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1. Αντικείµενο 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση όλων των φυτωριακών εργασιών, όπως σπορές, 
φυτεύσεις, σκαλίσµατα, µοσχεύµατα, µονοβέργισµα, ποτίσµατα, κλαδέµατα φυτών και γενικά κάθε 
εργασία στα φυτώρια που ορίζεται από την επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016 και µε τις οδηγίες του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας. 
Πιο συγκεκριµένα η υλοποίηση των εργασιών θα γίνει στην περιοχή των  δασικών φυτωρίων  
Σερρών, Χρυσοπηγής, Στρυµόνα  και αφορά την εκτέλεση, µε συνεργείο ανειδίκευτων εργατών, 
που συγκροτούνται µε µέριµνα του αναδόχου, των παρακάτω εργασιών : 
1. Καλλιέργεια εδάφους (Όργωµα, φρεζάρισµα, δισκοσβάρνισµα, ισοπέδωση, µόρφωση πρασιών –
εδάφους, )  
2. Ποτίσµατα - Περιποιήσεις (Σκαλίσµατα, βοτανίσµατα σπορείων, µονοετών και διετών 
πλατύφυλλων και κωνοφόρων, µονοβέργισµα λευκών, µετατόπιση φυτοσάκων). 
3. Λιπάνσεις και καταπολέµηση ασθενειών-ζιζανίων. 
4.  Παραγωγή µοσχευµάτων , φυτεύσεις  κλώνων λεύκης-πλατύφυλλων-κωνοφόρων. 
5. Σπορά –φυτεύσεις  πλατύφυλλων-κωνοφόρων (σε γραµµές- πλαστικά τελάρα πλαστικούς 
σάκους). 
6. Εξαγωγή ,συσκευασία  φόρτωση  λεύκης, πλατυφύλλων, κωνοφόρων, µονοετών, διετών 
7. Συλλογή  κώνων, στροβίλων,  διαφόρων  κωνοφόρων-  δασοπονικών ειδών 
8. Συλλογή  σπόρων   διαφόρων πλατύφυλλων  δασοπονικών ειδών 
9. Εκκόκκιση κωνοφόρων – πλατύφυλλων. 

2. Τεχνική εκτέλεσης των εργασιών. 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους κανόνες της εφαρµοσµένης δασοκοµικής επιστήµης 
από εργατικό προσωπικό, µε τα εργαλεία και µηχανήµατα του φυτωρίου, υπό την επίβλεψη του 
επόπτη παρακολούθηση και τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται την κατάλληλη για κάθε εργασία εποχή, ώστε να αποφεύγονται 
ζηµιές. 
Επειδή πρόκειται περί πολύ ευαίσθητου υλικού όπως είναι τα φυτάρια, απαιτείται το εργατικό 
προσωπικό να είναι πολύ προσεκτικό και να διαθέτει υποµονή, συγκέντρωση και καλή όραση.              



Σε περίπτωση που παρατηρούνται επανειληµµένες απροσεξίες για οποιοδήποτε λόγω, τότε το 
προσωπικό αυτό θα αντικαθίσταται άµεσα από τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν την έναρξη των εργασιών να δώσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές 
οδηγίες στο εργατικό του προσωπικό προκειµένου να εκτελέσουν τις εργασίες µε επιµέλεια και 
σύµφωνα µε τις αρχές της Υπηρεσίας και µε τους κανόνες της εφαρµοσµένης δασοκοµικής 
επιστήµης. 

 
3. Χρονική διάρκεια των εργασιών 

Η εκτέλεση των εργασιών θα ολοκληρωθεί εντός έξι   (6) µηνών. 
4. Ποσοτικά δεδοµένα 

1. Όργωµα σε συνολική έκταση  40 στρ. 
2. ∆ισκοσβάρνισµα σε συνολική έκταση 40 στρ. 
3. Φρεζάρισµα  σε συνολική έκταση 40 στρ. 

4. Λιπάνσεις χλωρές  σε συνολική έκταση 25 στρ 
5.        Καταπολέµηση ασθενειών-ζιζανίων  σε συνολική έκταση   25 στρ. 
6.       Ποτίσµατα σε συνολική έκταση  25,00 στρ. 
7.    Σκαλίσµατα , µονοβέργισµα  λεύκης  ,κ.λ.π.  µε φρέζα, σκαλιστικό  και εργάτες   

πλατύφυλλων και κωνοφόρων σε συνολική έκταση  25,00 στρ.  
8.       Μετατόπιση φυτοσάκων  σε συνολική έκταση  0,50 στρ. 
9.         Παραγωγή µοσχευµάτων και φύτευση   κλώνων λεύκης  10.000 τεµ. 
10.        Παραγωγή µοσχευµάτων   πλατυφύλλων και κωνοφόρων  1500 τεµ. 
11.   Σπορά –φυτεύσεις  πλατύφυλλων-κωνοφόρων (σε γραµµές- πλαστικά τελάρα 

πλαστικούς σάκους). Σε  έκταση   3,00 στρεµ. και 1500 τεµ. 
12.     Εξαγωγή ,συσκευασία  φόρτωση  λεύκης, πλατυφύλλων, κωνοφόρων. µονοετών, 

διετών. Σε συνολική έκταση  20,00 στρεµ . 
                  13.     Συλλογή  σπόρων- κώνων-  στροβίλων διαφόρων   δασοπονικών ειδών  3,00 κιλά 

14.      Εκκόκκιση κωνοφόρων – πλατυφύλλων.  3,00  κιλά  
 
 



 
 

5. Συνολική προεκτιµώµενη αξία των εργασιών 
 
Σηµειώνεται ότι λόγω της πολυπλοκότητας παρακολούθησης του παραδοτέου της παρούσας 
υπηρεσίας λόγω της ειδικής φύσης της όπως περιγραφικέ παραπάνω επιλέχθηκε ως µονάδα 
επιµέτρησης η ανθρωποηµέρα παραγώµενου έργου.  
Η  εκτιµηθείσα αξία των εργασιών ανέρχεται σε 23.000,00. € (µε ΦΠΑ 24%) και  περιλαµβάνει τη 
συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή των :  
Α.  Τριακόσιες  είκοσι πέντε    ανθρωποηµέρες  ( 325) 
Στην  έδρα των φυτωρίων  Σερρών – Χρυσοπηγής  – Στρυµόνα. 

Η υλοποίηση των εργασιών χρηµατοδοτείται από ΣΑΕ 584 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 
Επενδύσεων  2019 και βαρύνει τους κωδικούς 2014ΣΕ 58400000, από το οποίο κατανεµήθηκε στην 
Υπηρεσία µας το ποσό των 30.000,00    € µε τη µε αριθ. πρωτ. 179583/711/1-3-19  Απόφαση  
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και  την αρ. 4425/13-3-19 απόφαση της ∆/νση ∆ασών 
Σερρών. 

 
6. Επισηµάνσεις για το εργατοτεχνικό προσωπικό εκτέλεσης των εργασιών 

            Το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται µε µέριµνα του αναδόχου θα είναι της απόλυτης 
έγκρισης της Υπηρεσίας. Η τεχνική του κατάρτιση και η απόδοσή του θα ελέγχονται από τον επόπτη  
παρακολούθησης  και τους επιστάτες των  φυτωρίων, οι οποίοι σε περίπτωση ακαταλληλότητας θα 
επιβάλλουν την αντικατάστασή του.  
Οπωσδήποτε ο ανάδοχος θα επιλέγει το προσωπικό από τις πλησιέστερες περιοχές. Θα προτιµούνται 
άτοµα µε πείρα, που να έχουν απασχοληθεί σε αντίστοιχες εργασίες στο παρελθόν και να είναι 
εξακριβωµένη η ποιότητα και ποσότητα της εργασίας τους. 
Τα άτοµα που θα εργάζονται θα είναι προσωπικό του αναδόχου και σε καµία περίπτωση δεν 
αποκτούν κανενός είδους εργασιακή σχέση µε το ∆ηµόσιο. 
Η µεταφορά των εργατών στα φυτώρια και η επιστροφή τους θα γίνεται µε δικά τους µεταφορικά 
µέσα. 
Ώρες εργασίας 7:00 π.µ. έως 15:00 µ.µ. όλες τις ηµέρες εκτός  Κυριακής και αργιών. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σέρρες   11  - 6     -  2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ      ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η  Συντάκτρια 

 
 

Γατίδου ∆ήµητρα 
∆ασοπόνος µε Α΄βαθµό  

 Ο ∆ασάρχης Σερρών 
 
 
 
 

Ζάββος Κων/νος 
∆ασολόγος µε Α΄βαθµό 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθ. πρωτ.  8827/6-6-2019 (ΨΚΨΡΟΡ1Υ-2Φ∆) απόφαση της ∆/νση ∆ασών Σερρών   

 


