
Σελίδα 1 από 3 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 
KAI ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΘΑΣΟΥ 

ΕΡΓΟ: «Ειδικό Πρόγραμμα Πρόληψης και 

Αποκατάστασης των Καμένων 
Εκτάσεων στις Περιοχές της Νήσου 
Θάσου της Περιφερειακής Ενότητας 
Θάσου» 

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Αναδασώσεις Δασών νήσου 

Θάσου σε καμένες εκτάσεις, από 

την δασική πυρκαγιά, που συνέβη 

στις 10-9-2016 στην Ν. Θάσο – 

Αναδάσωση στην περιοχή Άγιος 

Παντελεήμονας της Τ.Κ. Σωτήρος 

και της Δ. Κ. Πρίνου της Ν. 

Θάσου» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  641.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ 2016, 2016ΕΠ83100000 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
 
 

 

 
 

Θάσος, Νοέμβριος 2019 
 



Σελίδα 2 από 3 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΘΕΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

 Οι εργασίες που προτείνονται έχουν ως σκοπό την προστασία της περιοχής από διάβρωση, 

πλημμύρες και τα άλλα χειμαρικά φαινόμενα, την αισθητική αναβάθμιση του τοπίου, την 

αναψυχική εκμετάλλευση του δάσους από κατοίκους και επισκέπτες, την οικολογική 

αναβάθμιση της περιοχής με την αύξηση της βιοποικιλότητας καθώς και την προστασία της 

περιοχής από καταπατήσεις και παράνομες εκμεταλλεύσεις.. 

 Οι επιφάνειες που θα αναδασωθούν αλλοιώθηκαν από την πυρκαγιά τόσο του έτους 1989 όσο και 

της πρόσφατης του έτους 2016 και έχουν εμβαδό 20,63 εκτάρια και περίμετρο 2.870,73μ. 

 Η έκταση βρίσκεται πλησίον της Ιεράς Μονής Αγίου Παντελεήμονα και σε μικρή 

χιλιομετρική απόσταση από τους οικισμούς Σωτήρος, Πρίνου, Μικρού και Μεγάλου Πρίνου. 

 

Β: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο περιλαμβάνει κατά σειρά εκτέλεσης τις ακόλουθες αναδασωτικές εργασίες : 

Εγκατάσταση 41.277φυτωρίων με αναλογία 1:1:1 και συγκεκριμένα 13.759 φυτάρια 

Μαύρης Πεύκης (Pinus nigra), 13.759 Καστανιάς (Castanea sativa) και 13.759 Φλαμουριάς  (Tilia 

tomentosa Moench- Φιλύρα πιληματώδης, αργυρόφυλλη). Διάνοιξη 41.277 λάκκων φύτευσης και 

φύτευση των φυταρίων από εργάτες με ιδιαίτερη προσοχή για την εξασφάλιση της επιτυχίας της 

αναδάσωσης. 

Περιποίηση και συντήρηση φυτείας με απομάκρυνση των ζιζανίων (βοτάνισμα), 

διαμόρφωση της λεκάνης συγκράτησης νερού, λίπανση και πότισμα φυταρίων μ βυτίο με ποσότητα 

νερού15 λίτρα ανά φυτάριο 

Κατασκευή περίφραξης με πασσάλους καστανιάς και αντηρίδες, τρεις σειρές σύρμα 

γαλβανιζέ και συρματόπλεγμα ρομβοειδής οπής. 

 

Γ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι επιφάνειες στις οποίες θα εκτελεστούν οι ανωτέρω εργασίες, από άποψη ιδιοκτησίας 

είναι Δημοτικές δασικές εκτάσεις της Τ.Κ. Σωτήρος και της Δ. Κ. Πρίνου, του Δήμου Θάσου, της 

Περιφερειακής Ενότητας Θάσου. 



Σελίδα 3 από 3 
 

 

 

Δ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Α/

Α 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

1 

«Αναδάσωση στην περιοχή 

Άγιος Παντελεήμονας της 

Τ.Κ. Σωτήρος και της Δ. Κ. 

Πρίνου της Ν. Θάσου» 

Η 16881/06.09.2019 

(ΑΔΑ: 6ΖΘΘΟΡ1Υ-

47Ο) απόφαση της 

Διεύθυνσης Δασών Ν. 

Καβάλας 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι που θα λάβουν 

τεύχη δημοπράτησης, μπορούν να 

διαβάσουν τη μελέτη στα γραφεία του 

Δασαρχείου, ενώ ο τελικός ανάδοχος θα 

λάβει πλήρες αντίγραφο, το οποίο θα 

επιστρέψει στο Δασαρχείο Θάσου σε 

άριστη κατάσταση μετά την ολοκλήρωση 

του έργου 
 

 

 

 

 

Θάσος, Νοέμβριος 2019 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 

 
 

Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης 
Δασολόγος με βαθμό Α΄ 

 Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Θάσου 
 

 

 
 

Χαράλαμπος Μαρουγκλιάνης 
Δασολόγος με βαθμό Α΄ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την 24155/12-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΨΗΚΟΡ1Υ-ΟΩ5) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Καβάλας 

 

 


