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 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΕΡΓΟ
          Το προτεινό μενο έργο αφορά στην κατασκευή περίφραξης που θα χρησιμεύσει στην

    (επανεισαγωγή του κό κκινου ελαφιού Cervus elaphus)     στην περιοχή του Εθνικού
  « - - ».      Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σ &ουφλίου Σ &τό χος είναι η αύξηση της

  ,        βιοποικιλό τητας της περιοχής η διατήρηση και η επέκταση των υφιστάμενων
     ,       , διακένων μέσω της αύξησης της βό σκησης η αύξηση τροφής κυρίως για τους γύπες με

            το φυσικό θάνατο των ελαφιών και τέλος η επιστημονική έρευνα στην εν γένει
  .συμπεριφορά του ελαφιού

   :Σ &υγκεκριμένα προτείνονται τα εξής

-    1.770    20,65 .   Κατασκευή περίφραξης μήκους μέτρων σε έκταση εκταρίων Σ &ε ό λο το
         μήκος της περίφραξης θα τοποθετηθεί θεμέλιο με σκυρό δεμα κατηγορίας C16/20.

        “Για την περίφραξη θα χρησιμοποιηθούν πάσσαλοι μορφοσιδήρου διατομής L” ή
“ ”         2,00 . Τ ό που θα δεθεί δικτυωτό συρματό πλεγμα ρομβοειδούς οπής ύψους μ Πάνω

      (4)   .από την περίφραξη θα τοποθετηθούν τέσσερις σειρές αγκαθωτού σύρματος

-   (6)     ,   Κατασκευή έξι τσιμεντένιων τοιχίων με διαφορετικό μήκος πλάτος και ύψος
 ,         .    το καθένα σε σημεία ό που η περίφραξη περνά από ρέματα Για την κατασκευή

     τους θα χρησιμοποιηθεί σκυρό δεμα κατηγορίας C16/20    με δύο πλέγματα
     χαλύβδινου οπλισμού τύπου δάρινγκ κατηγορίας B500C.   (4)  Σ &ε τέσσερα από αυτά

      50  60 θα τοποθετηθούν τσιμεντένιοι σωληνωτοί αγωγοί διατομής ή εκατοστών
    (2)      ενώ στα υπό λοιπα δύο θα τοποθετηθούν πλαστικοί σωληνωτοί αγωγοί

 16 .       διατομής εκατοστών Σ &ε ό λους τους παραπάνω σωληνωτούς θα τοποθετηθούν
           μεταλλικά καλύμματα που θα έχουν είτε τη μορφή πλέγματος είτε τη μορφή

- .πό ρτας καπάκι

-   (3)     2  Κατασκευή τριών δίφυλλων θυρών εισό δου διαστάσεων x 4   μέτρων και δύο
(2)    2  μονό φυλλων διαστάσεων x 1  .      μ Οι θύρες θα κατασκευαστούν από 

  “μορφοσίδηρο διατομής L”  “ή T”.        Τα φύλλα των θυρών θα επενδυθούν με δικτυωτό 
  .       συρματό πλεγμα ρομβοειδούς οπής Σ &το πάνω μέρος θα τοποθετηθεί αγκαθωτό 
.συρματό πλεγμα

-      0,80Τοποθέτηση ξύλινης πινακίδας ενημέρωσης διαστάσεων x1,40  .,  μ με
        .    ενημερωτικό κείμενο και χάρτη της περιοχής και των υποδομών Η πινακίδα θα

      15στηρίζεται σε δύο κολώνες τετραγωνικής διατομής x15   2,60 .εκατοστών ύψους μ
(  0,60  .     ).       τα μ θα τοποθετηθούν στο έδαφος Η πινακίδα θα είναι στεγασμένη με

      0,90 .    0,65 .στέγαστρο τριγωνικής διατομής με βάση μήκους μ και πλευρές μήκους μ

1.    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΦΥΣΙΚΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

            Το φυσικό περιβάλλον θα διατηρηθεί ανέπαφο και ό λες οι παρεμβάσεις στο τοπίο και
           στην βλάστηση θα διέπονται από λεπτούς χειρισμούς και ενέργειες ώστε να μην

    .καταστραφούν τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά
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2.  –  ΧΡΗ ΕΚΘΕΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΕΚΘΕΣΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΣΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

          Ο προϋπολογισμό ς του έργου ανέρχεται σε εκατό ν εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ
(175.000,00 €)  . . . (24%).με ΦΠΑ

          ( .Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Σ &υνοχής και Εθνικούς Πό ρους κωδ
. . .ΠΔΕ  2019 27510008)       Σ &Ε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές

,     .     Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφό ρος Ανάπτυξη Η θετική γνώμη προέγκρισης
         δημοπράτησης της Διαχειριστικής Αρχής ή η τεκμαιρό μενη θετική γνώμη αποτελεί

     .ό ρο για τη χρηματοδό τηση της πράξης

 15-02-2023Σ &ουφλί

Σ &ΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  & ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 ΗΣ &υντάκτρια  . ΗΑν Δασάρχης

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
    . 76126/15-02-2023σύμφωνα με την με αρ

 /   . από φαση Δ νσης ΔασώνΝ Έβρου
/  15-02-2023Αλεξ πολη

 /   . ΟΔ ντής ΔασώνΝ Έβρου
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