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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
∆/ΝΣΗ  ∆ΑΣΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Βοηθητική εργασία µελέτης για τον υπολο-
γισµό ογκοµετρικών και προσαυξητικών 
στοιχείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφα-
νειών για την σύνταξη της Μελέτης  Προ-
στασίας και ∆ιαχείρισης του ∆ασικού Συ-
µπλέγµατος "Στρυµονικού – Ζευγολατιού- 
Τριάδας - Χειµάρρου" για την διαχειριστική 
περίοδο 2017-2026. 
 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις ΣΑΕ 584  Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 

έτους 2017  
Έργο 2014ΣΕ58400008  
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
: 

6.000,00 Ευρώ µε ΦΠΑ 

   
   

 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
 
 
Εργασία :Βοηθητική εργασία µελέτης για τον υπολογισµό ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοι-
χείων µε λήψη δοκιµαστικών επιφανειών για την σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και ∆ιαχείρι-
σης του ∆ασικού Συµπλέγµατος "Στρυµονικού – Ζευγολατιού- Τριάδας - Χειµάρρου" για την δια-
χειριστική περίοδο 2017-2026. 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:«Μελέτη Προστασίας και ∆ιαχείρισης του ∆ασικού Συµπλέγµατος "Στρυ-
µονικού – Ζευγολατιού- Τριάδας - Χειµάρρου" για την διαχειριστική περίοδο 2017-2026». 
 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ:  Υπολογισµός  ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων µε λήψη δο-
κιµαστικών επιφανειών για την σύνταξη της Μελέτης Προστασίας και ∆ιαχείρισης του ∆ασικού 
Συµπλέγµατος "Στρυµονικού – Ζευγολατιού- Τριάδας - Χειµάρρου" για την διαχειριστική περίοδο 
2017-2026. 
 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Πιστώσεις ΣΑΕ 584, Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2017,  
Έργο 2014ΣΕ58400008  
 
ΥΨΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: 6.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%) 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση µε συνεργεία που συγκροτούνται µε µέριµνα 
του αναδόχου όλων των εργασιών για τη λήψη δοκιµαστικών επιφανειών για τον υπολογισµό ο-
γκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων για τη σύνταξη της ∆ιαχειριστικής Μελέτης του ∆α-
σικού Σύµπλεγµατος "Στρυµονικού – Ζευγολατιού- Τριάδας - Χειµάρρου" και η ψηφιακή επε-
ξεργασία αυτών και γενικά κάθε εργασία για τον παραπάνω υπολογισµό στοιχείων που ορίζεται 
από τον επιβλέποντα ∆ασολόγο. 

Η εργασία θα εκτελεστεί µε επιµέλεια και προσοχή, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις τε-
χνικές της δασοκοµικής επιστήµης, τις οδηγίες του επιβλέποντα ∆ασολόγου και σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις «περί εκπόνησης µελετών και δασοτεχνικών έργων…» 

Η προσφορά θα αναφέρεται σε ποσοστό έκπτωσης επί της τιµής εργασίας του τιµολογίου, 
δηλαδή έκπτωση ανά δοκιµαστική επιφάνεια. Η επιλογή θα γίνει µειοδοτικά σύµφωνα µε τη µικρό-
τερη ζητούµενη αµοιβή ανά δοκιµαστική επιφάνεια (πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφοράς). 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η τελική ηµεροµηνία παράδοσης της εργασίας ορίζεται η 19-12-2017. 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το ∆ασικό Σύµπλεγµα "Στρυµονικού – Ζευγολατιού- Τριάδας - Χειµάρρου" βρίσκεται στις 

ανατολικές κλιτείς της οροσειράς των Κρουσίων ή ∆ύσωρου Όρους και συνορεύει : 
• Βόρεια µε την περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Λιθοτόπου του ∆ήµου Ηράκλειας. 
• Ανατολικά µε την κοίτη του ποταµού Στρυµόνα. 
• Νότια µε την περιοχή του οικισµού Λιβαδοχωρίου του ∆ήµου Βισάλτιας. 
• ∆υτικά µε την περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Ποντοκερασιάς και Ισώµατος της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Κιλκίς. 

Το εµβαδόν του ανέρχεται σε 4.310,30Ηα και ιδιοκτησιακά ανήκει στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
και διαχειρίζεται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Τα δασοπονικά είδη που απαντώνται είναι η ∆ρυς, η 
Μαύρη και Τραχεία Πεύκη και αείφυλλα πλατύφυλλα. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της βοηθητικής εργασίας του υπολογισµού των ογκοµετρικών και προσαυξητικών 
στοιχείων, µε τη λήψη δοκιµαστικών επιφανειών είναι η εκπόνηση της Μελέτης Προστασίας και 
∆ιαχείρισης του ∆ασικού Συµπλέγµατος "Στρυµονικού – Ζευγολατιού- Τριάδας - Χειµάρρου" για 
την διαχειριστική περίοδο 2017-2026. 
 
∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (∆.Ε.) 

Ως σχήµα της ∆.Ε., για πρακτικούς και αποτελεσµατικούς λόγους, ορίζεται το τετράγωνο ή 
το ορθογώνιο παραλληλόγραµµο. Το µέγεθος κάθε ∆.Ε. θα είναι έως 0,3Ηα και ο αριθµός τους, 
ανά συστάδα, θα οριστεί από το ∆ασαρχείο Σερρών. 

Η κατανοµή στο χώρο των δοκιµαστικών επιφανειών θα γίνει µε την συνεργασία και καθο-
δήγηση της συντάκτριας της µελέτης κατ’ αρχήν πάνω στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στο γεω-
δαιτικό σύστηµα ΕΓΣΑ 87 και στη συνέχεια επί του εδάφους µε αρίθµηση και κατάλληλη σήµανση 
στο έδαφος του κέντρου τους και λήψη των συντεταγµένων του κέντρου της (Ε,Ν και υψόµετρο). 
Θα σηµαίνονται οι δοκιµαστικοί κορµοί µε ελαιόχρωµα κόκκινου χρώµατος. 

Ιδιαίτερη µέριµνα θα δοθεί για την όσο το δυνατό αντιπροσωπευτικότερη επιλογή της θέσης 
της µε µοναδικό γνώµονα την κάλυψη όλων των φυτοκοινωνικών διαπλάσεων των δένδρων, της 
επιταγές της δασολογικής επιστήµης και εξάλειψη φαινοµένων µεροληπτικότητας. 

Η ογκοµέτρηση του δοκιµαστικού κορµού και η εκτίµηση της ετήσιας προσαύξησης των 
ισταµένων δένδρων θα γίνει µε τύπους που θα δοθούν στον Ανάδοχο από την συντάκτρια της µελέ-
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της. 
Τα ογκοµετρικά και προσαυξητικά στοιχεία αφού υπολογισθούν θα αναχθούν στην δοκιµα-

στική επιφάνεια, στην µονάδα επιφάνειας και την συνολική της συστάδας και θα συνταχθούν οι 
αντίστοιχοι πίνακες. 

Όλα τα παραπάνω αλλά και οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις, θα γίνουν σε συνεργα-
σία µε το ∆ασαρχείο Σερρών και µετά από έγκρισή του. 

 
ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σε κάθε δοκιµαστική επιφάνεια θα γίνει η παχυµέτρηση όλων των στηθαίων διαµέτρων µε 
διάµετρο άνω των 10 εκ. και θα καταγράφονται σε βαθµίδες διαµέτρου των 2 εκ στο έντυπο δοκι-
µαστικών επιφανειών στις αντίστοιχες κλάσεις διαµέτρου ήτοι στην  
� Στην Ι (d1,3 ≤ 20 ),  
� Στην ΙΙ (22≤ d1,3  ≤ 34 εκ.),  
� στην ΙΙΙ (36≤ d1,3 ≤48)  και  
� στην ΙV (50≤ d1,3 ≤62) και 

 στη συνέχεια υπολογίζεται ο µέσος δοκιµαστικός κορµός σαν αριθµητικός µέσος όρος των 
κυκλικών επιφανειών κάθε κλάσης διαµέτρου. 

Από κάθε µέσο δοκιµαστικό κορµό για κάθε κλάση διαµέτρου, θα λαµβάνονται  τα παρακά-
τω στοιχεία: 

α) το ύψος του (µε τη χρήση διάφορων οργάνων) και 
β) η ηλικία του (βρίσκεται µε τρυπανίδιο στη βάση) και είναι το άθροισµα του αριθµού των 

δακτυλίων  συν το χρόνο ανόδου µέχρι τη βάση.  
Σε κάθε δοκιµαστική επιφάνεια θα γίνεται περιγραφή γενικών χαρακτηριστικών επιφάνειας 

(κλίση, έκθεση, αναγέννηση, παρεδαφιαία βλάστηση, συγκόµωση, υγεία δένδρων κλπ). 
Επιπλέον, θα µετριέται το ύψος και η ηλικία από τρία κυρίαρχα άτοµα του ανωρόφου για 

τον προσδιορισµό της ποιότητας τόπου και της ηλικίας του συσταδικού τύπου. Η ογκοµέτρηση του 
δοκιµαστικού κορµού και η εκτίµηση της ετήσιας προσαύξησης των ιστάµενων δέντρων θα γίνει µε 
εξισώσεις (θα χρησιµοποιηθούν οι εξισώσεις του παραρτήµατος Α΄ της αριθ. 74579/3022/11-07-
1991 απόφαση Υπ.Γεωρ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για κάθε δασοπονικό είδος που 
απαντάται στο υπό µελέτη δάσος). 

Η λήψη, συλλογή και επεξεργασία των απαιτούµενων στοιχείων υπαίθρου, για τον υπολο-
γισµό του ξυλαποθέµατος και της προσαύξησης του ξυλώδους όγκου, θα γίνει σύµφωνα µε τους 
κανόνες και τεχνικής και της επιστήµης και τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκπόνησης µελετών και 
δασοτεχνικών έργων…» 

Τα ογκοµετρικά και προσαυξητικά στοιχεία αφού υπολογισθούν, θα αναχθούν στην δοκι-
µαστική επιφάνεια, στην µονάδα επιφάνειας και στην συνολική επιφάνεια της συστάδας και θα συ-
νταχθούν οι αντίστοιχοι πίνακες, οι οποίοι θα υποβληθούν από τον ανάδοχο, τόσο ψηφιακά, όσο 
και σε έντυπη µορφή. Ο σχετικός πίνακας θα δοθεί από το ∆ασαρχείο Σερρών. 
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Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ  ΤΙΜΩΝ  ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Α/Α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑ-

ΖΟΜΕΝΩΝ 

ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΗΜΕΡΟΜ 
(Β.Τ.Η.) 
Ευρώ 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡ/ΣΘΙΩΝ 
(Π.Η.) 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(Η.∆.) 

Επιβαρ. (καταγ-
γελία σύμβα-

σης+ υπερεργα-
σία) % 

Ευρώ 
Πακέτο ασφαλι-
στικής κάλυψης 

% 
Ευρώ 

ΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 
Ευρώ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Δασολόγος             

  α. Εργασία Γραφείου1 123,11 14,99% 18,45 31,21% 44,18 185,74 

  β. Εργασία Υπαίθρου2 190,82 14,99% 28,60 31,21% 68,48 287,90 

                

2 Τεχνολόγος Δασοπονίας             

  α. Εργασία Γραφείου3 100,73 14,99% 15,10 31,21% 36,15 151,98 

  β. Εργασία Υπαίθρου4 156,13 14,99% 23,40 31,21% 56,03 235,56 

                

3 
Εργάτης Χειρονάκτης 
(111) 62,99 13,58% 8,55 65,89% 47,14 118,68 

                

                

4 
Χειριστής Αλυσοπριό-
νου (115) 111,92 14,99% 16,78 31,21% 40,17 168,87 

                  

Τα ποσά του παραπάνω πίνακα αναφέρονται σε τιµές του Γ΄ Τριµήνου 2012 του Πρακτικού Επιτροπής ∆ια-
πιστώσεως Τιµών ∆ηµοσίων Έργων. Επειδή στις τιµές αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται οι ειδικότητες ∆ασολόγου, 
Τεχνολόγου ∆ασοπονίας και Σχεδιαστή, τα ηµεροµίσθια των εν λόγω εργαζοµένων καθορίστηκαν µε βάση το ηµε-
ροµίσθιο του χειριστή ελαφρού µηχανήµατος, σύµφωνα µε τη µε αριθ. 74579/3022/11-7-1991 αποφ. Υπ. Γεωργίας 
µε την εξής σχέση:  

  
1) Βασική Τιµή Ηµεροµισθίου ∆ασολόγου = Βασική Τιµή Ηµεροµισθίου Χειριστή ελαφρού Μηχανήµατος 
Χ 1,1= 111,92 * 1,10 = 123,11 
2) Ηµερήσια αποζηµίωση ∆ασολόγου Υπαίθρου = Βασική Τιµή Ηµεροµισθίου ∆ασολόγου Χ 1,55=  
123,11*1,55 = 190,82 
3) Βασική Τιµή Ηµεροµ. Τεχν. ∆ασοπονίας = Βασική Τιµή Ηµεροµισθίου Χειριστή ελαφρού Μηχανήµα-
τος Χ 0,9=111,92 * 0,90 = 100,73 
4) Ηµερήσια αποζηµίωση Τεχν. ∆ασοπ. Υπαίθρου = Βασική Τιµή Ηµεροµισθίου Τεχν. ∆ασοπ. Χ1,55=  
100,73*1,55 = 156,13 

Η ηµερήσια αποζηµίωση ∆ασολόγου και Τεχνολόγου ∆ασοπονίας για εργασία υπαίθρου θα είναι ίση µε την αποζη-
µίωση για εργασία γραφείου, που αντιστοιχεί σε κάθε ειδικότητα προσαυξηµένη κατά 55%: 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΗΨΗΣ ΜΙΑΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 
 

 
  

ΑΡΘΡΟ 6 ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 74579/3022/11-07-91 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας  
 

Υπολογισµός ξυλαποθέµατος και της προσαύξησης όγκου 

Ι. Περίπτωση:  Με δοκιµαστικές επιφάνειες και ρίψη µέσων κορµών για σπερµοφυή υψηλά δάση 
κωνοφόρων, σήµανση επιφανειών 

  

      

    α) Εργασία Υπαίθρου   
    α1. ∆ασολόγου: Ηµ ∆ασολ Υπ = 287,90 = 35,99   
      8 8,00   
        

    
α2. Tεχν. ∆ασοπονί-
ας: Ηµ Τ.∆.Υπ = 235,56 = 29,45   

      8 8,00   
        
    α3. Εργάτης Χειρ: Ηµ Εργ Χειρ = 118,68 = 15,31   
      7,75 7,75   
        
    α4.  Χειρ. Αλυσοπρ: Ηµ Χειρ Αλυσ = 168,87 = 21,11   
      8 8,00   
        
      Σύνολο α   101,86   
        
    β) Εργασία Γραφείου   
    β1. ∆ασολόγου: Ηµ ∆ασολ Γρ = 185,74 = 7,43   
      25 25,00   
        
      Σύνολο β   7,43   

      
Άθροισµα 
Α = (α+β) 109,29   

      

Γενικά   
έξοδα 
18% * Α 19,67   

      ΣΥΝΟΛΟ 128,96   
        

                Τ.Ε.= 128,96 

κατά 
στέµµα 
∆.Επ. 

IV. Περί-
πτωση:     Για πρεµνοφυή δάση µε δοκιµαστικές επιφάνειες, Τ.Ε.  το 50% της τιµής της περί-

πτωσης Ι   
        

      128,96 X 0,50     Τ.Ε.= 64,48 

κατά 
στέµµα 
∆.Επ. 
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Ζ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Για τα πρεµνοφυή δάση µε δοκιµαστικές επιφάνειες 64,48 €/∆.Ε. και µέχρι του ποσού των 

6.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%.  
Η δαπάνη εκτέλεσης της βοηθητικής εργασίας θα βαρύνει τις πιστώσεις ∆ηµ. Επενδ. που 

διατέθηκαν στο ∆ασαρχείο Σερρών µε την αριθ. πρωτ. 157342/2391/03-07-2017 απόφαση. του Υπ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε θέµα «1η έγκριση διάθεσης πίστωσης του ορίου πληρωµών της 
ΣΑΕ 584 του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων έτους 2017 στις ∆ασικές Υπηρεσίες και την 
αριθµ. Πρωτ. 10802/07-07-2017 κατανοµή ορίου πληρωµών της ∆/νσης ∆ασών Ν. Σερρών. 

 
Σέρρες 23 - 10 - 2017 

 
Η Συντάκτρια 

 
 
 
 

Ζαµπετάκη Μαρία 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
Ο ∆ασάρχης Σερρών 

 
 
 

Ζάββος Κων/νος 
∆ασολόγος µε Α΄ βαθµό 

 




