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ΕΡΓΑΣΙΕΣ: «Λευκοκαλλιέργεια και λοιπά ταχυαυξή 
- Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες στη 
ζώνη λευκοκαλλιέργειας πεδιάδας Σερρών έτους 
2017». 
 
Προϋπολογισµός:  49.998,56 € (Με Φ.Π.Α.) 
Πηγή χρηµατοδότησης: ∆ΗΜ. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν  
 
α) Εκπρέµνωση των υλοτοµηθέντων δέντρων στα: ∆.Τ. 1α της κυρίας κοίτης του ποταµού 
Στρυµόνα, 
β) Αποµάκρυνση των πρέµνων των υλοτοµηθέντων δέντρων, εκθάµνωση - αποµάκρυνση της 
ανεπιθύµητης βλάστησης και των υπολειµµάτων υλοτοµίας στα: ∆.Τ. 1α, της κυρίας κοίτης του 
ποταµού Στρυµόνα, 
γ) Αναµόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων εξαγωγής, µικροϊσοπέδωση, µε 
προωθητήρα D7 κ.λ.π. ∆.Τ. 1α της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα, 
δ) ∆ισκοσβάρνισµα εδάφους λευκώνα κ.λ.π. φυτειών στα: ∆.Τ. 1α, σε µέρος του ∆.Τ.2α (09), 
,∆.Τ.11β, σε µέρος του ∆.Τ.13 (13), σε µέρος του ∆.Τ.15 (07),  και σε µέρος του ∆.Τ.14 (12), της 
κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα, 
στ) Περιποίηση επικορύφου λεύκης και παραµφερών ειδών µε εργάτες και ειδικά ψαλίδια. σε 
µέρος του ∆.Τ.14 (12), σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) και στο ∆.Τ.11β της κυρίας κοίτης του ποταµού 
Στρυµόνα, 
ζ) Αποκλάδωση λεύκης και παρεµφερών ειδών µε εργάτες στα: σε µέρος του ∆.Τ.2α (09), σε 
µέρος του ∆.Τ.13 (08), σε µέρος του ∆.Τ.13 (13) σε µέρος του ∆.Τ.15 (07)  και σε µέρος του 
∆.Τ. 14 (12) της κυρίας κοίτης του ποταµού Στρυµόνα. 

 
Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   

α/α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Είδος Μονάδος 
Τιµή Μονάδος  

σε Ευρώ 

Αναδασωτικές και καλλιεργητικές εργασίες: 

1 
Εξαγωγή πρέµνων (εκπρέµνωση )  λεύκης κ.λ.π, µε 
ειδικό µηχάνηµα (POCLAIN ή ανάλογου τύπου) και 
εναπόθεση επί τόπου 

Τεµάχια 3,44 

2 
Αποµάκρυνση εξαχθέντων πρέµνων, εκθάµνωση κ.λ.π, 
µε προωθητήρα D7 ή ανάλογου τύπου, µέχρι 
αποστάσεως 50 µέτρων 

Στρέµµα 50,48 

3 
Αναµόχλευση σταυροειδώς & πλήρωση των λάκκων 
εξαγωγής, µικροϊσοπέδωση, µε προωθητήρα D7 κ.λ.π Στρέµµα 30,29 

4 
∆ισκοσβάρνισµα εδάφους λευκώνων απλό κ.λ.π. 
φυτειών µε ισχυρό γεωργικό ελκυστήρα και 
δισκοσβάρνα ή καλλιεργητή 

Τεµάχια 8,56 

5 
Περιποίηση επικορύφου λεύκης και παραµφερών ειδών 
µε εργάτες και ειδικά ψαλίδια Τεµάχια 0,73 

6 
Αποκλάδωση λεύκης και παρεµφερών ειδών µε εργάτες 
και διάφορα µηχανικά µέσα Τεµάχια 1,20 

 
Ο  

∆ΑΣΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ  
 

Κωνσταντίνος Ζάββος 
∆ασολόγος µε βαθµό Α΄ 

Σέρρες, 25/10/2017 
 

 
Ο 

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 
 

 
Νικόλαος Ματθαίου 

∆ασοπόνος µε βαθµό Α΄ 
 




