ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & Α.Τ.
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑ

ΔΑΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑ

Δράμα 6 Οκτωβρίου 2017
Aριθμ. πρωτ.:15308
ΕΡΓΟ: Ανόρθωςη υποβαθμιςμζνων δαςών
(αναδαςώςεων) ςτα ΔΣ 4 & περιοχήσ
Κυργίων του Δαςικοφ υμπλζγματοσ
Πτελζασ – Πλατανιάσ – Πλατανόβρυςησ

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ
2017 τησ ΑΕ 584 – Ζργο 2014Ε58400002

25.000,00 Ευρώ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ:

Η παρούςα εργολαβία γίνεται με ςκοπό τθν ανόρκωςθ υποβακμιςμζνων δαςϊν που
προιλκαν από τεχνθτι φφτευςθ (αναδαςϊςεισ) με Τραχεία Πεφκθ. Ο ςκοπόσ
επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι δαςοκομικϊν χειριςμϊν (κλαδεφςεισ) ϊςτε να βοθκθκεί
θ φυςικι αποκλάδωςθ και θ ανάπτυξθ του δάςουσ. Παράλλθλα ενιςχφεται θ αντιπυρικι
προςταςία τθσ περιοχισ.
Αφορά αναδαςϊςεισ που πραγματοποιικθκαν τθ δεκαετία του 1990 και βρίςκεται
ςτο Δαςικό Σφμπλεγμα Πτελζασ – Πλατανιάσ - Πλατανόβρυςθσ Ανατολικά του οικιςμοφ
του Κυργίων. Θα γίνουν Δαςοκομικοί-αντιπυρικοί χειριςμοί υποβακμιςμζνων δαςϊν τα
οποία ςυγκροτοφνται από Τραχεία Πεφκθ (P.Brutia) ςπερμοφυοφσ διαχειριςτικισ μορφισ
και ομιλικθσ δομισ, αμιγοφσ ι ςε μίξθ, που προιλκαν από τεχνθτι αναδάςωςθ, θλικίασ
20 ετϊν περίπου, φψουσ 4-8m, βακμοφ ςυγκόμωςθσ 0,7-1,1, δαςοκάλυψθσ 80%, των
οποίων οι κορμοί φζρουν κυρίωσ λεπτοφσ κλάδουσ, ωσ τθ βάςθ τουσ. Η μζςθ κλίςθ του
εδάφουσ είναι 20-45%.
ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ

Με τουσ δαςοκομικοφσ χειριςμοφσ (κλαδεφςεισ) των Αναδαςϊςεων Τραχείασ
Πεφκθσ επιδιϊκεται
Η αιςκθτικι αναβάκμιςθ του τοπίου
Η προςταςία του οικοςυςτιματοσ
Η αντιπυρικι προςταςία
Οι εργαςίεσ αυτζσ προτείνεται να γίνουν με τθν παροφςα εργολαβία ςε ςυνολικι ζκταςθ
145 ςτρεμμάτων. Οι χειριςμοί που κα πραγματοποιθκοφν περιλαμβάνουν τθν κλάδευςθ
των υψθλϊν (6-8m) ατόμων πεφκθσ μζχρι το φψοσ των 2m από το ζδαφοσ, ομοίωσ τθν

κλάδευςθ των κραςπεδικϊν ατόμων, τθν κλάδευςθ των νεαρϊν και χαμθλϊν πεφκων (46m) μζχρι το 1/3 του φψουσ τουσ. Πικανζσ νεοφυτείεσ και πυκνοφυτείεσ κωνοφόρων
ειδϊν κα διατθροφνται και κα ευνοοφνται. Δεν κα παραχκοφν προϊόντα κακϊσ τα κλαδιά
είναι μικρά και δε κα απαιτθκεί θ απομάκρυνςι τουσ.
Επιπλζον πρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα παρακάτω οικολογικά δαςοκομικά κριτιρια
όπωσ:
Το φψοσ κλάδευςθσ δεν πρζπει να υπερβαίνει το 1/3 του ςυνολικοφ φψουσ του δζντρου
Οι κλαδεφςεισ κα πραγματοποιοφνται με τομζσ ςφρριηα και παράλλθλα του κορμοφ και θ
κοπι των κλάδων κα γίνεται ςε όλθ τθ διάμετρό τουσ για να αποφεφγονται οι
τραυματιςμοί των κορμϊν των δζντρων (αποκλείεται θ τομι ςε τμιμα τθσ διαμζτρου και
μετά ςπάςιμο ι τράβθγμα αυτϊν)
Άλλα είδθ κωνοφόρων ι πλατφφυλλα δζνδρα ςε ομάδεσ ι μεμονωμζνα (Γαφροσ, δρυσ,
φράξοσ κ.λ.π.) πρζπει να διατθροφνται.

ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

Οι παραπάνω εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν από το Δαςαρχείο Δράμασ με εργολαβία
από πιςτϊςεισ που κα διατεκοφν για τον ςκοπό αυτό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΚΟΣΟΤ - ΩΦΕΛΕΙΑ - ΑΝΑΛΤΗ

Το κόςτοσ ολόκλθρου του ζργου ςφμφωνα με τον προχπολογιςμό ανζρχεται ςε
25.000,00 €.
Ενϊ το κόςτοσ των ζργων μπορεί να εκτιμθκεί, αντίκετα το ςφνολο των ωφελειϊν για
τθν αιςκθτικι αναβάκμιςθ , προςταςία του οικοςυςτιματοσ και πυροπροςταςία τθσ
περιοχισ δεν μπορεί άμεςα να εκτιμθκεί και να υπολογιςτεί με ςυγκεκριμζνουσ
αρικμοφσ.
Δαςοκομικοί-αντιπυρικοί χειριςμοί υποβαθμιςμζνων δαςών Σραχείασ Πεφκησ (Άρθρο 1 ο
ΧΕΣ:Σ4.1.1)
ΕΙΔΟ
ΤΝΟΛΟ Ε
Α/Α
ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ
ΜΟΝΑΔΑ
ΣΡΕΜΜΑΣΑ
Δαςοκομικοί-αντιπυρικοί
1 χειριςμοί υποβακμιςμζνων
ςτρζμμα
145
δαςϊν Τραχείασ Πεφκθσ

Για το ςυγκεκριμζνο ζργο ζχει ςυνταχκεί θ παρακάτω μελζτθ, θ οποία κα διατεκεί ςτον
ανάδοχο του ζργου ςε φωτοαντίγραφο μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κακϊσ και
ςτουσ εργολάβουσ που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό.
Α/Α

ΜΕΛΕΣΕ

1

13206/8-9-2017 απόφαςθ ζγκριςθσ μελζτθσ
Δ/νςθσ Δαςϊν Δράμασ
14885/2-10-2017 απόφαςθ τροποποίθςθσ αυτισ

Δράμα

Οκτώβριοσ

Ο υντάκτησ

2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δαςάρχησ Δράμασ

Κωνςταντινίδησ Παντελήσ
Δαςολόγοσ με Α’ Βαθμό

Κωνςταντινίδου Ελιςάβετ
Δαςολόγοσ με Α΄ Βαθμό

Εγκρίθηκε με την αριθμ.πρωτ.

15382 / 10 -10-2017 απόφαςη

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
E..Α.Δ.Μ.-ΘΡ.
Ο Αναπληρωτήσ Διευθυντήσ Δαςών Ν. Δράμασ
α.α

Ξόφησ Παντελεήμων
Δαςοπόνοσ

