27.730,00

15,00%

Άθροισμα

4.159,50
31.889,50

Πρόβλεψη αναθεώρησης

46,00

Άθροισμα
ΦΠΑ

23.500,00

31.935,50
24,00%

7.664,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

39.600,02

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ
Εγκ. 36/13-12-2001

39.600,00
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