
 

                                                                
                                                               
 
 

 
                                                                                  
 
                                                         

 
 
 

                                                           
 
 
 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ- ∆ράσεις �ροσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου ξυλώδους 
λήµµατος σε συµ�λέγµατα µε λήψη δοκιµαστικών ε�ιφανειών, µελέτες αντι�υρικής �ροστασίας 
και µελέτες ανά�τυξης και �ροστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της �εριοχής 

ευθύνης του ∆ασαρχείου Ξάνθης �εριόδου 2020- 2021» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Νοέµβριος 2020 
 
 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
 



                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                                                     
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 
 
                                                                 
 
 
                                                                      ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

            
ΓΕΝΙΚΑ  
Αντικείµενο της #αρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών σχετικών µε τη διαχείριση και την ανά#τυξη των δασών 
και δασικών εκτάσεων του ∆ηµόσιου ∆ασικού Συµ#λέγµατος «ΜΥΚΗΣ» αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Ξάνθης. Οι 
εργασίες αυτές συνίστανται α#ό τον υ#ολογισµό του ξυλα#οθέµατος και της #ροσαύξησης του όγκου µε τη λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών στο δάσος, την ανασύνταξη του διαχειριστικού χάρτη, κλίµακας 1:20.000, α#ό τον 
χάρτη της ιδίας κλίµακας της #ροηγούµενης διαχειριστικής µελέτης και τη γενική µελέτη και διαχείριση του 
δάσους. Οι εν λόγω εργασίες θα υλο#οιηθούν σύµφωνα µε τις υ#’ αριθµ 10223/958/1953 και 158072/1120/30-07-
1965 α#οφάσεις Υ#. Γεωργίας ό#ως τρο#ο#οιήθηκαν µε την υ#’ αριθµ 166780/1619/19-04-2018 α#όφαση ΥΠΕΝ, 
την υ#’ αριθµ 74579/3022/11-07-1991α#όφαση Υ#. Γεωργίας ό#ως αυτή ισχύει και τις σχετικές οδηγίες του 
∆ασαρχείου Ξάνθης. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Σκο#ός της εκτέλεσης των #αρα#άνω εργασιών είναι η σύνταξη µέρους  της ∆ιαχειριστικής Μελέτης του 
∆ηµόσιου ∆ασικού Συµ#λέγµατος «ΜΥΚΗΣ» #εριόδου 2022-2031. 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Το ∆ασικό Σύµ#λεγµα «ΜΥΚΗΣ»  βρίσκεται στα βόρεια της Π.Ε Ξάνθης. Στο σύνολό του ανήκει στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή και διαχειρίζεται α#ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης. Τα δασο#ονικά είδη #ου 
α#αντώνται είναι η δρυς, η οξιά, η #εύκη, και τα διάφορα φυλλοβόλα και αείφυλλα #λατύφυλλα. 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ- ∆ράσεις 
#ροσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου 
ξυλώδους λήµµατος σε συµ#λέγµατα µε λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών, µελέτες αντι#υρικής 
#ροστασίας και µελέτες ανά#τυξης και 
#ροστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της #εριοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης #εριόδου 2020- 2021» 
 
Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100002 της  ΣΑΜΠ 031  
 

14.969,65  Ευρώ (µε Φ.Π.Α) 
 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ 
Ο υ#ολογισµός του ξυλα#οθέµατος και της #ροσαύξησης του όγκου θα #ραγµατο#οιηθεί µε την λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών , τον υ#ολογισµό των ογκοµετρικών και #ροσαυξητικών στοιχείων και την ψηφιακή 
ε#εξεργασία αυτών. 
Σχήµα της ∆.Ε. για #ρακτικούς και α#οτελεσµατικούς λόγους ορίζεται ο κύκλος. Το µέγεθος κάθε  ∆.Ε.  θα είναι 
τα 1.000τ.µ. (1στρέµµα). Ο συνολικός αριθµός των ∆.Ε. #ου θα ληφθούν, ανέρχεται σε σαράντα #έντε (45). Ο 
αριθµός των ∆.Ε. ανά συστάδα θα ορισθεί α#ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης.   
Η κατανοµή και η το#οθέτηση των ∆.Ε. κατ’ αρχήν θα γίνει  #άνω στο χάρτη 1:20.000 στο γεωδαιτικό σύστηµα 
ΕΓΣΑ 87, της υ#άρχουσας χαρτογράφησης του ∆ασικού Συµ#λέγµατος «ΜΥΚΗΣ». 
Η ε#ιλογή των θέσεων #ου θα ληφθούν οι ∆.Ε. θα γίνει µε βάση την αντι#ροσω#ευτικότητα #ου θα δίνουν για 
την κατάσταση του δάσους στο σύνολο ή σε µεγάλα τµήµατα των συστάδων. Οι συστάδες στις ο#οίες θα ληφθούν 
οι ∆.Ε. θα υ#οδειχτούν α#ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
Όλες οι ∆.Ε. θα αριθµηθούν ε#ί του χάρτη και ε#ί του εδάφους. Ε#ι#λέον ε#ί του εδάφους  θα σηµανθούν µε 
έντονο χρώµα στους δοκιµαστικούς κορµούς.  
 Όλα τα #αρα#άνω αλλά και ο#οιεσδή#οτε αναγκαίες τρο#ο#οιήσεις, θα γίνουν σε συνεργασία και έγκριση α#ό 
το ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
Σε κάθε ∆.Ε. θα γίνεται #αχυµέτρηση όλων των δένδρων µε στηθιαία διάµετρο #άνω α#ό 10 εκ., . και οι µετρήσεις 
θα καταχωρούνται κατά κλάσεις βαθµίδων διαµέτρου στο ειδικό Έντυ#ο ∆οκιµαστικών Ε#ιφανειών.  Στη 
συνέχεια θα υ#ολογίζεται ο µέσος δοκιµαστικός κορµός σαν αριθµητικός µέσος όρος των κυκλικών ε#ιφανειών 
κάθε κλάσης διαµέτρου. Α#ό κάθε δοκιµαστικό κορµό #ου θα αναζητείται µέσα στη ∆.Ε., θα υ#ολογίζεται το 
ύψος του και η ηλικία του.  
Ο υ#ολογισµός του όγκου του δοκιµαστικού κορµού και η εκτίµηση της τρέχουσας ετήσιας #ροσαύξησης θα γίνει 
µε εξισώσεις #ου θα δοθούν στον Ανάδοχο α#ό το ∆ασαρχείο Ξάνθης.  
Τα ογκοµετρικά και #ροσαυξητικά στοιχεία αφού υ#ολογισθούν στην δοκιµαστική ε#ιφάνεια θα αναχθούν στη 
µονάδα ε#ιφάνειας και θα συµ#ληρωθούν οι αντίστοιχοι #ίνακες ογκοµετρικών και #ροσαυξητικών στοιχείων 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιµο#οιηθούν για τη σύνταξη των φύλλων #εριγραφής των 
συστάδων. Τόσο οι #ίνακες όσο και τα φύλλα #εριγραφής θα υ#οβληθούν ψηφιακά στο ∆ασαρχείο Ξάνθης. 
 
2) ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1:20.000 
Η ανασύνταξη του διαχειριστικού χάρτη κλίµακας 1:20.000 #εριλαµβάνει όλες τις α#αιτούµενες ενέργειες για την 
ανασύνταξη και την υ#οβολή του σε ψηφιακή µορφή στο ∆ασαρχείο Ξάνθης, α#ό χάρτη της ιδίας κλίµακας της 
#ροηγούµενης διαχειριστικής µελέτης. 
 
3) ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ 
Η γενική µελέτη και διαχείριση του δάσους δηλαδή η ανάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και ο 
σχεδιασµός ή η οργάνωση της δασο#ονίας του, #εριλαµβάνει όλες τις ενέργειες #ου α#αιτούνται για την 
εξακρίβωση και #αρουσίαση των φυσικών και κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών του δάσους,  την #αρουσίαση 
και κριτική ανάλυση της µέχρι τώρα διαχείρισης, τον καθορισµό των δασο#ονικών σκο#ών, των #ερίτρο#ων 



χρόνων και χρόνων #εριφοράς, την ανάλυση και οργάνωση των συντελεστών δασο#ονίας κλ#. Θα συνταχτεί 
σχετική έκθεση η ο#οία θα υ#οβληθεί στο ∆ασαρχείο Ξάνθης σε ψηφιακή µορφή.  
   
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
Η #ροµέτρηση των εργασιών #αρατίθενται αναλυτικά στον #αρακάτω #ίνακα: 
 
Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Υ#ολογισµός του ξυλα#οθέµατος και της #ροσαύξησης 
του όγκου στρ ∆Ε 45,00 

2 Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 1:20.000 α#ό χάρτη της 
ίδιας κλίµακας #ροηγούµενης διαχειριστικής µελέτης στρ 26.500,00 

3 
Γενική µελέτη και διαχείριση του δάσους, ήτοι ανάλυση 
των γενικών συνθηκών του δάσους και #αντοειδής 
σχεδιασµός  ή οργάνωση της δασο#ονίας του 

στρ 20.000,00 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Για τον υ#ολογισµό του #ροϋ#ολογισµού λήφθηκαν υ#όψη το Πρακτικό Ε#ιτρο#ής ∆ια#ιστώσεως Τιµών 
∆ηµοσίων Έργων Γ΄ Τριµήνου 2012 και η υ#΄αριθµ 74579/3022/11-07-1991 α#όφασης Υ#. Γεωργίας. 
Βάση των #αρα#άνω, ο συνολικός #ροϋ#ολογισµός των εργασιών υ#ολογίστηκε στα 14.969,65 ευρώ, 
συµ#εριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε διατιθέµενες #ιστώσεις, σύµφωνα µε την υ#΄αριθµ 224779/3007/10-01-2020  
α#όφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Α∆Α: ΨΨΛΒ7ΛΒ-ΖΛ3). 

                    

                                                                                 Ξάνθη, Νοέµβριος 2020 
                                                                                                 Η Συντάκτρια 
 
 
 
                                                                                              ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 

                                                                                                        Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                                                                                                                    µε Α΄ βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                                                     
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
                                                                 
 
                                                                   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 
(Πρακτικό Ε#ιτρο#ής ∆ια#ιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Γ΄ Τριµήνου 2012  

και της υ#΄αριθµ 74579/3022/11-07-1991 α#όφασης Υ#. Γεωργίας) 
 
 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 
 
 

ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 
(ΕΥΡΩ) 

 111- ΠΡΣ Εργάτης ανειδίκευτος  113,04 

(115-ΠΡΣ) Χ 1,1 Εργασία γραφείου δασολόγου 179,98 

[(115-ΠΡΣ) Χ 1,1] Χ 1,55 Εργασία υ#αίθρου δασολόγου 278,97 

[(115-ΠΡΣ) Χ 0,9] Χ 1,55 Εργασία υ#αίθρου  δασο#όνου 228,27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ- ∆ράσεις 
#ροσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου 
ξυλώδους λήµµατος σε συµ#λέγµατα µε λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών, µελέτες αντι#υρικής 
#ροστασίας και µελέτες ανά#τυξης και 
#ροστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της #εριοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης #εριόδου 2020- 2021» 
 
Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100002 της  ΣΑΜΠ 031  
 

14.969,65  Ευρώ (µε Φ.Π.Α) 



 
ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο (ΝΕΟ) 
Υ#ολογισµός του ξυλα#οθέµατος και της #ροσαύξησης όγκου για υψηλά και διφυή δάση #λατύφυλλων (Άρθρο 
6, #ερί#τωση ΙΙ της  υ#΄αριθµ 74579/3022/11-07-1991 α#όφασης Υ#. Γεωργίας) 

Τιµή κατά στρέµµα δοκιµαστικής ε1ιφάνειας :119,74 €  
 
ΑΡΘΡΟ 2ο (ΝΕΟ) 
Ανασύνταξη του διαχειριστικού χάρτη, κλίµακας 1:20.000, α#ό τον χάρτη της ιδίας κλίµακας της #ροηγούµενης 
διαχειριστικής µελέτης (Άρθρο 2, #ερί#τωση ΙΙΙ της  υ#΄αριθµ 74579/3022/11-07-1991 α#όφασης Υ#. Γεωργίας) 

Τιµή κατά στρέµµα της δασο1ονικής µονάδας :  0,056 €  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο (ΝΕΟ) 
Γενική µελέτη και διαχείριση του δάσους δηλαδή ανάλυση των γενικών συνθηκών του δάσους και #αντοειδής 
σχεδιασµός ή η οργάνωση της δασο#ονίας του (Άρθρο 4 #ερί#τωση ΙΙ της  υ#΄αριθµ 74579/3022/11-07-1991 
α#όφασης Υ#. Γεωργίας) 

Τιµή κατά στρέµµα της δασο1ονικής µονάδας :  0,26 €  
 

Ξάνθη Νοέµβριος 2020 
                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Ο ∆ασάρχης Ξάνθης                                                                                          Η Συντάκτρια 

 
 
 

             ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος                                                                                       ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
         Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος                                                                              Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                 µε Α βαθµό                                                                                                         µε Α βαθµό 
 
 

α. Εργασία Υ#αίθρου:      
α1. ∆ασολόγου: Ηµεροµίσθιο ∆ασολόγου Υ#αίθρου /8 = 278,97/ 8 = 34,87 
      
α2. ∆ασο#όνου Ηµεροµίσθιο ∆ασο#όνου Υ#αίθρου  /8 = 228,27 / 8 = 28,53 
      
α3. Εργάτη Ανειδίκευτου: Ηµεροµίσθιο Εργάτη Ανειδίκευτου /7,75 = 113,04 / 7,75 = 14,59 
      
α4. Εργάτη. Ανειδίκευτου: Ηµεροµίσθιο Εργάτη Ανειδίκευτου /7,75 = 113,04 / 7,75 = 14,59 
      
β. Εργασία Γραφείου:      
 β1. ∆ασολόγου: Ηµεροµίσθιο ∆ασολόγου Γραφείου /25 = 179,98 /25 = 7,20 
      
 Α: Άθροισµα  = (α+β) = 99,78 
 Τ.Ε.  Α*1,2 = 119,74 

 Εργασία Γραφείου  ∆ασολόγου: Ηµεροµίσθιο ∆ασολόγου Γραφείου /2100 = 179,98 /2100 = 0,086 
 Περί#τωση ΙΙΙ  0,086*65% = 0,056 
   Τ.Ε  0,056 

Εργασία Γραφείου  ∆ασολόγου: Ηµεροµίσθιο ∆ασολόγου Γραφείου /530 = 179,98 /530 = 0,34 
 Περί#τωση ΙΙ  0,34*75% = 0,26 
   Τ.Ε = 0,26 



                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                                                     
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
                                                                 
 
                                                                   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α
/
Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€)  
1 1 

ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 6 

#ερί#τωση ΙΙ ) 
Υ#ολογισµός του ξυλα#οθέµατος και 
της #ροσαύξησης του όγκου  στρ ∆Ε 119,74 

2 2 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 2 

#ερί#τωση ΙΙΙ) 
Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 
1:20.000 α#ό χάρτη της ίδιας κλίµακας 
#ροηγούµενης διαχειριστικής µελέτης 

στρ 0,056 

3 3 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 4 

#ερί#τωση ΙΙ)  

Γενική µελέτη και διαχείριση του 
δάσους, ήτοι ανάλυση των γενικών 
συνθηκών του δάσους και #αντοειδής 
σχεδιασµός  ή οργάνωση της 
δασο#ονίας του 

στρ 0,26 

 
 
 

Ξάνθη Νοέµβριος 2020 
 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Ο ∆ασάρχης Ξάνθης                                                                                       Η Συντάκτρια 

 
 
 

             ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος                                                                                       ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
         Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος                                                                              Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                   µε Α βαθµό                                                                                                       µε Α βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ- ∆ράσεις 
#ροσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου 
ξυλώδους λήµµατος σε συµ#λέγµατα µε λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών, µελέτες αντι#υρικής 
#ροστασίας και µελέτες ανά#τυξης και 
#ροστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της #εριοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης #εριόδου 2020- 2021» 
 
Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100002 της  ΣΑΜΠ 031  
 

14.969,65  Ευρώ (µε Φ.Π.Α) 



                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                                                     
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
                                                                 
 
                                                                   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
 

 
               
   
                 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

 
Α
/
Α 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
ΑΡΘΡΟ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 1 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 6 

#ερί#τωση ΙΙ ) 
Υ#ολογισµός του ξυλα#οθέµατος και 
της #ροσαύξησης του όγκου  στρ ∆Ε 45,00 

2 2 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 2 

#ερί#τωση ΙΙΙ) 
Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη 
1:20.000 α#ό χάρτη της ίδιας κλίµακας 
#ροηγούµενης διαχειριστικής µελέτης 

στρ 26.500,00 

3 3 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 4 

#ερί#τωση ΙΙ)  

Γενική µελέτη και διαχείριση του 
δάσους, ήτοι ανάλυση των γενικών 
συνθηκών του δάσους και #αντοειδής 
σχεδιασµός  ή οργάνωση της 
δασο#ονίας του 

στρ 20.000,00 

 
 
 

Ξάνθη Νοέµβριος 2020 
 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Ο ∆ασάρχης Ξάνθης                                                                                       Η Συντάκτρια 

 
 
 

             ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος                                                                                       ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
         Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος                                                                              Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                 µε Α βαθµό                                                                                                         µε Α βαθµό 
 
 
 
 
 
 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ- ∆ράσεις 
#ροσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου 
ξυλώδους λήµµατος σε συµ#λέγµατα µε λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών, µελέτες αντι#υρικής 
#ροστασίας και µελέτες ανά#τυξης και 
#ροστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της #εριοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης #εριόδου 2020- 2021» 
 
Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100002 της  ΣΑΜΠ 031  
 

14.969,65  Ευρώ (µε Φ.Π.Α) 



                                                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΕΡΓΑΣΙΕΣ:                                                     
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ &  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΞΑΝΘΗΣ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 

 
                                                                 
 
                                                                   ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: 
                                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 
 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α
/
Α 

ΑΡΙΘ
ΜΟΣ 
ΤΙΜΟ
ΛΟΓΙ
ΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

Σ 
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΟΝΑ∆Α

Σ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 1 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 6 

#ερί#τωση 
ΙΙ ) 

Υ#ολογισµός του 
ξυλα#οθέµατος και της 
#ροσαύξησης του όγκου  

στρ ∆Ε 45,00 119,74 5.388,30 

2 2 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 2 

#ερί#τωση 
ΙΙΙ) 

Ανασύνταξη 
διαχειριστικού χάρτη 
1:20.000 α#ό χάρτη της 
ίδιας κλίµακας 
#ροηγούµενης 
διαχειριστικής µελέτης 

στρ 26.500,00 0,056 1.484,00 

3 3 
ΝΕΟ (Σχετ. 
άρθρο 4 

#ερί#τωση 
ΙΙ)  

Γενική µελέτη και 
διαχείριση του δάσους, ήτοι 
ανάλυση των γενικών 
συνθηκών του δάσους και 
#αντοειδής σχεδιασµός  ή 
οργάνωση της δασο#ονίας 
του 

στρ 20.000,00 0,26 5.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 12.072,30 
ΦΠΑ24% 2.897,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 14.969,65 
 

Ξάνθη Νοέµβριος 2020 
 

                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Ο ∆ασάρχης Ξάνθης                                                                                       Η Συντάκτρια 

 
 
 

             ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος                                                                                       ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 
         Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος                                                                              Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                 µε Α βαθµό                                                                                                        µε Α βαθµό 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Α∆Μ-Θ- ∆ράσεις 
#ροσδιορισµού και καταγραφής του διαθέσιµου 
ξυλώδους λήµµατος σε συµ#λέγµατα µε λήψη 
δοκιµαστικών ε#ιφανειών, µελέτες αντι#υρικής 
#ροστασίας και µελέτες ανά#τυξης και 
#ροστασίας των δασών και των δασικών 
εκτάσεων της #εριοχής ευθύνης του ∆ασαρχείου 
Ξάνθης #εριόδου 2020- 2021» 
 
Κ.Α.Ε 2016ΜΠ03100002 της  ΣΑΜΠ 031  
 

14.969,65  Ευρώ (µε Φ.Π.Α) 



 
 


