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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
                     

Α. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

 

1. Γενικά 

    Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο είλαη ε εθηέιεζε από ηνλ αλάδνρν όισλ ησλ εξγαζηώλ ππνινγηζκνύ 

ησλ νγθνκεηξηθώλ θαη πξνζαπμεηηθώλ  ζηνηρείσλ ζε δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο γηα ηελ ζύληαμε κέξνπο  

ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Μειέηεο ηνπ Γεκόζηνπ Γαζηθνύ πκπιέγκαηνο ΓΔΡΑΚΑ - ΞΑΝΘΖ – 

ΚΗΜΜΔΡΗΩΝ πεξηόδνπ 2017-2026». 

Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ νξίδεηαη ζε  εμήληα (60) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, κε 

έλαξμε ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

       

2. Γοκιμαζηικέρ Δπιθάνειερ (Γ.Δ.) 

Θα ιεθζνύλ ζηνηρεία από ηηο δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο πνπ ζα νξίδεη ε ππεξεζία θαη κέζα ζηα 

πιαίζηα ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. Σν έξγν ζα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ γηα ηε κειέηε 

δνθηκαζηηθώλ επηθαλεηώλ, ιήςε νγθνκεηξηθώλ θαη πξνζαπμεηηθώλ ζηνηρείσλ,  ππνινγηζκό θαξπώζεσλ 

θαη ηελ ςεθηαθή επεμεξγαζία όισλ ησλ ζηνηρείσλ. 

    ρήκα ηεο Γ.Δ. γηα πξαθηηθνύο θαη απνηειεζκαηηθνύο ιόγνπο πξνηείλεηαη ν θύθινο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ην ηεηξάγσλν ή ην παξαιιειόγξακκν. Σν κέγεζνο θάζε  Γ.Δ.  ζα είλαη ηα 1.000 η.κ. θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθόο αξηζκόο ησλ έλα έσο ηξείο (1-3)  Γ.Δ. αλά ζπζηάδα. Ο 

αξηζκόο ησλ Γ.Δ. κε ηελ παξνύζα αλάζεζε ζα είλαη ην αθέξαην πειίθν ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ 

16.118,30 € ρσξίο ΦΠΑ δηά ηεο πξνζθεξόκελεο ηηκήο αλά Γ.Δ. ρσξίο ΦΠΑ από ηνλ αλάδνρν. Ο 

αξηζκόο ησλ Γ.Δ. αλά ζπζηάδα ζα νξίδεηαη από ην Γαζαξρείν Ξάλζεο.   

   Ζ θαηαλνκή ησλ Γ.Δ. θαη’ αξρήλ ζα γίλεη  πάλσ ζην ράξηε 1:20.000 ζην γεσδαηηηθό ζύζηεκα ΔΓΑ 

87 ηνπ πκπιέγκαηνο, όπνπ αξρηθά ζα ηνπνζεηεζνύλ. Ο ράξηεο θαηαζθεπάδεηαη από ηελ νκάδα 

κειέηεο.  

   Οξηζηηθά όιεο νη Γ.Δ. ζα ηνπνζεηεζνύλ αξηζκεκέλεο ζηνλ ράξηε θαη  ζην έδαθνο  ζα ζεκαίλνληαη κε 

έληνλν κπιε ρξώκα ζηνπο δνθηκαζηηθνύο θνξκνύο.  

   Όια ηα παξαπάλσ αιιά θαη νπνηεζδήπνηε αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο,  ζα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία θαη 

έγθξηζε από ην Γαζαξρείν Ξάλζεο. 

 

 

 

 

 

 

«Βοηθηηική επγαζία ςπολογιζμού 

ογκομεηπικών και πποζαςξηηικών ζηοισείυν με 

λήτη δοκιμαζηικών επιθανειών, για ηη 

ζύνηαξη μέποςρ ηηρ Γιασειπιζηικήρ Μελέηηρ 

ηος Γημόζιος Γαζικού ςμπλέγμαηορ 

ΓΔΡΑΚΑ - ΞΑΝΘΗ – ΚΙΜΜΔΡΙΩΝ 

πεπιόδος 2017-2026» 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΓΑΩΝ & ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΩΝ  ΞΑΝΘΖ 

Γ Α  Α Ρ Υ Δ Ι Ο  Ξ Α Ν Θ Η  

 
 



3. Λήτη ογκομεηπικών και πποζαςξηηικών ζηοισείυν 

 

    ηε Γ.Δ. γίλεηαη γεληθή παρπκέηξεζε ζε βαζκίδεο δηακέηξνπ 2 εθ. όισλ ησλ δέλδξσλ κε ζηεζηαία 

δηάκεηξν πάλσ από 10 εθ. (ζηελ Πξεκλνθπή Ομηά θαη Γξπ από 8 εθ.) θαη θαηαρσξνύληαη ζην Έληππν 

Γνθηκαζηηθώλ Δπηθαλεηώλ, ζηηο αληίζηνηρεο θιάζεηο δηακέηξνπ, ήηνη ζηελ Η (< 20 εθ. ζηεζηαία 

δηάκεηξν), ζηε  ΗΗ (από 22 έσο 34 εθ.), θαη ζηελ ΗΗΗ (από 36 θαη άλσ εθ.) θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη 

ν κέζνο δνθηκαζηηθόο θνξκόο ζαλ αξηζκεηηθόο κέζνο όξνο ησλ θπθιηθώλ επηθαλεηώλ θάζε θιάζεο 

δηακέηξνπ. Αλ απαηηνύληαη 4 θιάζεηο δηακέηξνπ, ηόηε ε ΗΗΗ είλαη από 36-50 θαη ε ΗV από 52 θαη άλσ.  

   Από θάζε δνθηκαζηηθό θνξκό πνπ ζα αλαδεηείηαη κέζα ζηε Γ.Δ., ζα ιακβάλνληαη πξώηνλ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία α) ην ύςνο ηνπ (κε ηε ρξήζε δηάθνξσλ νξγάλσλ) θαη β) ε ειηθία ηνπ (βξίζθεηαη κε 

ηξππαλίδην ζηε βάζε θαη είλαη ην άζξνηζκα ηνπ αξηζκνύ ησλ δαθηπιίσλ, ζπλ ην ρξόλν αλόδνπ κέρξη ηε 

βάζε). 

    Δπηπιένλ ζα κεηξείηαη ην ύςνο θαη ε ειηθία ηξηώλ  θπξίαξρσλ αηόκσλ ηνπ αλσξόθνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκό ηεο πνηόηεηαο ηόπνπ θαη ηεο ειηθίαο ηνπ ζπζηαδηθνύ ηύπνπ. 

    Δπίζεο ζην έληππν απηό ζα θαηαγξάθεηαη ε δνθηκαζηηθή πξνζήκαλζε πνπ ζα γίλεηαη κέζα ζηε Γ.Δ., 

ώζηε θαηά ηνλ θαξπσηηθό ζρεδηαζκό λα απνηειέζεη κηα από ηηο βαζηθέο παξακέηξνπο πξνζδηνξηζκνύ 

ηνπ ιήκκαηνο. 

    Ζ νγθνκέηξεζε ηνπ δνθηκαζηηθνύ θνξκνύ θαη ε εθηίκεζε ηεο εηήζηαο πξνζαύμεζεο ησλ ηζηακέλσλ 

δέλδξσλ ζα γίλεη κε ηύπνπο πνπ ζα δνζνύλ ζηνλ Αλάδνρν από ην Γαζαξρείν Ξάλζεο.  

Σα νγθνκεηξηθά θαη πξνζαπμεηηθά ζηνηρεία αθνύ ππνινγηζζνύλ ζα αλαρζνύλ ζηελ δνθηκαζηηθή 

επηθάλεηα, ζηελ κνλάδα επηθάλεηαο θαη ηελ ζπλνιηθή ηεο ζπζηάδαο θαη ζα ζπληαρζνύλ νη αληίζηνηρνη 

πίλαθεο. 

 

 

Β. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Ανάλςζη ηιμών δοκιμαζηικών επιθανειών 

ΒΑΙΚΔ ΣΙΜΔ ΗΜΔΡΟΜΙΘΙΩΝ 

Βάζη ηος Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Γιαπ. Σιμών Γημ. Έπγυν (Γ΄ ηπιμ. 2012) 

 

Α/Α ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 

ΤΜΒΟΛΗΜΟ

ΖΜΔΡΟΜΗΘΗΩΝ 

ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

Αλεηδ. 

ΒΑΗΚ

Ζ 

ΣΗΜΖ € 

ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΑΠΑΝΖ €    

(κε πξνζαπμήζεηο) γηα 

Αζθαι. Κάιπςε, 

ππεξεξγαζία θ θαηαγγειία 

ζύκβαζεο 

1 Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (ΑΣΔΟ 111) Ζκ.Δξγ.Αλεηδ. 62,99 118,68 

2 Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο (ΑΣΔΟ 111) Ζκ.Δξγ.Αλεηδ. 62,99 118,68 

 Γαζνιόγνο:    

3 
Δξγαζία Γξαθείνπ 

 (ΑΣΔΟ 115 Υ 1,1) 
Ζκ.Γαζνι.Γξ. 123,11 185,75 

4 
Δξγαζία Τπαίζξνπ 

 ( Δξγαζία Γξαθ. Υ 1,55) 
Ζκ.Γαζνι.Τπ. 190,82 287,91 

 Σερλνιόγνο Γαζνπνλίαο:    

5 
Δξγαζία Γξαθείνπ  

(ΑΣΔΟ 115 Υ 0,9) 
Ζκ.Σ.Γ.Γξ. 100,73 151,97 

6 
Δξγαζία Τπαίζξνπ ( Δξγαζία 

Γξαθ. Υ 1,55) 
Ζκ.Σ.Γ.Τπ. 156,13 235,55 

 
Τα ποσά του πίνακα αναφέρονται στις τιμές του Πρακτικού του Γ’ τρίμηνου 2012 της Επιτροπής 
Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων. Επειδή το πρακτικό αυτό δεν περιλαμβάνει τις ειδικότητες 
Δασολόγου και Τεχν. Δασοπονίας, τα ημερομίσθια καθορίστηκαν σύμφωνα με την  74579/3022/11-6-
1991 απόφαση του Υπ. Γεωργίας «Ανάλυση τιμών και τιμολόγιο εργασιών εκπονήσεως δασοπονικών 
μελετών διαχείρισης δασών». 

 

 



 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

ΓΔΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΒΟΗΘΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ  

   Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο ηνπ έξγνπ εθηηκήζεθε ζύκθσλα κε ηηο αξηζ.74579/3022/11-6-91, 

81701/3908/28-8-91 θαη 83457/3967/3-9-91 Απνθ. Τπ. Γεσξγίαο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε πεξίπησζε 6 ηεο αλάιπζεο 

ηεο ηηκνιόγεζεο εθπόλεζεο Γηαρεηξηζηηθώλ κειεηώλ βάζε αξηζ.74579/3022/11-6-91 Απνθ. Τπ. Γεσξγίαο:  

 

Δίδνο εξγαζίαο 
Αξηζ. 

Σηκνινγίνπ 

Πνζόηεηεο 

εξγαζηώλ 

Σηκή 

κνλάδαο 

Γαπάλε 

νιηθή 

IΗ  Πεξίπησζε:  

Τςειά δάζε θσλνθόξσλ θαη 

δηθπή δάζε πιαηπθύιισλ κε 

δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο 

6 IΗ 110 146,53 16.118,30 

ΤΝΟΛΟ 16.118,30 

ΦΠΑ 23%   3.707,21 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 19.825,51 
 

Ξάνθη 28-7-2015 
 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΗ ΣΙΜΩΝ 

Κόζηοςρ επγαζίαρ λήτηρ μιαρ δοκιμαζηικήρ επιθάνειαρ ζύμθυνα με ηο Άπθπο 6ο ηηρ εκηίμηζηρ 

ηυν Γιασειπιζηικών Μελεηών 

Τπνινγηζκόο ηνπ μπιαπνζέκαηνο θαη ηεο πξνζαύμεζεο όγθνπ 

Ι ΠΔΡΙΠΣΩΗ:  Με δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο, γηα ζπεξκνθπή πςειά δάζε θσλνθόξσλ 

α. Δξγαζία Τπαίζξνπ:       

             α1. Γαζνιόγνπ: Ζκ.Γαζι.Τπ. /8 = 287,91 / 8 = 35,99  

       

            α2. Σερλνι. Γαζνπ.: Ζκ.Σ.Γ.Τπ. /8 = 235,55 / 8 = 29,44  

       

           α3. Δξγάη. Αλεηδ.: Ζκ.Δξγ.Αλεηδ. /8 = 118,68 / 7,75 = 15,31  

       

           α4. Δξγάη. Αλεηδ.:     Ζκ.Eξγ.Αλεηδ./8 = 118,68 / 7,75 = 15,31  

       

β. Δξγαζία Γξαθείνπ:       

          β1. Γαζνιόγνπ: Ζκ.Γαζι.Γξ. /25 = 185,75 /25 = 7,43  

       

 Α: Άζξνηζκα  = (α+β) = 103,48  

 Γελ. έμνδα 18% = Α x 18% = 18,63  

 Σ.Δ.(Η) ΤΝΟΛΟ:    122,11  

       

ΙΙ. ΠΔΡΙΠΣΩΗ: Ωο αλσηέξσ γηα πςειά  δάζε θσλνθόξσλ θαη δηθπή δάζε πιαηπθύιισλ, ην 120% ηεο Σ.Δ. ηεο  

                                πεξίπησζεο Η. 

 Σ.Δ.(ΗΗ)=Σ.Δ.(Η)*1,2 = 122,11 x 1,2 = 146,53 €/ζηπ 

                Σιμή με Φ.Π.Α. 23% Σ.Δ.(ΗΗ) x 1,23% = 114146,53 x 1,23% = 180,23 €/ζηπ 

Ο ΤΝΣΑΚΣΖ ΣΖ 

ΣΔΥΝ. ΔΚΘΔΖ 

 

 

Υξήζηνο Μήιηνο 

Γαζνιόγνο κε Γ΄ Βαζκό 

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ο Γαζάξρεο Ξάλζεο  

 

 

 

Υξήζηνο Μήιηνο 

Γαζνιόγνο κε Γ΄ Βαζκό 


