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Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 

 
Η µελέτη αυτή συντάσσεται στα 1λαίσια υλο1οίησης του Ευρω1αϊκού έργου  LIFE14 

CCM/IT/000905 "FoResMit": «Ανόρθωση υ1οβαθµισµένων δασών κωνοφόρων για την 
1εριβαλλοντική αειφορία, α1οκατάσταση και µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής»  1ου υλο1οιείτε σε 
συνεργασία Ελλάδας – Ιταλίας. Α1ό την ελληνική 1λευρά συµµετέχει η Α1οκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης µε την ∆/νση ∆ασών Ξάνθης και το ∆ασαρχείο Ξάνθης και το τµήµα 
∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ∆ηµοκρίτειου Πανε1ιστηµίου 
Μακεδονίας Θράκης ενώ α1ό την Ιταλία συµµετέχουν  η Consiglio per la Ricerca in Agricoltura el’ 
Analisi dell’ Economia Agraria CRA  και  η Citta Metropolitana di Firenze. 

Ο γενικός σκο1ός της 1ρότασης είναι να καθοριστούν οι κατευθυντήριες γραµµές ορθών 
δασοκοµικών 1ρακτικών, για την α1οκατάσταση των 1εριαστικών υ1οβαθµισµένων δασών 
κωνοφόρων, σε Ιταλία και Ελλάδα, µε αυτόχθονα 1λατύφυλλα είδη, να βελτιώσει την οικολογική 
σταθερότητα και τις δυνατότητες µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής αυτών των οικοσυστηµάτων. Το 
έργο στοχεύει στον έλεγχο και ε1αλήθευση, στο 1εδίο, της α1οτελεσµατικότητας των ε1ιλογών 
διαχείρισης για τη µετατρο1ή των υ1οβαθµισµένων κωνοφόρων δασών, ώστε να ε1ιτευχθούν οι στόχοι 
µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής. 

 
Λε1τοµερώς, οι ειδικοί στόχοι θα είναι:  
1. Να ενισχυθεί η καθαρή 1ρωτογενής 1αραγωγή του δασικού τό1ου, αυξάνοντας έτσι την 

ικανότητα δέσµευσης του C στην υ1έργεια και υ1όγεια ζωντανή βιοµάζα.  
2. Να αυξηθεί η συσσώρευση C στο έδαφος, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα δέσµευσης 

µακρο1ρόθεσµα, διευρύνοντας τη δεξαµενή σταθερής οργανικής ύλης του εδάφους και τη χηµική-
φυσική σταθερότητά του.  

3. Να α1οφευχθούν οι α1ώλειες C α1ό το νεκρό ξύλο, 1ου υ1οβαθµίζει το δασικό τό1ο, και να 
1εριοριστεί η δυνατότητα θέρµανσης του 1λανήτη α1ό εκ1οµ1ές αερίων θερµοκη1ίου 1ου 
1ροέρχονται α1ό α1οσύνθεση της οργανικής ύλης. 

4. Να χρησιµο1οιηθεί η βιοµάζα 1ου 1ροκύ1τει α1ό µετατρο1ή µε συµ1αραγωγή ε1ί τό1ου, 
µειώνοντας την 1αραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας α1ό ορυκτά καύσιµα.  

5. Να 1αραχθεί µια λίστα "ορθών 1ρακτικών" σχετικά µε τις ε1ιλογές δασικής διαχείρισης για τη 
µετατρο1ή των υ1οβαθµισµένων δασών κωνοφόρων, κατάλληλη για τη διατήρηση και ενίσχυση των 
α1οθεµάτων άνθρακα, την αύξηση της δέσµευσης του άνθρακα, και τον 1εριορισµό των εκ1οµ1ών 
αερίων θερµοκη1ίου.  

6. Να α1οκατασταθεί η οικολογική σταθερότητα και να ενισχυθεί η αντίσταση και η ανθεκτικότητα 
των οικοσυστηµάτων - στόχων. Ένα 1ιο ανθιστάµενο και ανθεκτικό οικοσύστηµα έχει υψηλότερη 
ικανότητα να λειτουργεί ως δεξαµενή C µακρο1ρόθεσµα, διατηρώντας άλλες υ1ηρεσίες του 
οικοσυστήµατος συµ1εριλαµβανοµένων της βιο1οικιλότητας, της 1ροστασίας του εδάφους και της 
αναψυχής.  

7. Να 1ροσδιοριστεί µια στρατηγική για την ε1ίλυση των συγκρούσεων µεταξύ των α1όψεων για 
το 1εριβάλλον, τη διατήρηση και τη δασοκοµική διαχείριση των 1εριαστικών δασών.  

8. Να µειωθεί ο κίνδυνος 1υρκαγιάς, µε την α1οµάκρυνση του νεκρού ξύλου.  
9. Να 1ροωθηθούν η αναψυχή και οι τουριστικές δραστηριότητες. 
10. Να εισαχθούν οι 1ιστωτικές µονάδες C και να χρησιµο1οιούνται οι µονάδες 1ου αγοράζονται 

και 1ωλούνται για να 1αράγουν οφέλη σε το1ικό και 1εριφερειακό ε1ί1εδο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Β. ΥΠΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

 
1. Ιστορικό  
 
Το 1εριαστικό δάσος της 1όλεως Ξάνθης, συνολικής έκτασης 2.366,137 εκταρίων, χαρακτηρίστηκε 

ως 1ροστατευτικό το 2006. Εκτείνεται στις βόρειες 1αρυφές της 1όλης Ξάνθης, και  ανήκει στο ∆ηµόσιο 
∆ασικό Σύµ1λεγµα Γέρακα – Ξάνθης - Κιµµερίων µε υψόµετρο 1ου κυµαίνεται µεταξύ 100 και 630 
µέτρα.  

Το 1εριαστικό δάσος 1ροήλθε α1ό τεχνητές  αναδασώσεις 1ου ξεκίνησαν το 1936 και συνεχίστηκαν 
έως το 1973.  Η 1ροσ1άθεια αναδάσωση των βορείων 1αρυφών της Ξάνθης έγινε κύρια µε Tραχεία 
Πεύκη, λιγότερο µε Θαλασσία και ∆ασική Πεύκη ενώ κατά θέσεις υ1άρχουν Kυ1αρίσσια αλλά και 
Ψευδακαία.  

Ο ρόλος του 1εριαστικού δάσους της 1όλεως της Ξάνθης, είναι 1ολλα1λός. Οι ευεργετικές του 
ε1ιδράσεις στον οικολογικό – 1εριβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό τοµέα είναι ιδιαίτερα σηµαντικές, 
ό1ως: 

 
(i) Περιβαλλοντική   

1. Προστατευτικό χαρακτήρα ως 1ρος την συγκράτηση του εδάφους α1ό το νερό της βροχής 
βοηθώντας στην αντι1ληµµυρική 1ροστασία της 1όλης της Ξάνθης. 

2. Οφέλη στην 1οιότητα του ατµοσφαιρικού 1εριβάλλοντος  (δέσµευση του CO2, και του SO2,   
         ωφέλιµη 1αραγωγή Ο2 , δέσµευση σκόνης και αιωρούµενων σωµατιδίων της ατµόσφαιρας) 
3. Θετική συµβολή στο υδάτινο ισοζύγιο της 1εριοχής (αύξηση των υ1όγειων υδάτινων 

α1οθεµάτων, αντι1ληµµυρική 1ροστασία) 
 

(ii) Κοινωνική  
Α1οτελεί 1νεύµονα 1ρασίνου της 1όλης της Ξάνθης και τό1ο αναψυχής των κατοίκων της 1όλης 

1ου το ε1ισκέ1τονται συχνά συνδυάζοντας και τις ε1ισκέψεις τους στα τρία Μοναστήρια 1ου 
υ1άρχουν µέσα σ’ αυτό 

Ο ε1ισκέ1της 1ου θα βρεθεί µέσα στο 1ευκοδάσος θα α1ολαύσει την δροσιά, την οµορφιά, την 
ανάταση ψυχής 1ου 1ροσφέρει το δάσος και θα α1ολαύσει τη θαυµάσια θέα του. 

 
2. Θέση – Γεωλογία και 1ετρογραφικές, εδαφικές  συνθήκες -  Έκθεση . 
 
• Θέση: Οι 1εριοχές ό1ου θα 1ραγµατο1οιηθούν ε1εµβάσεις βρίσκονται  στα τµήµατα α, β και γ 

της 29ης συστάδας του ∆ηµοσίου  ∆ασικού Συµ1λέγµατος Ξάνθης – Γέρακα - Κιµµερίων, 
διοικητικά ανήκει στον ∆ήµο Ξάνθης και ευρίσκεται εντός της 1εριοχής ευθύνης του  
∆ασαρχείου Ξάνθης. Οι συνθήκες 1ροσέγγισης είναι άριστες καθώς εφά1τονται µε δασικούς 
οδούς.  
 

• Γεωλογία και Πετρογραφικές – Εδαφικές Συνθήκες.   Το βασικό 1έτρωµα στην 1εριοχή 
ε1έµβασης είναι Γνευσιογρανίτες, Μαρµαροαµφιβολίτες και Γρανοδιορίτες . Το έδαφος είναι 
Αµµοαργιλώδες, µέτρια βαθύ και κατά θέσεις βαθύ ή αβαθές.  
Ο ξηρότητας α1οτελείτε κυρίως α1ό βελόνες Πεύκης και σε µικρότερο 1οσοστό α1ό φύλα 
δρυός και αείφυλλων 1λατύφυλλων. 
 

• Έκθεση: Η έκθεση στα τµήµατα α και β είναι ∆υτική ενώ στο τµήµα γ Νοτιοδυτική.   
 

3. Βλάστηση :  Στην υ1ό µελέτη έκταση κυριαρχεί η Πεύκη  1ου 1ροήλθε α1ό αναδασώσεις µε 
ηλικία µεγαλύτερη των 15 ετών µε δευτερεύοντα α1ό φυσική αναγέννηση  τη ∆ρυ και τα 
1λατύφυλλα (Γαύρος, Κρανιές, Φράξο, Λεύκη, Ακακία, Πουρνάρι).  
Η φυσική αναγέννηση εµφανίζεται µέτρια έως 1λούσια.  

 
 
 



 

 

 

ΙΙ. ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

 Στα 1λαίσια του 1ρογράµµατος µέσω του ο1οίου υλο1οιείτε το έργο, και 1ροκειµένου να 
καλύψει τις ανάγκες του ερευνητικού σκο1ού του 1ρογράµµατος θα 1ραγµατο1οιηθεί εφαρµογή 
δασοκοµικών χειρισµών για την α1οκατάσταση και την αύξηση της 1αραγωγικότητας του δάσους.  

Για να α1οδειχτεί ότι η καινοτόµος αραίωση έχει την καλύτερη α1όδοση, θα συγκριθούν 
διαφορετικοί χειρισµοί: 1) συµβατική – τυ1ική αραίωση, 2) καινοτόµος ε1ιλεκτική αραίωση, 3) 
ε1ιφάνεια ελέγχου (µάρτυρας) χωρίς χειρισµούς. Το ξυλώδες υλικό 1ου θα υλοτοµηθεί θα διατεθεί 
στους κατοίκους της 1εριοχής για την κάλυψη των ατοµικών αναγκών τους σε θέρµανση (µετατρο1ή 
σε θερµική ενέργεια, ως υ1οκατάστατο των ορυκτών καυσίµων), ενώ τα λε1τά κλαδιά και το φύλλωµα 
θα θρυµµατιστεί και θα διασκορ1ιστεί εντός των 1εριοχών ε1έµβασης για εµ1λουτισµό µε θρε1τικά 
συστατικά του εδάφους.    

 
1.  ΤΥΠΙΚΟΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Άρθρο 1) 

 
Ο τυ1ικός δασοκοµικός χειρισµός θα εφαρµοστεί σε τρεις εκτάσεις εµβαδού 11 στρεµµάτων η κάθε 

µία (συνολικά 33 στρέµµατα).  
Οι εκτάσεις 1ου ε1ιλέχτηκαν έχουν ανώροφο Πεύκης και υ1όροφο α1ό 1λατύφυλλα είδη.   
Οι ε1εµβάσεις 1ου θα εφαρµοστούν είναι : 
- Στον ανώροφο 1εύκης  θα 1ραγµατο1οιηθούν ασθενείς  αραιώσεις και κλαδεύσεις των 1εύκων 

έως το ύψος των 5 µέτρων. Οι αραιώσεις θα 1ραγµατο1οιηθούν µε α1οµάκρυνση κυρίως των 
νεκρών, κακόµορφων, ζηµιωµένων και κατα1ιεσµένων δέντρων. 

- Στον υ1όροφο των 1λατύφυλλων θα 1ραγµατο1οιηθούν αραιώσεις και καλλιεργητικές 
ε1εµβάσεις. Α1οτέλεσµα των αραιώσεων του υ1ορόφου θα είναι µια λίγο-1ολύ οµοιόµορφη 
κατανοµή των 1λατύφυλλων. 

 
2.  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΣ ∆ΑΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ (Άρθρο 2) 
 
Ο καινοτοµικός δασοκοµικός χειρισµός θα εφαρµοστεί σε τρεις εκτάσεις εµβαδού 11 στρεµµάτων η 

κάθε µία (συνολικά 33 στρέµµατα).  
Οι εκτάσεις 1ου ε1ιλέχτηκαν έχουν ανώροφο Πεύκης και υ1όροφο α1ό 1λατύφυλλα είδη. 
Οι ε1εµβάσεις 1ου θα εφαρµοστούν είναι : 
 
- Στον ανώροφο 1εύκης  θα 1ραγµατο1οιηθούν σχετικά έντονες  αραιώσεις ώστε να 

α1ελευθερωθούν τα 1λατύφυλλα και κλαδεύσεις των 1εύκων έως το ύψος των 5 µέτρων. Οι 
αραιώσεις θα 1ραγµατο1οιηθούν µε α1οµάκρυνση (κατά 1ροτεραιότητα) τα κακής µορφής 
µεγάλων διαστάσεων δέντρα ενώ τα καλής µορφής θα διατηρούνται (κατά 1ροτεραιότητα). Οι 
αραιώσεις αυτές θα είναι 1ιο έντονες 1άνω α1ό εκτάσεις στις ο1οίες υ1άρχει 1υκνός 
υ1όροφος.  

      Τα 1εύκα 1ου θα 1αραµείνουν αναµένουµε να εµφανίσουν έντονους ρυθµούς αύξησης. 
 
- Στον υ1όροφο των 1λατύφυλλων θα 1ραγµατο1οιηθούν καινοτοµικές αραιώσεις και 

καλλιεργητικές ε1εµβάσεις.  
Οι καινοτοµικές αραιώσεις του υ1ορόφου θα µοιάζουν µε θετική ε1ιλογή, ό1ου θα 
α1οµακρύνονται οι ανταγωνιστές των «καλύτερων» ατόµων του υ1ορόφου. Οι αραιώσεις 
αυτές σε κά1οιες 1ερι1τώσεις θα είναι έντονες. Ο αριθµός των ανταγωνιστών 1ου θα 
α1οµακρυνθεί σε κάθε 1ερί1τωση εξαρτάται α1ό την αρχική 1υκνότητα των 1λατύφυλλων και 
τον κίνδυνο να µειωθεί έντονα η 1υκνότητα του υ1ορόφου. Θα κυµαίνεται α1ό ένα - δύο 
άτοµα (συνήθως) έως και αρκετά 1ερισσότερα. Ως «καλύτερα» άτοµα θεωρούνται αυτά 1ου 
έχουν υψηλή αυξητική ρώµη 1ου έχουν µεγάλη και συµµετρική κόµη. Σε 1ερι1τώσεις 1ου δεν 
υφίστανται τέτοια άτοµα ως «καλύτερα» θα θεωρούνται τα το1ικά καλύτερα. Οι αραιώσεις 
αυτές θα εφαρµόζονται ακόµη και σε εκτάσεις ό1ου τα 1λατύφυλλα έχουν µικρές διαστάσεις 
αφού ο κύριος στόχος µας είναι η έντονη αύξηση των 1λατύφυλλων. 

 
 



 

 

 

 Στόχος των δασοκοµικών ε1εµβάσεων στο 1εριαστικό δάσος της Ξάνθης είναι η εφαρµογή δύο 
διαφορετικών µεθόδων δασοκοµικών - καλλιεργητικών  ε1εµβάσεων ώστε να υ1άρξει σταδιακή 
µετατρο1ή του α1ό δάσος 1εύκης σε δάσος 1λατύφυλλων ειδών, είτε σε µικτό δάσος 1λατύφυλλων – 
1εύκης. 
 

Για την καλύτερη ενηµέρωση  θα το1οθετηθούν τρις (3) 1ληροφοριακές 1ινακίδες  (µία σε κάθε 
µία 1εριοχή ε1έµβασης) διαστάσεων 0,90 x 0,70 µέτρων ό1ου θα εµφανίζονται οι 1εριοχές ε1έµβασης. 
 
ΙΙΙ.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

Η υ1ό µελέτη έκταση υ1ολογίζεται σε 66 στρ, τα ο1οία θα διαχειριστούν ως εξής: 
 

1. Ο τυ1ικός δασοκοµικός χειρισµός θα εφαρµοστεί σε τρεις εκτάσεις εµβαδού 11 στρεµµάτων η 
κάθε µία (συνολικά 33 στρέµµατα).  

2. Ο καινοτοµικός δασοκοµικός χειρισµός θα εφαρµοστεί σε τρεις εκτάσεις εµβαδού 11 
στρεµµάτων η κάθε µία (συνολικά 33 στρέµµατα).  

3. Το1οθέτηση τριών 1ληροφοριακών 1ινακίδων διαστάσεων 0,90 x 0,70 µέτρων έκαστη  
 
IV . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο 1ροϋ1ολογισµός του έργου ανέρχεται στο 1οσό των 38.000,00 ευρώ, και συµ1εριλαµβάνει δα1άνη  
εργασιών, Γ.Ε. & Ε.Ο. 18%, Α1ρόβλε1τα 15%, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%. 
Ο υ1ολογισµός του έγινε µε βάση το Πρακτικό δια1ίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Γ΄ Τριµήνου 
2012, τις τιµές Αναλυτικών Τιµολογίων Έργων Πρασίνου (ΑΤΕΠ)  Γ΄ Τριµήνου 2012, και τις αριθµ. 
Πρωτ: ∆11γ/0/9/7/7-2-2013 Α1όφαση ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (Φ.Ε.Κ 363/Β’/2013 Ανα1ροσαρµογή 
και Συµ1λήρωση Ενιαίων Τιµολογίων έργων Οδο1οίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, 
Πρασίνου και ΗΜ) και Αριθ. Πρωτ: ∆11γ/ο/3/20/20-3-2013 Α1όφαση ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (Φ.Ε.Κ 
639/Β’/2013 ∆ιορθωτικές ε1εµβάσεις στην α1όφαση Ανα1ροσαρµογή και Συµ1λήρωση Ενιαίων 
Τιµολογίων έργων Οδο1οιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και ΗΜ) 
 
V. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
 Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει α1ό 1ιστώσεις του Ευρω1αϊκού έργου  LIFE14 
CCM/IT/000905 "FoResMit": «Ανόρθωση υ1οβαθµισµένων δασών κωνοφόρων για την 
1εριβαλλοντική αειφορία, α1οκατάσταση και µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής» σύµφωνα µε την 
αριθµ. 95110/2-12-2015 Α1όφαση Α1οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Α∆Α : 
ΩΘ85ΟΡ1Υ-Η3∆) 
  
VI. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε βάση τη Μελέτη αυτή και τις Τεχνικές Προδιαγραφές 1ου 
ισχύουν. 

Τρό1ος εκτέλεσης του Έργου θα γίνει µε τακτικό διαγωνισµό σύµφωνα την 1αρ. 3 του άρθρου 
9 «Εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών δι΄αυτε1ιστασίας» του Π.∆ 437/1981 Περί: «Μελέτης 
και Εκτέλεσης ∆ασοτεχνικών Έργων» σε συνδυασµό µε το άρθρο 5 «Σύστηµα 1ροσφοράς µε ενιαίο 
1οσοστό έκ1τωσης» του Ν. 3669/12-06-2008 (Φ.Ε.Κ 116 /Α’/18-06-2008) –Κωδικο1οίηση της 
Νοµοθεσίας Κατασκευής των ∆ηµοσίων Έργων» ό1ως ισχύει σήµερα 
 
 

Ξάνθη,  Φεβρουάριος 2016 
Η Συντάκτρια 

 
 

Καψάλη Σταυρούλα 
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος µε ∆’ Βαθµό 
 


