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 ΠΡΟΣ:
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Εισήγηση:   

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης σε περιοχή χαρακτηρισμένη ως 
καταφύγιο άγριας ζωής μεταξύ του Υ.Π.Α.Π.Ε.Ν και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-
(Π.Ε Κεφ/νιας) για τη μελέτη και εκτέλεση έργων βελτίωσης βατότητας της οδού 
πρόσβασης προς την Ιερά Μονή Άτρου, στο τμήμα που είναι χαρακτηρισμένο ως 
«Δασική οδός Γ΄ κατηγορίας» και βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Π.Ε 
Κεφ/νιας.   

Σκοπός της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης Π/Υ 200.000€  είναι η μελέτη και 
εκτέλεση έργων βελτίωση βατότητας της οδού πρόσβασης προς την Ι.Μ. Άτρου στο τμήμα 
της που είναι  χαρακτηρισμένο ως «Δασική οδός Γ’  Κατηγορίας» και  συγκεκριμένα στη 
βελτίωση κυρίως των ελιγμών  σε  δημόσια δάση και  δασικές εκτάσεις  στη  θέση,  που 
βρίσκεται μέσα στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλλήνιας. 

Περιγραφή του Έργου: 

Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής (KAZ). 
Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εκτέλεση των παρακάτω έργων:
        Γενικές εκσκαφές για την ισοπέδωση του εδάφους, καθαρισμός της υφιστάμενης 
τάφρου και διάνοιξη τάφρου σε όλο το υπόλοιπο μήκος της οδού, προκειμένου να γίνεται 
ομαλά η απορροή των ομβρίων. Θα κατασκευασθούν τεχνικά απορροής ομβρίων σε έξι 
(6) θέσεις. Στους ελιγμούς θα κατασκευασθεί ισοπεδωτική στρώση οδοστρωσίας και θα 
ακολουθήσει τσιμεντόστρωση με πλέγμα.
     Τέλος,  θα  τοποθετηθούν  στηθαία  ασφαλείας  σε  ορισμένες  θέσεις  και  θα  γίνει 
κατακόρυφη σήμανση της οδού.
     Από τις ανωτέρω εργασίες δεν μεταβάλλεται ούτε η οριζοντιογραφία ούτε η μηκοτομή 
της υφιστάμενης δασικής οδού, η οποία παραμένει με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά που 
διανοίχθηκε στο παρελθόν από τη Δασική Υπηρεσία. 

    Πιο συγκεκριμένα τα έργα περιλαμβάνουν: 

ΜΕΛΕΤΕΣ  (Συνταγμένες  κατά  τις  περί  μελέτης  και  εκτέλεσης  δασοτεχνικών  έργων 
διατάξεις). 

                

mailto:minas.klaoudatos@pin.gov.gr


Α. Γενική μελέτη
Β. Πλήρεις τεχνικές μελέτες για τα έργα που προβλέπονται από την παραπάνω γενική 
μελέτη.

  ΕΡΓΑ:  (Τα  προβλεπόμενα  από  τις  παραπάνω  αρμοδίως  εγκεκριμένες  μελέτες  των 
περιπτώσεων Α και Β και όπως ενδεικτικά περιγράφονται ανωτέρω).
  

Το  έργο θα χρηματοδοτηθεί  από  Π.Δ.Ε ΣΑΕΠ 022 «Συντήρηση οδικού  δικτύου 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013» με Κ.Α.Ε 04.072 9453.04. 002.014.002.001

Παρακαλούμε όπως το Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο της Προγραμματικής 
Σύμβασης. 

       
      Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

             ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ
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