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1.  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

1.1 Εισαγωγή-Σκοπός 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από  τον Θεοδωρίδη Παντελή ∆ασολόγο της ∆/νσης ∆ασών ,( λόγω 

έλλειψης προσωπικού στο τµήµα ∆ασοτεχνικών έργων του ∆ασαρχείου Σταυρ/λης)  και αναφέρεται στις 

εργασίες που είναι απαραίτητο να εκτελεστούν στο ∆ασικό Φυτώριο ΄΄Καλλιθέας΄΄ για την οµαλή 

λειτουργία του, κατά το έτος 2017. Σύµφωνα µε την αριθ. 91266/601/5-4-2007 ∆ιαταγή Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η χρηµατοδότηση των φυτωρίων θα γίνεται εφεξής µε την 

προϋπόθεση ύπαρξης εγκεκριµένης µελέτης λειτουργίας φυτωρίου. 

Σκοπός λειτουργίας του φυτωρίου «Καλλιθέας» είναι η παραγωγή υγιούς και ανθεκτικού σε δυσµενείς 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες φυτευτικού υλικού γυµνόριζων  και βωλόφυτων  κωνοφόρων (υβριδογενής 

ελάτη) τα οποία  διατίθενται σχεδόν αποκλειστικά  σε  στρατό, Ο.Τ.Α.,σχολεία(θα δοθούν φέτος τα 

αδιάθετα σε όλα τα σχολεία του Νοµού από την ερχόµενη φυτευτική περίοδο) συλλόγους και ιδιώτες για 

ανάπτυξη φιλοδασικού πνεύµατος και καλλωπισµό ακάλυπτων χώρων σύµφωνα µε τις ετήσιες διαταγές 

διάθεσης φυτευτικού υλικού. Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος (κυρίως γυµνόριζων φυτών 

ελάτης σποράς 2008-2009) δεν έχει διατεθεί. 

 Το παρόν έτος δεν θα σπαρθούν φυτά Ελάτης  λόγω ύπαρξης αδιάθετων υπολοίπων, αλλά θα γίνει 

συντήρηση των ήδη υπαρχόντων.         

      

1.2 Υφιστάµενη Κατάσταση 

Το δασικό φυτώριο Καλλιθέας βρίσκεται σε υψόµετρο 950µ. (ζώνη οξιάς). Η έκτασή του ανέρχεται σε 

33,4 στρέµµατα, από τα οποία η δυνάµενη να καλλιεργηθεί ανέρχεται σε 27 στρ., ενώ η υπόλοιπη έκταση 

6,4 στρ. καλύπτεται από υποτυπώδες  οδικό δίκτυο (χωµατόδροµοι), το αποστραγγιστικό δίκτυο (τάφροι 

αποστράγγισης), τα πρανή των πρασιών και τις ακατάλληλες προς καλλιέργεια θέσεις και τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις-βοηθητικούς χώρους. Επιπλέον, στα έργα υποδοµής του φυτωρίου περιλαµβάνονται δύο 

δεξαµενές που βρίσκονται εκτός της περιφραγµένης καλλιεργούµενης έκτασης και τροφοδοτούνται από 

υδροµάστευση καθώς και ηµιµόνιµο αρδευτικό δίκτυο για να εξασφαλίζεται η άρδευση των φυταρίων.                

Η συνολική έκταση του Φυτωρίου είναι ιδιοκτησίας Κ.Τ.Γ.Κ. & ∆ασών. Το οδικό δίκτυο που οδηγεί στο 



Φυτώριο «Καλλιθέας» (ασφαλτοστρωµένος δασόδροµος Α΄ κατηγορίας καθώς και  δασόδροµος επίσης 

Α΄ κατηγορίας χωρίς οδοστρωσία) είναι βατό καθ’  όλη  τη διάρκεια του έτους, ενώ το φυτώριο καθαυτό 

απέχει 22 χιλιόµετρα από τον οικισµό Σταυρούπολης και 34 χιλιόµετρα από την πόλη της Ξάνθης. 

∆εκαοκτώ και µισό (18,5) στρέµµατα παραµένουν για αγρανάπαυση ώστε να διατηρούνται οι φυσικές 

ιδιότητες του εδάφους και να αποφεύγεται η υποβάθµισή του από τη συνεχόµενη καλλιέργεια. Επιπλέον, 

σε έκταση τριών (3,0) στρεµµάτων υπάρχουν γυµνόριζα φυτά Υβριδογενούς Ελάτης άνω των τριών ετών 

(σποράς 2009 και εντεύθεν)  σε δασοσκεπή  έκταση τρισήµισυ (3,5) στρεµµάτων έχουν τοποθετηθεί 

πλαστικοί δίσκοι και βωλόφυτα, άνω των τριών ετών για να βρίσκονται υπο σκιά, ενώ ένα στρέµµα 

καταλαµβάνεται από έλατα άνω των 14 ετών που είχαν παραµείνει στο έδαφος και διατίθενται τις εορτές 

των Χριστουγέννων σε δηµόσιες υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. 

 

1.3 Προτεινόµενα Μέτρα-Οργάνωση Εργασιών 

1. Καλλιέργεια των εκτάσεων που τίθενται σε αγρανάπαυση (37 στρ.). Η καλλιέργεια των σε 

αγρανάπαυση εκτάσεων για την καταπολέµηση των ζιζανίων και λόγω µεγάλης χορτοµανίας του εδάφους 

θα γίνει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Αύγουστο-Σεπτέµβριο). Η καλλιέργεια αυτή περιλαµβάνει 

θερινές αρόσεις- (όργωµα-φρεζάρισµα) . 

2. Πότισµα (άρδευση) µε καταιονισµό των υπαρχόντων φυτών   της καλοκαιρινής περιόδου  µέχρι 

την έναρξη των φθινοπωρινών βροχών.  

Οι αρδεύσεις των µεν βωλόφυτων και πλαστικών θηκών θα γίνουν δύο (2) φορές για καλύτερη  

συντήρηση των φυτών, κυρίως σε περιόδους ανοµβρίας καθώς και των γυµνόριζων φυτών των 

προηγούµενων ετών, οι οποίες  θα επαναληφθούν  δύο (2)   φορές . 

3. Βοτάνισµα-Αραίωση φυτών µε εργάτες.   

Το σκάλισµα βελτιώνει την ανάπτυξη των φυτών µε τον αερισµό του ριζικού τους συστήµατος. Τα 

βοτανίσµατα αφετέρου αποσκοπούν στην αποµάκρυνση των ζιζανίων που ανταγωνίζονται τα φυτά  σε 

ολόκληρη την έκταση  των γυµνόριζων, των φυτοσάκων και των πλαστικών θηκών των προηγούµενων 

ετών, πραγµατοποιούνται δε µία φορά (1) φορά για τα βωλόφυτα &π.θ και 1 φορά (1) φορά για τα 

γυµνόριζα ταυτόχρονα µε την αραίωσή τους. 

4. Καθαρισµός τάφρων απορροής αποστραγγιστικού δικτύου φυτωρίου, δεξαµενών νερού, 

συντήρηση αρδευτικού εξοπλισµού, αποθηκών και λοιπών εγκαταστάσεων. 

1.4 Τρόπος Εκτέλεσης-Προϋπολογισµός 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει µε βάση την παρούσα µελέτη. Ο τρόπος εκτέλεσης καθορίζεται µε 

βάση  437/81 και του Ν 4412/2016. 

   

Η χρηµατοδότηση των εργασιών θα γίνει από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2017 (ΣΑΕ 584) 

(152859/691/22-2-2017 Απόφαση  Γενικής Γραµµατέως ΥΠΕΝ και την απόφαση ∆/νσης ∆ασών 

Ξάνθης µε την υπ. αριθµ. 2932/14-3-2017 (Α∆Α: 7ΘΩ5ΟΡ1Υ-ΚΩΕ).  



Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.978,98 ΕΥΡΩ και αναλύεται µε κάθε 

λεπτοµέρεια στο σχετικό Πίνακα Προϋπολογισµού. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ξάνθη,  Μάιος  2017 

Ο εκτελών καθήκοντα 
∆/ντη ∆ασών Ν.Ξάνθης 
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