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ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά 
ταχυαυξή - Αναδασωτικές και καλλιεργητικές 
εργασίες στη ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας 
Σερρών έτους 2019». 

 
Προϋπολογισμός:  21.534,62 € (Με Φ.Π.Α.) 
Πηγή χρηματοδότησης: ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

 
 
 
 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   
 
 

α) Εκπρέμνωση πρέμνων υλοτομηθέντων δέντρων σε μέρος του Δ.Τ. 1α σε 683,00 πρέμνα) 
και σ σε μέρος του Δ.Τ. 3β ( σε 336,00 πρέμνα) της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά 
θα εκπρεμνωθούν 1019,00 πρεμνά.  

β) Απομάκρυνση των πρεμνών των υλοτομηθέντων δέντρων, εκθάμνωση - απομάκρυνση 
της ανεπιθύμητης βλάστησης και των υπολειμμάτων υλοτομίας σε: έκταση 50,00 στρεμμάτων στο  
Δ.Τ.3β,  30,00 στρεμμάτων σε μέρος του  Δ.Τ.1α  και 60,00 στρεμμάτων στο Δ.Τ.3γ της κυρίας 
κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά επέμβαση σε έκταση 140,00 στρεμμάτων.  

γ) Δισκοσβάρνισμα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. φυτειών στα: Δ.Τ.11β (13) σε έκταση 
67,00 στρεμμάτων, σε μέρος του Δ.Τ.13 (13) σε έκταση 40,00 στρεμμάτων σε μέρος του Δ.Τ.14 (12) 
σε έκταση 160,00 στρεμμάτων, κ σε μέρος του Δ.Τ.1α σε έκταση 30,00 στρεμμάτων της κυρίας 
κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Η συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 294,00 
στρ.  

δ) Αναμόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, μικροϊσοπέδωση, με 
προωθητήρα D7 κ.λ.π σε μέρος του Δ.Τ.1α σε έκταση 30,00 στρεμμάτων και 12,00 στρεμμάτων  σε 
μέρος του  Δ.Τ.3β  της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά Η συνολική έκταση 
εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 42,00 στρ. 

 
ε) Ολική άροση (όργωμα)  με ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα, μετά την εκθάμνωση & 

αναμόχλευση σε μέρος του Δ.Τ.1α της κυρίας κοίτης του ποταμού σε έκταση 30,00 στρεμμάτων και 
12,00 στρεμμάτων σε μέρος του  Δ.Τ.3β  της κυρίας κοίτης του ποταμού Στρυμόνα. Συνολικά Η 
συνολική έκταση εφαρμογής της εργασίας ανέρχεται σε 42,00 στρ.  

 
 



 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   
 
 

α/α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Είδος 
Μονάδος 

Τιμή 
Μονάδος  
σε Ευρώ 

Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες 

1 
Εξαγωγή πρεμνών (εκπρέμνωση)  λεύκης κ.λ.π, με ειδικό 
μηχάνημα (POCLAIN ή ανάλογου τύπου) και εναπόθεση επί 
τόπου 

Τεμάχια 3,44 

2 
Απομάκρυνση εξαχθέντων πρεμνών, εκθάμνωση κ.λ.π, με 
προωθητήρα D7 ή ανάλογου τύπου, μέχρι αποστάσεως 50 
μέτρων 

Στρέμμα 50,48 

3 Δισκοσβάρνισμα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π φυτειών, με 
ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα και δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή Στρέμμα 8,56 

4 Αναμόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων 
εξαγωγής, μικροϊσοπέδωση, με προωθητήρα D7 κ.λ.π Τεμάχια 30,29 

5 Ολική άροση (όργωμα)  με ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα, 
μετά την εκθάμνωση & αναμόχλευση Τεμάχια 17,62 

    
 
 

Σέρρες, 27/09/2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 

Νικόλαος Ματθαίου 
      ∆ασοπόνος µε Α΄ 

βαθµό 
 

 
 
 

Ο ∆ασάρχης  
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

 
 

Με την αριθµό πρωτ. 16279/25-09-2019 απόφαση της ∆ιεύθυνσης ∆ασών Σερρών. 

 
 


