
 
 

                                                                
                                                               
 
 

 
                                                                                  
 
                                                         

 
 

                                                      
 

 
 
 

Ανόρθωση υποβαθµισµένου δάσους ∆ρυός και αποµάκρυνση ξέρων 
και κατακείµενων δέντρων Πεύκης στο Αλσύλλιο Μάνδρας ∆ήµου 

Αβδήρων  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ιούλιος  2020 
 
 

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

 
 



 
 

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

 
                                                                                             
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      
        

ΓΕΝΙΚΑ  
Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση εργασιών σχετικών µε την ανόρθωση του υποβαθµισµένου δάσους 
∆ρυός και την κοπή και διαχείριση των υπολειµµάτων ξερών και επικίνδυνων ατόµων Πεύκης σε  ∆ασύλλιο 
που βρίσκεται Ν - ΝΑ του οικισµού της Μάνδρας και σε απόσταση περίπου ενός χιλιοµέτρου από αυτόν. 
Το αλσύλλιο αποτελείται από δύο τµήµατα, το ανατολικό και το δυτικό. 
Το ανατολικό τµήµα, έκτασης 93,00 στρεµµάτων, δηµιουργήθηκε την περίοδο 1964-1966 µε φυτεύσεις 
ατόµων τραχείας Πεύκης. Το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκαν εργασίες καθαρισµού αναβλάστησης, αραίωσης & 
αποκλάδωσης δένδρων. 
 Στο δυτικό τµήµα, έκτασης 81,00 στρεµµάτων, υπάρχει αυτοφυής βλάστηση που αποτελείται από δρυ και 
διάφορα πλατύφυλλα.      
   
ΠΕΡΙΟΧΗ- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Το αλσύλλιο βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιοµέτρου και N - ΝΑ του οικισµού της Μάνδρας,  ∆ήµου 
Αβδήρων, Π.Ε. Ξάνθης και αποτελείται από δύο τµήµατα, το ανατολικό και το δυτικό. 
- Το ανατολικό τµήµα, έκτασης 93,00 στρεµµάτων, δηµιουργήθηκε την περίοδο 1964-1966 µε φυτεύσεις 

ατόµων τραχείας Πεύκης. Το έτος 2015 πραγµατοποιήθηκαν εργασίες καθαρισµού αναβλάστησης, 
αραίωσης & αποκλάδωσης δένδρων.  
Σήµερα εντός του αλσυλλίου υπάρχουν αρκετά ιστάµενα ξερά άτοµα πεύκης τα οποία πρέπει να κοπούν 
και να αποµακρυνθούν καθώς και κατακείµενα  ξερά άτοµα τα οποία επίσης πρέπει να αποµακρυνθούν.  

-  Στο δυτικό τµήµα, έκτασης 81,00 στρεµµάτων, υπάρχει αυτοφυής βλάστηση που αποτελείται από δρυ 
και διάφορα πλατύφυλλα.  Το αλσύλλιο είναι αδιαπέραστο, χαρακτηρίζεται από  χαµηλό ιστάµενο ξυλώδη 
όγκο και αυξηµένη επικινδυνότητα διάδοσης πυρκαγιάς. 

 
 
 
 
 
 

Ανόρθωση υποβαθµισµένου δάσους ∆ρυός 
και αποµάκρυνση ξέρων και κατακειµενων 
δέντρων Πεύκης στο Αλσύλλιο Μάνδρας 
∆ήµου Αβδήρων  
 
 
Κ.Α.Ε 2014ΣΕ58400002 της  ΣΑΕ584  
 
25.283,41 Ευρώ (µε Φ.Π.Α 24%) 
 



 

 
Περιοχή επέµβασης 
 
ΣΚΟΠΟΣ 
 
Με τις προτεινόµενες εργασίες επιδιώκεται  : 
• η ανάδειξη του αλσυλλίου  
• Ανόρθωση της δοµής και της σύνθεσης του αλσυλλίου µε σκοπό την προσέγγιση κατά το δυνατό στα 

φυσικά µεικτά δάση, γεγονός που θα το καταστήσει πιο ανθεκτικό σε βιοτικούς και αβιοτικούς κινδύνους 
και κυρίως την πυρκαγιά. 

• Βελτίωση της υγείας του δάσους και της καλύτερης ανάπτυξης του.  
• Μείωση του κινδύνου έναρξης δασικής πυρκαγιάς καθώς και την εξέλιξή της από έρπουσα σε κατακόρυφη 
• Μείωση της ταχύτητας εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς.  
• η αποµάκρυνση των ξερών, κατακείµενων και ανεπιθύµητων ατόµων, 
• περιποιήσεις και τεχνητή υποβοήθηση της φυσικής αναγέννησης 
• ∆ιατήρηση και ενίσχυση του υπορόφου 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Οι εργασίες που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας µελέτης αναλυτικά έχουν ως εξής: 
Στο ανατολικό τµήµα του αλσυλλίου  

1. Κοπή ιστάµενων ξερών δένδρων και διαχείριση των υπολειµµάτων υλοτοµίας 
Εντός του υπό µελέτη χώρου θα κοπούν τριακόσια τριάντα (330,00) ξερά ιστάµενα δένδρα, τα οποία θα 
αποκλαδωθούν και θα τεµαχιστούν σε κορµοτεµάχια µήκους 1,00µ έως 1,30µ. Τα κορµοτεµάχια µε 
διάµετρο άνω των 12 εκατοστών θα συγκεντρωθούν κατά θέσεις εντός του χώρου επέµβασης. Ενώ τα 
κορµοτεµάχια µε διάµετρο έως 12 εκατοστά  καθώς και τα υπόλοιπα υπολείµµατα θα θρυµµατιστούν µε 
κατάλληλο µηχάνηµα θρυµµατισµού και το θρυµµατισµένο υλικό θα διασκορπιστεί εντός του χώρου 
επέµβασης.    

2. ∆ιαχείριση  ξερών κατακείµενων  δένδρων  
Εντός του υπό µελέτη χώρου υπάρχουν εξήντα (60,00) ξερά κατακείµενα  δένδρα, τα οποία θα 
αποκλαδωθούν και θα τεµαχιστούν σε κορµοτεµάχια µήκους 1,00µ έως 1,30µ. Τα κορµοτεµάχια µε 
διάµετρο άνω των 12 εκατοστών θα συγκεντρωθούν κατά θέσεις εντός του χώρου επέµβασης. Ενώ τα 
κορµοτεµάχια µε διάµετρο έως 12 εκατοστά  καθώς και τα υπόλοιπα υπολείµµατα θα θρυµµατιστούν µε 
κατάλληλο µηχάνηµα θρυµµατισµού και το θρυµµατισµένο υλικό θα διασκορπιστεί εντός του χώρου 
επέµβασης.   
 

Στο δυτικό τµήµα  του αλσυλλίου και σε έκταση 35,00 στρεµµάτων θα πραγµατοποιηθούν καλλιεργητικές 
αναγωγικές υλοτοµίες (αραιώσεις) µέσω της θετικής επιλογής, µε σκοπό την ανόρθωση του υποβαθµισµένου 
δάσους δρυός και διαφόρων πλατύφυλλων και την αναγωγή του δάσους σε υψηλό.    
 Κατά τις επεµβάσεις θα πραγµατοποιείτε  αραίωση  του ανωρόφου,  όπου απαιτείται και σε ποσοστό όχι 
µεγαλύτερο του 25 % (1 στα 4 άτοµα), – καλλιέργεια, αποκλάδωση  δέντρων µέχρι ύψους ίσο µε το 1/3 του 
ύψους τους, καθαρισµό και αποµάκρυνση της υποβλάστησης µε ταυτόχρονη καλλιέργεια του υπορόφου και 
υποστήριξη της φυσικής αναγέννησης πλατυφύλλων, εφαρµόζοντας την αρχή της θετικής επιλογής, κοπή και 
αποµάκρυνση παρασιτικών φυτών και βάτων που βρίσκονται στον υπόροφο και θρυµµατισµό των υλικών 
καθαρισµού – αραιώσεων - κλαδεύσεων µε µηχάνηµα θρυµατισµού και διασκορπισµό των υπολειµµάτων 
εντός του δάσους. 

 

   
∆υτικό τµήµα  
 
 
 



   
ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 
Η προµέτρηση των εργασιών παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 
 
Α/Α ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 Ανόρθωση υ�οβαθµισµένου δάσους δρυός και διαφόρων 
�λατύφυλλων στρ 35,00 

2 Κο�ή ξερών ιστάµενων δένδρων και διαχείριση των 
υ�ολειµµάτων υλοτοµίας τεµ 330,00 

3 ∆ιαχείριση  ξερών κατακείµενων  δένδρων τεµ 60,00 
 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Για τον υπολογισµό του προϋπολογισµού λήφθηκαν υπόψη η  Αριθ ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 /4-5-2017 (ΦΕΚ 
1746/Β/2017) Απόφαση Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων 
Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις έργων», οι τιµές  ATEO  Γ΄ Τριµήνου 2012 και το Πρακτικό ∆ιαπίστωσης 
Τιµών ∆ηµοσίων  Έργων  Γ΄ τριµήνου 2012 
Βάση των παραπάνω, ο συνολικός προϋπολογισµός των εργασιών υπολογίστηκε στα 25.283,41 ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε διατιθέµενες πιστώσεις, σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ  
ΥΠΕΝ/∆Π∆Π/53540/1554/04-06-2020 απόφαση ΥΠΕΝ, την υπ αριθµ 5271/17-06-2020 απόφαση ∆/νσης 
∆ασών Ξάνθης. 

                   

                                                                                  Ξάνθη, Ιούλιος 2020 
                                                                                                Η Συντάκτρια 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                             Καψάλη Σταυρούλα                              

                                                                                                     Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                                                                                                    µε Α βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

Βάσει :  
1. Αριθ ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 /4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Α!όφαση Υ!ουργείου Υ!οδοµών 

και Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για δηµόσιες συµβάσεις 
έργων»   

2. τιµές  ATEO  Γ΄ Τριµήνου 2012 
3. Πρακτικό ∆ια!ίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων  Έργων  Γ΄ τριµήνου 2012 

 
 

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο.   
 - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ ∆ΡΥΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΩΝ 
 
NEO – Σχετικό ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤ4.1 -  Κωδικός Αναθεώρησης ΠΡΣ. 5354 
 
 

Ανόρθωση υ'οβαθµισµένου δάσους δρυός και διαφόρων 'λατύφυλλων µε καλλιεργητικές 
αναγωγικές υλοτοµίες (αραιώσεις) µέσω της θετικής ε'ιλογής, µε σκο'ό την αναγωγή του δάσους σε 
υψηλό.    

Κατά τις ε'εµβάσεις θα 'ραγµατο'οιείτε  αραίωση  του ανωρόφου,  ό'ου α'αιτείται και όχι σε 
'οσοστό µεγαλύτερο του 25 % (1 στα 4 άτοµα), – καλλιέργεια, α'οκλάδωση  δέντρων µέχρι ύψους ίσο µε 
το 1/3 του ύψους τους, καθαρισµό και α'οµάκρυνση της υ'οβλάστησης µε ταυτόχρονη καλλιέργεια του 
υ'ορόφου και υ'οστήριξη της φυσικής αναγέννησης 'λατυφύλλων, εφαρµόζοντας την αρχή της θετικής 
ε'ιλογής, κο'ή και α'οµάκρυνση 'αρασιτικών φυτών και βάτων 'ου βρίσκονται στον υ'όροφο και 
θρυµµατισµό των υλικών καθαρισµού – αραιώσεων - κλαδεύσεων µε µηχάνηµα θρυµατισµού 
συνδεδεµένο µε ελκυστήρα και διασκόρ'ισµό των υ'ολειµµάτων εντός του δάσους. 
Περιλαµβάνονται οι δα'άνες του α'αιτουµένου εργατοτεχνικού 'ροσω'ικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 

Τιµή ανά στρέµµα  (στρ) 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ  
  (Αριθµητικά):   287,71 
 
 

 
 

Ανόρθωση υποβαθµισµένου δάσους ∆ρυός 
και αποµάκρυνση ξέρων και κατακειµενων 
δέντρων Πεύκης στο Αλσύλλιο Μάνδρας 
∆ήµου Αβδήρων  
 
 
Κ.Α.Ε 2014ΣΕ58400002 της  ΣΑΕ584  
 
25.283,41 Ευρώ (µε Φ.Π.Α 24%) 
 



 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο  
- ΚΟΠΗ ΞΕΡΩΝ ΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ  
 
ΝΕΟ ΣΧΕΤ.  ΠΡΣ  Ζ 2.3   Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΠΡΣ 5354 
 
Κο'ή, α'οκλάδωση και τεµαχισµός ενός µεµονωµένου ξερού ιστάµενου δένδρου, µε τη συλλογή, 
µεταφορά και στοίβαξη των ξυλωδών υ'ολειµµάτων κατά θέσεις εντός της 'εριοχής ε'έµβασης, (χωρίς 
την 'αραγωγή χρήσιµων 'ροϊόντων) και θρυµµατισµού των  υ'ολοί'ων 'ροϊόντων  µε µηχάνηµα 
θρυµµατισµού και διασκορ'ισµό αυτών εντός του δάσους, σύµφωνα µε την µελέτη και την  ΕΤΕΠ 10-07-
01-00 «Κο'ή - εκρίζωση δέντρων και θάµνων»  
Περιλαµβάνονται οι δα'άνες του α'αιτουµένου εργατοτεχνικού 'ροσω'ικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) :    28,00 € 

 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο  
 
- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΞΕΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ  
 
ΝΕΟ ΣΧΕΤ.  ΠΡΣ  Ζ 2.3   Αναθεωρείται µε το άρθρο  ΠΡΣ 5354 
 
Α'οκλάδωση και τεµαχισµός ενός µεµονωµένου ξερού κατακείµενου δένδρου, µε τη συλλογή, µεταφορά 
και στοίβαξη των ξυλωδών υ'ολειµµάτων κατά θέσεις εντός της 'εριοχής ε'έµβασης, (χωρίς την 
'αραγωγή χρήσιµων 'ροϊόντων) και θρυµµατισµού των  υ'ολοί'ων 'ροϊόντων  µε µηχάνηµα 
θρυµµατισµού και διασκορ'ισµό αυτών εντός του δάσους, σύµφωνα µε την µελέτη και την  ΕΤΕΠ 10-07-
01-00 «Κο'ή - εκρίζωση δέντρων και θάµνων»  
Περιλαµβάνονται οι δα'άνες του α'αιτουµένου εργατοτεχνικού 'ροσω'ικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
Ολογράφως) : ∆ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ    
(Αριθµητικώς) :    18,00 € 
 

 
 

Ξάνθη Ιούλιος 2020 
                ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Ο ∆ασάρχης Ξάνθης                                                                                    Η Συντάκτρια 

 
 
 

             ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος                                                                                   Καψάλη Σταυρούλα 
         Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος                                                                              Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                 µε Α βαθµό                                                                                               µε Α βαθµό 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
  
 
    
 
                                                                    

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜ. 
ΤΙΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
(€)  

1 1 ΝΕΟ  Ανόρθωση υ�οβαθµισµένου δάσους 
δρυός και διαφόρων �λατύφυλλων στρ 287,71 

2 2 ΝΕΟ 
Κο�ή ξερών ιστάµενων δένδρων και 
διαχείριση των υ�ολειµµάτων 
υλοτοµίας 

τεµ 28,00 

3 3 ΝΕΟ ∆ιαχείριση  ξερών κατακείµενων  
δένδρων τεµ 18,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜ 
ΤΙΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ  

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1 1 ΝΕΟ  Ανόρθωση υ�οβαθµισµένου δάσους 
δρυός και διαφόρων �λατύφυλλων στρ 35,00 

2 2 ΝΕΟ 
Κο�ή ξερών ιστάµενων δένδρων και 
διαχείριση των υ�ολειµµάτων 
υλοτοµίας 

τεµ 330,00 

3 3 ΝΕΟ ∆ιαχείριση  ξερών κατακείµενων  
δένδρων τεµ 60,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανόρθωση υποβαθµισµένου δάσους ∆ρυός 
και αποµάκρυνση ξέρων και κατακειµενων 
δέντρων Πεύκης στο Αλσύλλιο Μάνδρας 
∆ήµου Αβδήρων  
 
 
Κ.Α.Ε 2014ΣΕ58400002 της  ΣΑΕ584  
 
25.283,41 Ευρώ (µε Φ.Π.Α 24%) 
 



 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α 
ΑΡΙΘΜ 
ΤΙΜΟΛΟ
ΓΙΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΤΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

(€) 
∆ΑΠΑΝΗ (€) 

1 1 ΝΕΟ  
Ανόρθωση 
υ�οβαθµισµένου δάσους 
δρυός και διαφόρων 
�λατύφυλλων 

στρ 35,00 287,71 10.069,85 

2 2 ΝΕΟ 
Κο�ή ξερών ιστάµενων 
δένδρων και διαχείριση 
των υ�ολειµµάτων 
υλοτοµίας 

τεµ 330,00 28,00 9.240,00 

3 3 ΝΕΟ ∆ιαχείριση  ξερών 
κατακείµενων  δένδρων τεµ 60,00 18,00 1.080,00 

ΣΥΝΟΛΟ 20.389,85 
ΦΠΑ24% 4.893,56 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.283,41 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξάνθη Ιούλιος 2020 
 

                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
             Ο ∆ασάρχης Ξάνθης                                                                                Η Συντάκτρια 

 
 
 

             ΜΗΛΙΟΣ Χρήστος                                                                                 Καψάλη Σταυρούλα 
         Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος                                                                              Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος 
                   µε Α βαθµό                                                                                          µε Α βαθµό 
 


