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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  
 

 

 

1. Εισαγωγή - Σκοπός 

Η µελέτη αυτή συντάσσεται σε διαταγή της υπ’ αριθµ. 6386/5-04-2017 απόφασης του κ. ∆/ντή 

∆ασών Ν. Καβάλας, προκειµένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες, που αποβλέπουν στην 

παραγωγή φυτευτικού υλικού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την επαναφορά της βλάστησης σε καµένες 

και εκχερσωθείσες εκτάσεις, ή ακόµη για την αλλαγή της σύνθεσης της βλάστησης (αποκατάσταση 

παραποτάµιου δάσους του Νέστου µετά από την αλλαγή του διαχειριστικού σχεδίου σε µέρος των 

δασοκτηµάτων) τόσο στο Ν. Καβάλας όσο και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας 

και της Θράκης. 

 

2. Ιδιοκτησιακό καθεστώς 

Η έκταση του φυτωρίου τοποθετείται εντός έκτασης εµβαδού 222,287 στρ., η οποία παραχωρήθηκε 

µε την υπ’ αριθµ. 117955/1-11-1973 απόφαση του κ. Νοµάρχη Καβάλας (Τοπογραφική Υπηρεσία 

Καβάλας) στο ∆ασαρχείο Καβάλας. Το ∆ασαρχείο Καβάλας αποδέχθηκε την απόφαση παραχώρησης µε 

το υπ’ αριθµ. 183220/22-11-1973 έγγραφό του. 

Πριν από την έκδοση της παραπάνω απόφασης η εν λόγω έκταση ήταν εποικιστική και αποτελούσε 

τµήµα των υπ’ αριθµ. 69 και 243 κοινόχρηστων τεµαχίων, ∆ιανοµής έτους 1956 του Αγροκτήµατος 

"Καλύβια" και "∆ρυµούσα" του ∆ήµου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.∆. 

3784/1957. 

 

3. Υφιστάµενη κατάσταση  

Η έκταση του φυτωρίου ανέρχεται σε 197,00 στρέµµατα και τοποθετείται εντός της παραχωρηθείσας 

έκτασης, συνολικού εµβαδού 222,287 στρ., µαζί µε άλλες εγκαταστάσεις του ∆ασαρχείου Καβάλας όπως 

το ∆ασονοµείο Χρυσούπολης και το εκτροφείο θηραµάτων.  

Από τα 197,00 στρέµ. της έκτασης του φυτωρίου καλλιεργούνται τα 118,00 στρέµµατα ενώ τα 66,00 

παραµένουν σε αγρανάπαυση. Οι βοηθητικοί χώροι όπως σκίαστρα, θερµοκήπιο και χώρος για την 

παραγωγή βωλοφύτων, οι κτηριακές εγκαταστάσεις, καθώς και οι δρόµοι καταλαµβάνουν έκταση 8,00 

στρέµµατα, ενώ ο δασοβοτανικός κήπος έκταση 5,00 στρ. 

 

4. Προγραµµατισµός της παραγωγής 

Ο προγραµµατισµός της παραγωγής φυτευτικού υλικού για την υπό µελέτη χρονική περίοδο 

προέκυψε βάσει των απαιτήσεων εγκεκριµένων αναδασωτικών προγραµµάτων της υπηρεσίας µας 

λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της µε αριθµ. 97208/1309/9-8-2007 εγκυκλίου του Υπ. Α.Α.Τ.  

Η παραγωγή φυτευτικού υλικού για τα κύρια δασοπονικά είδη περιορίζεται στις απαιτήσεις 

υλοποίησης εγκεκριµένων αναδασωτικών προγραµµάτων, µε υπέρβαση 20-30 % για απρόβλεπτες 

ανάγκες π.χ. µεγάλες πυρκαγιές. 

Το αναπαραγωγικό υλικό θα χρησιµοποιηθεί σε καθεµιά από τις δυο βλαστητικές περιόδους.  

Η εκτιµώµενη παραγωγή του φυτωρίου θα είναι σε γυµνόριζα και σε βωλόφυτα. 

Η παραγωγή των καλλωπιστικών ειδών ανέρχεται στο 15% της συνολικής παραγωγής ειδών, ενώ 

ξενικά δασοπονικά είδη δεν θα παραχθούν για αναδασώσεις ευρείας κλίµακας. Ξενικά είδη θα 

παραχθούν µε σκοπό να χρησιµοποιηθούν σε δασοτεχνικά έργα που θα εκτελεστούν από την υπηρεσία 

µας, όπως τα έργα δασικής αναψυχής, καθώς και σαν καλλωπιστικά. 

ΕΡΓΟ:  «Εκτέλεση φυτωριακών 

εργασιών στο ∆ασικό 

Φυτώριο Χρυσούπολης 

για το έτος 2017» 



Η παραγωγή των µελισσοκοµικών ειδών ανέρχεται στο 40% της ετήσιας παραγωγής ειδών. 

 

5. Οργάνωση εργασιών 

 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: 

α. Καλλιέργεια εδάφους µε µηχανικά µέσα (δισκοσβάρνα, όργωµα, φρεζάρισµα) 

β. Ισοπέδωση – µόρφωση πρασιών 

γ. Σπορά σε γραµµές, σε πλαστικά φυτοδοχεία και σε πλαστικές σακούλες µε εργάτες 

δ. Πότισµα – υδρολίπανση µε καταιονισµό 

ε. Σκάλισµα – βοτάνισµα – αραίωση σπορείων κωνοφόρων και πλατυφύλλων µε εργάτες 

στ. Φθινοπωρινές αρόσεις σε τµήµατα του φυτωρίου που βρίσκονται σε αγρανάπαυση  

ζ. Καθαρισµός τάφρων αποστραγγιστικού δικτύου φυτωρίου και µεταφορά προϊόντων  

    καθαρισµού 

 

6 .- Σχέδιο & Φάκελος ασφαλείας & υγείας (Φ.Α.Υ.) 

       Εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας και υγείας και εποµένως τήρηση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας 

(ΦΑΥ) κατά την σύνταξη της µελέτης δεν απαιτείται για τους κατωτέρω λόγους : 

 

α.- Το Π.∆. 305/29-8-1996 αναφέρεται σε προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε προσωρινά ή κινητά 

εργοτάξια, ενώ τα φυτώρια είναι µόνιµες µικρότερες υπηρεσιακές µονάδες, στις οποίες υπηρετούν 

δηµόσιοι υπάλληλοι όπου προσλαµβάνεται εποχιακό προσωπικό από τον ανάδοχο ο οποίος εκτελεί το 

έργο απολογιστικά. 

β.- Η µελέτη συντάσσεται από τον κύριο του έργου που είναι το ∆ηµόσιο και το προσωπικό σύνταξης 

είναι δηµόσιοι υπάλληλοι του ∆ασαρχείου Καβάλας και είναι ολιγοµελές.  

γ.- Σύµφωνα µε την παράγρ. 4 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγµατος 305/29-8-1996 δεν απαιτείται 

συντονιστής σε θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της µελέτης του έργου. Οι εργασίες 

σύνταξης δεν ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους αλλά και δεν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση 

στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών του υπόψη έργου.  

δ.- Οι µελέτες λειτουργίας των φυτωρίων συντάσσονται για κάθε έτος ύστερα από επίσης ετήσιο 

προγραµµατισµό. 

ε.- Στις µόνιµες εγκαταστάσεις των φυτωρίων λαµβάνονται όλα τα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων, 

και των µελετητών υπάρχουν δε όλες οι ευκολίες υγιεινής και πρώτων βοηθειών. 

Παρά τα ανωτέρω εκτεθέντα και λόγω της ασάφειας και της απουσίας ερµηνευτικής εγκυκλίου για τα 

∆ασοτεχνικά έργα, η υπηρεσία µας συνέταξε σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελο ασφάλειας και 

υγείας προσαρµοσµένα στην ιδιαιτερότητα των εργασιών τα οποία αποτελούν ξεχωριστά τεύχη που 

συνοδεύουν την µελέτη. 

Η µελέτη συντάχθηκε µε τιµές Γ’ τριµήνου έτους 2012, δεν χρησιµοποιήθηκαν οι νέες τιµές πρασίνου 

που περιέχονται στον νέο νόµο 3263/2004 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. γιατί σύµφωνα µε την ερµηνευτική 

εγκύκλιο 25 ∆17α/04/103/ΦΝ437/22-10-04 σε περίπτωση που οι εργασίες δεν περιλαµβάνονται στα 

ενιαία τιµολόγια θα συντάσσονται από την ∆ηµοπρατούσα αρχή και θα περιλαµβάνονται στον 

προϋπολογισµό του έργου τα νέα άρθρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Τρόπος εκτέλεσης 

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί εργολαβικά, µε το σύστηµα των απολογιστικών 

εργασιών. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνει από πιστώσεις που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό. 

 

8. Προϋπολογισµός 

Ο προϋπολογισµός του έργου αναλύεται µε κάθε λεπτοµέρεια στο σχετικό πίνακα προϋπολογισµού 

και ανέρχεται στο ποσό των # 9.969,54 € #. 

 

 

 

 

 

 

Καβάλα Απρίλιος 2017 

 
 

Η Συντάκτρια 

 

 

Αγάθη Κυρδίου 

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

Η ∆ασάρχης Καβάλας 

 

 

 

                Ζωή Γεωργούση  

∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 




