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1. ΓΔΝΙΚΑ 

Οη παξνχζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ηηο εξγαζίεο δηάλνημεο δαζηθνχ δξφκνπ Γ΄ 

θαηεγνξίαο ζην Γεκνηηθφ δαζφθηεκα Νάνπζαο. Σν ζπγθεθξηκέλν δαζφθηεκα βξίζθεηαη ζην 

Αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Βεξκίνπ φξνπο ζηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ δεκνηηθνχ δαζνθηήκαηνο ηεο πφιεσο 

Νάνπζαο. Ο δήκνο Νάνπζαο θαηάθεξε κέρξη ζήκεξα λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

δαζνθηήκνλεο ηεο ρψξαο καο θαηέρνληαο ζπλνιηθή έθηαζε 71.200 ζηξέκκαηα. 

Οη ελ ιφγσ εξγαζίεο θαηαηάζζνληαη, θαηά ΟΜΟΔ ΛΚΟΓ, ζηελ Καηεγνξία Α, Οκάδα ΑVΙ κε 

ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο Σξηηεχνπζαο νδνχ-Γαζηθήο νδνχ. 

Δπίζεο νη ελ ιφγσ εξγαζίεο θαηαηάζζνληαη ζηελ καηηγορέα Β ηεο Τ.Α. 1958/2012 (Β' 21), 

φπσο ηζρχεη, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ νκάδα 1ε κε Α/Α 11. Ωο εθ ηνχηνπ δχλαηαη λα ππαρζεί ζηηο 

Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Τ.Α. Α.Π. νηθ. 170163/23-09-2013 

(ΦΔΚ 2356/20.09.2013 ηεχρνο Β’). 

Γεηηνληθά δαζνθηήκαηα σο πξνο ην Γεκνηηθφ δάζνο Νανχζεο είλαη ηα εμήο: 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΑ: πλεηαηξηζηηθά δαζνθηήκαηα Αγίαο Φσηεηλήο, Αγίνπ Παχινπ, Μεηακφξθσζεο, 

Μεγάινπ Ρέκαηνο, Ιδησηηθφ δάζνο Γηαλλαθνρσξίνπ, ππφινηπν θηεκαηηθήο πεξηνρήο Νανχζεο, 

Ιδησηηθφ δαζχιιην Σέκα, Μνλαζηεξηαθφ δάζνο Μεηακφξθσζεο θαη ζπλεηαηξηζηηθφ δαζφθηεκα 

Αξθνρσξίνπ. 
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ΝΟΣΙΑ: Γεκφζην δάζνο Μαξνχζηαο, πλεηαηξηθφ δαζφθηεκα «Μηθξνχ Μεξά» θαη ζπλεηαηξηθφ 

δάζνο ειίνπ. 

ΓΤΣΙΚΑ: ζπλεηαηξηζηηθφ δάζνο ειίνπ, δεκφζην δάζνο Σζαλαθηζή, ζπλεηαηξηζηηθή βνζθή 

Σζαλαθηζή (Κνηλφηεηα Μεγάινπ Ρέκαηνο), απαιινηξησζέληα βνζθφηνπν Σνχξιηα – Καξά 

Μπνπξλάξ (Μηθξνθηελνηξφθσλ Νανχζεο), θνηλνηηθφ βνζθφηνπν Πχξγσλ, θνηλνηηθφ δάζνο 

Γξακκαηηθνχ. 

ΒΟΡΔΙΑ: πληδηφθηεην δάζνο Γξακκαηηθνχ θαη Γεκφζην δάζνο Σνβαξίηζη. 

2. ΚΟΠΟ 

Σν Γεκνηηθφ δάζνο ηεο Νάνπζαο πνπ απνηειεί ην βαζηθφηεξν θαη ζηαζεξφηεξν ρξεκαηηθφ πφξν 

ηνπ νκσλχκνπ Γήκνπ έρεη έλα ζρεηηθά ππθλφ νδηθφ δίθηπν δαζνδξφκσλ Γ΄ θαηεγνξίαο ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 121 ρικ.  

Σν ππθλφ απηφ νδηθφ δίθηπν ζπλεηζθέξεη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δάζνπο ηφζν σο πξνο ηελ 

ζπγθνκηδή θαη κεηαθνξά ηνπ μπιαπνζέκαηνο, φζν θαη πξνο ηελ εμππεξέηεζε ππνινίπσλ 

θαηεπζχλζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνιππνίθηιεο δαζνπνληθήο δηαρείξηζεο (νξεηλφο ηνπξηζκφο θαη 

αλαςπρή, θπλήγη, πεδνπνξία θ.η.ι.).  

Παξάιιεια πξνζθέξεη άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ππξθαγηψλ, αθνχ 

εμππεξεηεί ζηελ έγθαηξε επέκβαζε ησλ ππξνζβεζηηθψλ θαη πνιηηηθψλ νρεκάησλ πνπ βνεζνχλ ζηνλ 

εληνπηζκφ, θαηαζηνιή θαη έιεγρφ ηνπο. 

Γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηνπ δάζνπο απαηηείηαη ε χπαξμε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ ζε 

φια ηα ζεκεία ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη χζηεξα απφ επηηφπην έιεγρν ζεσξήζεθε ζσζηή ε δηάλνημε 

ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ « Κφιπκπνο – Καξά Υσξάθη» πνπ θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ πξνζπέιαζε ηεο 

ζπζηάδαο 59γ, ν νπνίνο ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ «Γξακκέλε-

Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» κε ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ κε ην Αξθνρψξη. 

Δηδηθφηεξα ε πξνζπέιαζε απηή ζα εμππεξεηήζεη: 

Α) ηην καλύηερη προζηαζία ηοσ δάζοσς από ηον κίνδσνο ηης πσρκαγιάς 

κε ηε ζπλέλσζε ησλ δχν δαζφδξνκσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη νη νπνίνη δηαζρίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ δαζνθηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

πξνζέγγηζεο φινπ ηνπ ηκήκαηνο απηνχ κε ππξνζβεζηηθά νρήκαηα θαη πεδνπφξα ηκήκαηα γηα ηελ 

θαηάζβεζε ηπρφλ ππξθαγηψλ πνπ ζα εθδεισζνχλ. Δπηπιένλ ν δαζφδξνκνο πνπ ζα δηαλνηρηεί ζα 

ιεηηνπξγεί θαη σο αληηππξηθή δψλε. 

Β) ηην καλύηερη εκμεηάλλεσζη ηων δαζικών ζσζηάδων κε ηε ζπγθέληξσζε - ζηνίβαμε ησλ 

παξαγφκελσλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαθνξά απηψλ ζηα θέληξα θαηαλάισζεο 

απφ ηε ζπζηάδα 59γ, κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ δαζηθνχ 

πξντφληνο. 



ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ/ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΔΑΩΝ ελίδα 6 
 
 

Γ) ηην καλύηερη προζηαζία ηων δαζικών οικοζσζηημάηων ηης περιοτής κε ηελ παξνρή 

δπλαηφηεηαο πεξηπνιηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δαζηθνχ 

θαη ζεξακαηηθνχ πινχηνπ απφ παξάλνκεο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο (ιαζξνπινηνκία, ιαζξνζεξία, 

παξάλνκε βνζθή θιπ.). 

 

3. ΤΝΘΗΚΔ ΙΓΙΟΚΣΗΙΑ 

Ο ελ ιφγσ δξφκνο αλήθεη ζην δάζνο θνηίλαο. Ωο αληαιιάμηκν ην δαζφθηεκα ηεο θνηίλαο 

αγνξάζζεθε απφ ηνλ Γήκν Νάνπζαο κε ηίκεκα 2.418.420 δξρ. πνπ θαηαβιήζεθε ζε 20 εηήζηεο 

ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο δπλάκεη ηνπ κε αξηζκφ 21812/8-9-37 ζπκβνιαίνπ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

Βέξνηαο Γ. Μαλσιίδνπ. 

Η επέκβαζε αθνξά δαζηθή έθηαζε (πνπ πεξηιακβάλεη δάζνο νμπάο, πεχθεο, δξπφο).  

 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

4.1 ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  

Ο ελ ιφγσ δαζφδξνκνο ζα δηαλνηρζεί ζε ηκήκα ηνπ δεκνηηθνχ δάζνπο Νάνπζαο, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζηηο ΝΑ θιηηχεο ηνπ δαζνθηήκαηνο θαη Ννηίσο ηεο πφιεο ηεο Νάνπζαο, απφ ηελ νπνία 

απέρεη νδηθά 15 ρηιηφκεηξα.  

4.2 ΓΔΧΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΓΛΤΦΟ  

Γεσινγηθά ε ππφ κειέηε πεξηνρή σο ηκήκα ηνπ φξνπο Βεξκίνπ απνηειεί θνκκάηη ηεο επξχηεξεο 

θξπζηαιινπαγνχο κάδαο ηεο Βνξηλήο Αηγείδνο (πειαγνληθή κάδα ηεο Γ. Μαθεδνλίαο-Οιχκπνπ) πνπ 

αξρίδεη απφ ην άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μαγλεζίαο θαη θαηαιήγεη ζηα θξάζπεδα ηεο ιεθάλεο ησλ 

θνπίσλ κε Αλαηνιηθφ φξην ηε δψλε ηνπ Αμηνχ θαη Γπηηθά ηελ Τπνπειαγνληθή δψλε. Βαζηθφ 

ππφβαζξν ηεο πεξηνρήο είλαη ηα θξπζηαιιηθά κεηακνξθσζηγελή πεηξψκαηα ηεο πεξηφδνπ ησλ 

καξκαξπγηαθψλ ζρηζηνιίζσλ ηνπ Αδσηθνχ αηψλα κε παρχ επηθάζηζκα αζβεζηνιίζνπ ζθιεξήο 

θξπζηαιινγελνχο θχζεο ηνπ νπνίνπ ζηελ ππφ κειέηε πεξηνρή ζπλαληάκε ζε πνιιέο κνξθέο, φπσο 

ςακκηηηθνχο (πνξψδνπο ζπζηάζεσο πξαζηλσπνχ ρξψκαηνο), πιαθψδεηο κε νξηδφληηεο ζηξψζεηο θαη 

θξνθαινπαγή αζβεζηφιηζν. ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ην βαζχ απηφ επηθάζηζκα έρεη απνπιπζεί κε 

απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ν ζρηζηφιηζνο (καξκαξπγηαθφο).  

Όπσο θαίλεηαη  θαη ζηνλ Γαζηθφ ράξηε, ην αλάγιπθν ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο παξνπζηάδεηαη 

κε κέηξηεο θαηά ηφπνπο θιίζεηο. Ο ππφ κειέηε δαζφδξνκνο μεθηλά απφ ην πςφκεηξν ησλ 1110,00 μ. 

ελψ ζηαδηαθά αλέξρεηαη ζην πςφκεηξν ησλ 1168,00μ.  



ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ/ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΔΑΩΝ ελίδα 7 
 
 

4.3 ΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ  

Κιηκαηηθά ζηνηρεία γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ θιίκαηνο ηνπ Γεκνηηθνχ δάζνπο δελ ππάξρνπλ -

εθηφο απφ απηά ηνπ Μεηεσξνινγηθνχ ζηαζκνχ ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Γελδξνθνκίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζηε 

ζέζε Φπηψξην ζε πςφκεηξν 150 κ- θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ΙΓΜΔ, πνπ έρεη, ηνπνζεηήζεη εδψ θαη 

20 ρξφληα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ δάζνπο βξνρφκεηξα γηα δηθή ηνπ ρξήζε.  

ηε κειέηε ζα ζηεξηρηνχκε ζ’ απηά ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ δάζνπο ην 

αλάγιπθν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ, ηηο πςνκεηξηθέο δηαθνξέο, ηε γεηηνλία πξνο ηε ζάιαζζα θαη 

ζπλνπηηθά ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα σο εμήο:  

Δηήζην νκβξνκεηξηθφ χςνο πεξί ηα 1500 ρηιηνζηά.  

Καλνληθή θαηαλνκή ησλ βξνρνπηψζεσλ, κε έλα νκβξνκεηξηθφ κέγηζην θαηά ην ηξίκελν 

Ννέκβξηνο — Ιαλνπάξηνο θαη έλα δεχηεξν νκβξνκεηξηθφ κέγηζην θαηά ηελ βιαζηηθή πεξίνδν 

Μάξηηνο — Μάηνο.  

Έλα νκβξνκεηξηθφ ειάρηζην ην δίκελν Ινχιηνο — Αχγνπζηνο πνπ δελ είλαη νιφηεια μεξφ, ιφγσ 

ηεο πλνήο πγξψλ αλέκσλ απφ ηε ζάιαζζα. Η εηθφλα απηή ζπκθσλεί κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηελ 

ηνπνγξαθηθή δηάηαμε ηνπ δαζνθηήκαηνο ζηηο αλαηνιηθέο πξνζβάζεηο ηνπ Βέξκηνπ φπνπ νη 

βξνρνθφξνη Α θαη ΝΑ άλεκνη γίλνληαη αλνδηθνί θαη απνζέηνπλ κεγάιν κέξνο ηνπ θνξηίνπ ηνπο.  

πκθσλεί επίζεο ε εηθφλα θαη κε ηελ ζχλζεζε θπξίσο ηεο δαζηθήο ρισξίδαο πνπ ζπλίζηαηαη απφ 

νμηά, θαζηαληά, θιακνπξηά, δξπ πνπ είλαη απαηηεηηθά ζε πγξαζία εδάθνπο θαη αηκφζθαηξαο.  

Οη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο ησλ επηθξαηνχλησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ην θιίκα ηνπ 

δάζνπο. Η νμηά επδνθηκεί ζε κέζν θιίκα, πξνηηκά κέζε ζεξκνθξαζία αέξνο 6-12 °C, κε 

ζεξκνθξαζία ηνπ ςπρξφηεξνπ κήλα -4° C θαη ηνπ ζεξκφηεξνπ 20 ° C θαη κέζε ειάρηζηε 

ζεξκνθξαζία φρη κηθξφηεξε ησλ -20° C . Έρεη αλάγθε βιαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

κελψλ. Αληέρεη ζε κεγαιχηεξε ζθίαζε απ’ φια ηα είδε (πιελ ηεο Διάηεο). Η Καζηαληά είλαη δέλδξν 

πνπ απαηηεί ήπην θιίκα θαη κηθξέο ζεξκνθξαζίεο γηα κεγαιχηεξε παξαγσγή μπιείαο. Απαηηεί πνιιέο 

βξνρέο απφ 600 - 1500 ρηιηνζηά θαη είλαη είδνο  εκηζθηφθπην.  

πκπεξαίλνπκε φηη ην δάζνο ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο πξέπεη λα δέρεηαη ηελ επίδξαζε ηνπ 

κεζεπξσπατθνχ θιίκαηνο, ζηα γεσγξαθηθά λνηηφηεξα φξηα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη, πνιχ φκσο 

κεησκέλν σο πξνο ηελ δξηκχηεηα ηνπ ρεηκψλα, επεηδή πξνζηαηεχεηαη αθ’ ελφο απφ ηνλ ζψξαθα ησλ 

νξίσλ ηεο βφξεηαο κεζφξηνπ καο αθ’ έηεξνπ απφ ηελ γεηηλίαζε ηεο ζάιαζζαο.  

Δπίζεο φηη ε Νάνπζα θαη ε πεξηνρή ηεο κέρξη ηε Βέξνηα πξνο λφην θαη Έδεζζα πξνο Βνξξά 

πξνζβάιιεηαη απφ ηνπο μεξνχο θαη ςπρξνχο βφξεηνπο, βνξεηναλαηνιηθνχο άλεκνπο ηνπ ρεηκψλα 

πνιχ ιηγφηεξν απ’ φζν ε πεδηάδα ηεο Θεζ/λίθεο ε νπνία είλαη εθηηζέκελε απφ βνξξά. Σέινο φηη νη 

ρηνλνπηψζεηο κπνξεί λ’ αξρίζνπλ απφ ηνλ Οθηψβξην θαη ην ρηφλη  λα δηαηεξεζεί κέρξη θαη ηνλ Μάην. 

Ιδηαίηεξα κάιηζηα ζηελ βφξεηα θαη βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ θηήκαηνο ηνπ νπνίνπ ην χςνο πνιιέο 

θνξέο ππεξβαίλεη ην κέηξν.  
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Σν ραιάδη δελ είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν. Η ζρεηηθή πγξαζία αέξα είλαη αξθεηά πςειή, άλσ 

ηνπ 70%.  

πκπεξαζκαηηθά νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ δεκηνπξγία έληνλσλ θαηαθξεκληζκάησλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ κεγάιεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο.  

 

4.4 ΤΓΡΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

Σα πεξηζζφηεξα ρεηκαξξηθά ξέκαηα ηεο ππφ κειέηε πεξηνρήο είλαη αζπλερνχο ξνήο, 

αδπλαηψληαο λα πξνζδψζνπλ ζηαζεξή παξνρή λεξνχ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελψ ζπλεζηζκέλεο 

παξνπζηάδνληαη νη έληνλεο δηαθπκάλζεηο πδαηνπαξνρήο θπξίσο κεηά απφ βξνρφπησζε, θαηά ηηο 

δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο.  

Δληνχηνηο ε θχζε ηνπ πεηξψκαηνο ηεο πεξηνρήο θαη ε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ 

θαηαθξεκληζκάησλ, παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ζην ππάξρνλ δαζηθφ νδηθφ δίθηπν, πξνθαιψληαο 

δηαβξψζεηο ηνπ θαηαζηξψκαηνο ιφγσ ησλ έληνλσλ πδάηηλσλ επηθαλεηαθψλ απνξξνψλ θαη ηεο 

έιιεηςεο θαηάιιεισλ ηερληθψλ έξγσλ ζπιινγήο θαη παξνρέηεπζεο ησλ πδάησλ, θαζψο θαη 

πξνζηαζίαο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

 

4.5  ΤΝΘΗΚΔ ΓΑΙΚΗ ΒΛΑΣΗΗ  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή κειέηεο απαληάηαη ε Γαζηθή θπηνθνηλσλία ηεο έλσζεο Fagetum, ε 

νπνία είλαη θαη ε πην ζπνπδαία απφ δαζνπνληθή άπνςε θαη ε νπνία θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν 

ηκήκα ηνπ δαζνθηήκαηνο. Δμαληιεί δε ζην Γεκνηηθφ δάζνο φιν ην πθηζηάκελν εχξνο εμάπισζεο 

ηεο, κε θχξην αληηπξφζσπν ηελ Fagus silvatica. Απαληάηαη ζε ζπζηάδεο ζπκπαγείο θαη ζπλερφκελεο 

θπξίσο ακηγείο.  

Μέζα δε ζηνλ απμεηηθφ ρψξν ηνπ Fagion ilyricum θέξεηαη κεκεηγκέλε κε ηελ έλσζε 

Abietum borisii regis, φπσο θαη ηελ θπηνθνηλσλία θαη ηελ Pinus nigra ππφ κνξθή ινρκψλ. Μφλν ην 

ρακειφηεξν ζεξκνφξην ηεο θαη ζηηο πξνζβάζεηο ηεο κε ην πςειφηεξν ςπρξνφξην ηνπ Castanetum 

ζπλαληάηαη κεκεηγκέλνη ειαθξά ε ζνβαξφηεξα κε είδε ηνπ μεξφηεξνπ επεηξσηηθνχ ρψξνπ Quercion 

conferta.  

ε άηνκα κεκνλσκέλα ζηνλ απμεηηθφ ρψξν ηνπ Fagetum ηεο Fagetalia δψλεο βιάζηεζεο, 

απαληνχκε ηα δαζνπνληθά είδε Acer plata-noides, Ager pseudoplatanum, Ostrya carpinifolia, 

Sorbus aria, Fraxinus excelsior.  

ε ζπζηαδηθέο δε κηθξνελψζεηο θαηά ζέζεηο θέξνληαη λα θπξηαξρνχλ νκάδεο ηεο Ostrya 

carpinifolia θαη ηεο  Populus tremula. ηε ζακλψδε ππνβιάζηεζε ηνπ Fagion illyricum δηαθξίλνπκε 

ηα είδε: Salix carpea, Juniperus oxycedrus, Ilex aquifolium, Rosa orphanides, Hedera hellix, Buxus 

sempervirens,  Fragaria versa, Urtica urens θ.ι.π. 
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4.6 ΣΟΠΙΟ – ΑΙΘΗΣΙΚΗ ΔΚΣΙΜΗΗ  

Η άκεζε θαη επξχηεξε πεξηνρή απνηειεί ηππηθφ δαζηθφ ηνπίν θαη αηζζεηηθά 

κηθξνεπεκβάζεηο, φπσο ε δηάλνημε κηθξνχ κήθνπο δαζνδξφκσλ, αλ θαη δελ πξνάγνπλ ην δαζηθφ 

ηνπίν, δελ ζα επηθέξνπλ αληηαηζζεηηθφ ζέακα.  

 

4.7 ΣΤΥΟΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΑΙΚΧΝ ΔΚΣΑΔΧΝ  

Η πεξηνρή δηέιεπζεο ηνπ δξφκνπ βξίζθεηαη ππφ θαζεζηψο δηαρείξηζεο, κηα θαη δηελεξγνχληαη 

πινηνκίεο.  

 

4.8 ΠΑΝΙΓΑ  

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ δαζνθηήκαηνο δηαβηνχλ αγξηνγνχξνπλα, δαξθάδηα, ιχθνη, 

αιεπνχδεο, ιαγνί, πέξδηθεο, θάζεο, γεξάθηα θιπ.  

 

4.9 ΚΙΝΓΤΝΟΙ – ΠΤΡΚΑΓΙΑ  

Ο κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γεληθά γηα ηα δάζε θαη ηηο δαζηθέο εθηάζεηο είλαη νη ππξθαγηέο πνπ 

απεηινχλ κε εμαθάληζε ηφζν ην ίδην ην δάζνο φζν θαη ηνπο θαηνίθνπο πνπ βξίζθνληαη ζε θνληηλή 

απφζηαζε απφ απηά, ζπλεπψο ηα πξνιεπηηθά κέηξα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ν ππφ κειέηε 

δξφκνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο.  

 

5. ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ - ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

Η εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ  κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο θαη επηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑ. 

 

6. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

6.1. ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΠΟΡΔΙΑ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ  

Οη εξγαζίεο δηάλνημεο ηνπ νδνζηξψκαηνο ζπλνιηθνχ κήθνπο 731,10 μ. ζα γίλνπλ ζην ηκήκα 

«Κφιπκπνο – Καξά ρσξάθη», ην νπνίν ζα απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ππάξρνληνο δαζηθνχ δξφκνπ 

«Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» θαη ζα ελψλεηαη κε  ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ 

ειίνπ κε ην Αξθνρψξη.  
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Καηφπηλ επηηφπηαο απηνςίαο ζην ρψξν κε ηε βνήζεηα ηνπ GPS ρεηξφο νη ζπληεηαγκέλεο ζηελ 

αξρή, κέζε θαη ηέινο ηνπ ππφ δηάλνημε δξφκνπ παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

πληεηαγκέλεο έξγνπ ζε  ΔΓΑ 87 WGS 84 

ΔΓΑ θαη WGS 84 Υ Φ Λ Φ 

Αξρή δξφκνπ 334980 4493130  40
ν
 34’ 29,66’’  22

 ν
 03’ 8,14’’ 

Μέζε δξφκνπ 335055 4492881  40
 ν
 34’ 22,42’’  22

 ν
 03’ 11,16’’ 

Σέινο δξφκνπ  334813 4492662  40
 ν
 34’ 15,14’’  22

 ν
 03’ 1,08’’  

 

 Η αθεηεξία ηνπ δξφκνπ βξίζθεηαη ζην ηέξκα ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ δαζηθνχ δξφκνπ Γ’ 

θαηεγνξίαο «Γξακκέλε-Βντδνκάηη-Κφιπκπνο» ζε πςφκεηξν 1110,00κ. 

Αξρηθά αθνινπζεί αλνδηθή πνξεία κε θιίζεηο  8,5% κε θαηεχζπλζε αλαηνιηθή επί κήθνπο 

160 κέηξσλ, ζηε ζπλέρεηα πάιη κε αλνδηθή πνξεία κε θιίζεηο  7-8% κε θαηεχζπλζε λνηηνδπηηθή 

κήθνπο πεξίπνπ 580 κέηξσλ κέρξη λα ζπλαληήζεη ην δαζφδξνκν πνπ ελψλεη ηνλ νηθηζκφ ηνπ ειίνπ 

κε ην Αξθνρψξη.  

 Η πνξεία ράξαμεο ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ θαίλεηαη ζηνλ επηζπλαπηφκελν δαζνπνληθφ ράξηε 

θιίκαθαο 1:20.000. 

 Γεληθά θαηά ηελ ράξαμε ιάβακε ππφςε καο:  

 Να απνθεπρζνχλ νη κεγάιεο εθζθαθέο θαη νξχγκαηα.  

 Πιήξεο εθκεηάιιεπζε ηεο κνξθνινγηθήο δηακφξθσζεο ηνπ εδάθνπο, ψζηε απηφο λα 

δηέξρεηαη απφ ζέζεηο κε κηθξέο εγθάξζηεο θιίζεηο.  

 Οη δπζκελείο επηδξάζεηο ζηελ βιάζηεζε θαη ζην ελ γέλεη νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο λα είλαη 

νη κηθξφηεξεο δπλαηέο.  

 Ο δξφκνο κειεηήζεθε λα θαηαζθεπαζζεί κε ραξαθηεξηζηηθά δξφκσλ Γ΄ θαηεγνξίαο θαη 

θαζνξίζηεθε απφ ηε ππάξρνπζα κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο, ηνλ εδαθηθφ ραξαθηήξα θαη ην 

δηάζηεκα ρξήζεο ησλ δξφκσλ.  

 Ο δξφκνο κεηά ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ ζα έρεη πιάηνο θαηαζηξψκαηνο 5 κέηξα.  

 Οη ηάθξνη απνρέηεπζεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ φκβξησλ πδάησλ πξνβιέπνληαη ηξηγσληθήο 

δηαηνκήο, αλνίγκαηνο 1,00 κ., βάζνπο 0,40 κ., κε θιίζε (π/β) πξνο ην θαηάζηξσκα 1:2, ελψ 

πξνο ηα πξαλή αθνινπζεί ηελ θιίζε ησλ πξαλψλ. 

 Οη θιίζεηο ησλ πξαλψλ γηα ηελ καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηά ηνπο, νξίζηεθαλ γηα ηα εθρψκαηα 

(π/β) ζε 2:1 θαη γηα ηα επηρψκαηα (π/β) 2:3.  
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 αλ πιηθά ησλ επηρσκάησλ κπνξνχλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα πξντφληα ησλ εθζθαθψλ, ν 

φγθνο ησλ νπνίσλ είλαη ππεξαξθεηφο, ελψ ηα ππφινηπα γαηψδε πνπ είλαη γφληκα ζα 

ελαπνηεζνχλ ζην θάησ πξαλέο ηνπ δξφκνπ γηα ηελ θπζηθή αλαριφαζε ησλ πξαλψλ.  

 

7. ΣΔΥΝΙΚΑ ΔΡΓΑ  

Γελ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ. 

8. ΣΔΥΝΙΚΔ ΤΝΘΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΗ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νδνπνηεηηθά κεραλήκαηα 

(πξσνζεηήξαο) γηα ηνπο εθρσκαηηζκνχο θαη εμφξπμε βξάρσλ θαη δηακνξθσηήξαο γηα ηε 

δηακφξθσζε ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο ηάθξνπ απνρέηεπζεο.  

 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΓΙΑΝΟΙΞΗ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ  

Η νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηάλνημεο ηνπ δξφκνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ παξαγφλησλ 

εμππεξέηεζεο απφ ηε θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη: 

 H εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο θαη πξφζβαζεο ηκήκαηνο ηεο ζπζηάδαο 59γ 

γηα ηελ εθκεηάιιεπζε - μχιεπζε απηήο, ηφζν γηα ηελ θάιπςε ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ 

ησλ θαηνίθσλ ζε θαπζφμπια φζν θαη γηα ηελ δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ δαζηθψλ 

πξντφλησλ ζην εκπφξην θαη δεπηεξεπφλησο  

 H εμππεξέηεζε ησλ επξχηεξσλ δαζνπνληθψλ ζθνπψλ (δαζηθή αλαςπρή, αληηππξηθή 

πξνζηαζία ηνπ δαζνθηήκαηνο, θηελνηξνθηθνχο ζθνπνχο,  

 H επθνιφηεξε θαη αλεηφηεξε δηαθίλεζε θαη θπθινθνξία δαζνηερληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζηαζίαο, δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δάζνπο,  

 H αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο πεξηνρήο, ζε επξχηεξε έλλνηα, απφ ηελ επέθηαζε ηνπ 

νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξάο. επθνιία δηαθίλεζεο 

θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ γηα δαζηθή αλαςπρή θαη αλάπηπμε θηινδαζηθήο πνιηηηθήο, 

θιπ).  

Ο πξνηεηλφκελνο πξνο δηάλνημε δξφκνο ζα εμππεξεηήζεη κέξνο ηεο ζπζηάδαο 59γ ε νπνία ζα 

πινηνκεζεί ην 2020 ζχκθσλα κε ηε Γηαρεηξηζηηθή Μειέηε.  

 

10. ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΟΝΗΗ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ 

Η εθηέιεζε ησλ ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθά πξνζαξηεκέλα 

ζρέδηα θαη ηηο πξφηππεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
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Πίνακας 14.1. Χρονοδιάγραμμα εκπόνηζης ηοσ Έργοσ  

ΔΡΓΑΙΔ  
ΜΫρες 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ 

ΔΓΑΦΟ ΓΑΙΩΓΔ-
ΗΜΙΒΡΑΥΩΓΔ  

               

ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ 

ΔΓΑΦΟ ΒΡΑΥΩΓΔ ΜΔ 
ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ 

ΔΚΡΗΚΣΙΚΩΝ 

               

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΠΙΥΩΜΑΣΩΝ  
               

11. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ ζπληήξεζεο ζα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ φια ηα πξνβιεπφκελα απφ 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Δπηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα κειέηε ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ην ρέδην 

Αζθαιείαο θαη Τγείαο.  

 

12. ΠΡΟΜΔΣΡΗΗ ΥΧΜΑΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΔΡΓΑΙΧΝ  

Α/Α ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΧΝ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

1 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο-

εκηβξαρψδεο 
m 

3
 3038,62 

2 Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρψδεο, ρσξίο 

ρξήζε εθξεθηηθψλ 
m 

3 
27,70 

3 
Καηαζθεπή επηρσκάησλ 

m 
3 

339,93 

4 Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηψδεο - 

εκηβξαρψδεο 
m 

3
 

149,35 

5 
Ιζνπέδσζηο δηα δηνκνξθσηήξνο 

m 
3 

3655,50 

Οη πηζηψζεηο είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ Νάνπζαο γηα ην 

2020 (Κ.Α.Δ. 02.35.7323.003). Σα ρξήκαηα πξνέξρνληαη απφ επηρνξήγεζε ΤΠΔΓΑ γηα ζέκαηα 

ππξνπξνζηαζίαο.  

Γηα ηε δηάλνημε ηνπ δαζηθνχ δξφκνπ ζα απαηηεζεί θαηάιεςε δαζηθήο έθηαζε ζπλνιηθνχ 

εκβαδνχ 7,3 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ (10κ. Υ 731,10κ.). Ο μπιψδεο φγθνο πνπ ζα απνιεθζεί 

(επηζπλαπηφκελνο πίλαθαο) εθηηκάηαη πεξί ηα 157,11 θ.κ. θαη ε πνζφηεηα απηή ζα αθαηξεζεί 

αλαινγηθά απφ ην ιήκκα ηεο ζπζηάδαο.  

 Ο ΠροϊζηΪμενος ηης  Γιεύθσνζης ΠεριβΪλλονηος 

 

 

ηεθανέδης Γεώργιος 

Γαζολόγος– Περιβαλλονηολόγος 
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         ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

       ΓΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ 

      ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

      Σμήμα Γημοηικών Γαζών 

       

         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

         

ΔΡΓΟ:  
Γιάνοιξη δαζικού δπόμος Γ΄ καηηγοπίαρ ζηη θέζη "Κόλςμπορ - Καπά Υωπάθι" 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΔΛΔΣΗ  3/2019 ΔΝΓΔΙΚΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  6883,00 

Α/Α 

Δίδορ Δπγαζιών 
Κωδικόρ 

Άπθπος 
ΑΣ 

Κωδικόρ 

Αναθεώ
πηζηρ 

Μονάδα 

Μεηπηζηρ 
Ποζόηηηα 

Σιμή 

Μονάδαρ 
(€)  

Γαπάνη 

(Δςπώ) 

1 

Γενικέρ εκζκαθέρ ζε 

έδαθορ γαιώδερ - 

ημιβπασώδερ 

ΝΑΟΔΟ 
Α02 

1 
ΝΟΔΟ 
1123Α 

m3 3038,62 0,70 2127,03 

2 

Γενικέρ εκζκαθέρ ζε 

έδαθορ βπασώδερ, σωπίρ 
σπήζη εκπηκηικών 

ΝΑΟΔΟ 
Α03.3 

2 
ΝΟΔΟ 
1133Α 

m3 27,70 8,20 227,14 

3 Καηαζκεςή επισωμάηων 
ΝΑΟΔΟ 

Α20 
3 

ΝΟΔΟ 
1530 

m3 339,93 1,05 356,93 

4 
Διάνοιξη ηάθπος ζε 
έδαθορ γαιώδερ - 

ημιβπασώδερ 

ΝΑΟΔΟ 

Α04.1 
4 

ΝΟΔΟ 

1212 
m3 149,35 1,65 246,43 

5 
Ιζοπέδωζιρ δια 
διαμοπθωηήπορ 

ΟΔΟ 1140 5 
ΟΔΟ 
1140 

m2 3655,50 0,31 1133,21 

      
Άθποιζμα 4090,73 

      
 Αππόβλεπηα  15,00% 613,61 

      
Άθποιζμα 4704,34 

      
ΓΕ κ΄ΟΕ 18% 846,78 

      
Άθποιζμα 5551,12 

      
ΦΠΑ  24% 1332,27 

      
ΣΥΝΟΛΟ 6883,39 

      

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ 
Εγκ. 36/13-12-2001 6883,00 

        

     
Νάουσα    08/12/2020 

  

    
Ο Προϊστάμενος της Διεφθυνσης Περιβάλλοντος 

 

         

         

    
Στεφανίδης Γεώργιος 

   

    
Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος 

   


