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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
 

 
1.1 Εισαγωγή 
 

Η ̟αρούσα µελέτη ̟εριλαµβάνει µέρος των εργασιών ̟ου α̟αιτούνται για την λειτουργία 
του φυτωρίου.  

Η µελέτη α̟οτελείται α̟ό δύο µέρη: 

- Το ̟ρώτο µέρος ̟εριλαµβάνει εργασίες ̟αραγωγής, εξαγωγής και διάθεσης του 

φυτευτικού υλικού και 

- Το δεύτερο µέρος αφορά την ̟ροµήθεια των α̟αραίτητων υλικών για την ̟αραγωγή 

φυτευτικού υλικού κατά την ε̟όµενη φυτευτική ̟ερίοδο 2017-2018.  

Οι εργασίες α̟οβλέ̟ουν στην ̟αραγωγή φυτευτικού υλικού άριστης ̟οιότητας κατά τον 

̟ιο οικονοµικό τρό̟ο. Για την ̟αραγωγή των φυταρίων θα εφαρµοστούν τεχνικές και µέθοδοι 

ώστε να διευκολύνεται η οργάνωση των εργασιών και να µην υ̟οβαθµίζεται η ̟οιότητα του 

εδάφους του φυτωρίου. 

Η ̟αραγωγή του τρέχοντος έτους ̟ροβλέ̟εται να ανέλθει σε  4.500 βωλόφυτα και 1.500 

γυµνόριζα φυτά. Το µεγαλύτερο ̟οσοστό των ̟αραγόµενων φυταρίων θα καλύψει ανάγκες τις 

∆ασικής Υ̟ηρεσίας και ένα µέρος θα διατεθεί σε φορείς (σχολεία , δήµοι, στρατός κλ̟) καθώς 

και σε ιδιώτες της ̟εριοχής. 

 

1.2. Υφιστάµενη Κατάσταση 
 

Το ∆ασικό Φυτώριο Κουτσού του ∆ασαρχείου Ξάνθης βρίσκεται κοντά στο οµώνυµο χωριό 
στην ̟εδινή ̟εριοχή του Νοµού Ξάνθης και σε α̟όσταση 16 χιλιοµέτρων α̟ό την ̟όλη της 
Ξάνθης. 

Η ίδρυση και λειτουργία του ∆ασικού Φυτωρίου εγκρίθηκε µε την αριθµ. 25364/1728/18-6-

1970 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Γεωργίας. Το κτήµα στο ο̟οίο λειτουργεί το φυτώριο α̟οτελεί 

̟εριουσία του Υ̟ουργείου Γεωργίας ̟αραχωρήθηκε στο ∆ασαρχείο Ξάνθης µε την αριθµ 

10368/25-5-70 α̟όφαση Ν. Ξάνθης για τον συγκεκριµένο σκο̟ό και είναι καταχωρηµένο στην 

∆ΟΥ  Ξάνθης µε το υ̟’ αριθµ. Β.Κ. 3578. 

Το δασικό φυτώριο Κουτσού καλύ̟τει συνολική έκταση 150 στρεµµάτων. Η 

καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται σε 140 στρ. ενώ η υ̟όλοι̟η έκταση (10 στρ.) καλύ̟τεται α̟ό 

τα έργα υ̟οδοµής. 

Αναλυτικά τα έργα υ̟οδοµής ̟ου υ̟άρχουν στο δασικό φυτώριο είναι: 

α)  ∆ίκτυο δρόµων ̟ροσ̟έλασης ̟ρασιών. 

β)  Λυόµενο οίκηµα δύο δωµατίων (α̟οθήκες εργαλείων-καυσίµων) 



γ) Λυόµενο οίκηµα τεσσάρων δωµατίων (α̟οθήκες σ̟όρων ,υλικών φυτοφαρµάκων,  

      ιµατιοθήκες κ. λ. ̟.) 

δ) Κτιριακό σύµ̟λεγµα γραφείων , εστιατορίου µαγειρείου ,λουτρών, α̟οθήκες µηχανηµάτων. 

ε)  Α̟οθήκη-υ̟όστεγο µηχανολογικού-αρδευτικού εξο̟λισµού. 

στ)∆ύο αντλητικά συγκροτήµατα µε γεωτρήσεις άρδευσης ̟ρασιών και αντίστοιχα κτίρια 

στέγασης-̟ροστασίας αυτών. 

ζ)  Α̟οστραγγιστικό δίκτυο ̟αροχέτευσης υδάτων α̟ό βροχές κ . λ. ̟.  

η)  Μόνιµη ̟ερίφραξη και ̟ύλες ̟ροσ̟έλασης χώρου φυτωρίου. 

Εκτός α̟ό τα έργα υ̟οδοµής για τη λειτουργία του φυτωρίου υ̟άρχει και ο εξής 

µηχανολογικός και τεχνικός εξο̟λισµός:  

α) Γεωργικός ελκυστήρας ι̟̟οδύναµης 65 ί̟̟ων. 

β) Αυτοκινούµενος καλλιεργητής εδάφους (φρέζα) ι̟̟οδύναµης 15 Η .Ρ . 

γ) Τρεις αυτοκινούµενοι καλλιεργητές εδάφους ( φρέζες) ι̟̟οδύναµης 7,5 Η. Ρ. 

δ) Σ̟αρτική µηχανή ̟έντε (5) γραµµών. 

ε) Παρελκόµενα µηχανικά εργαλεία του γεωργικού ελκυστήρα α̟αραίτητα για τις 

καλλιεργητικές εργασίες ό̟ως : 1)Φρέζα , 2)Ισο̟εδωτής , 3)Τρίϊνο άροτρο , 4) ∆ισκοσβάρνα , 

5 ) Καλλιεργητής, 6) Ραντιστικό α̟λό (500 λίτρων ) 7) Εξαγωγέας ψευδακακίας 8)Εξαγωγέας 

λεύκης, ̟λατυφύλλων  9) Εδαφοσχίστης  (ρί̟ερ). 

στ) Κεντρικό αρδευτικό δίκτυο α̟οτελούµενο α̟ό σωλήνες διαµέτρου 5 ιντσών συνολικού 

µήκους 1260 µέτρων διαιρούµενο και α̟οθηκευµένο µετά το ̟έρας των εργασιών κατά την 

χειµερινή ̟ερίοδο. 

 

1.3. Σκο̟ός 
 

Σκο̟ός της ̟αρούσης µελέτης είναι:  

• η καλλιέργεια του εδάφους ̟ρος σ̟ορά  

• η ισο̟έδωση και µόρφωση των ̟ρασιών ̟ρος σ̟ορά 

• η ̟αραγωγή νέου δασικού φυτευτικού υλικού   

• η ολοκλήρωση των καλλιεργητικών εργασιών του εδάφους του ήδη υ̟άρχοντος φυτευτικού 

υλικού ̟ου βρίσκεται σε εξέλιξη  

• εργασίες εξαγωγής και συσκευασίας γυµνόριζων ̟λατύφυλλων 

• η κατα̟ολέµηση των ασθενειών των φυταρίων και 

• η διάθεση όλου του φυτευτικού υλικού, την τρέχουσα φυτευτική ̟ερίοδο (Φθινό̟ωρο 2017-

Άνοιξη 2018). 

 

1.4. Προτεινόµενα Μέτρα 
 

Το έργο α̟οτελείται α̟ό δύο µέρη. Το ̟ρώτο µέρος αφορά εργασίες και το δεύτερο την 
̟ροµήθεια υλικών ̟ου είναι α̟αραίτητα για την λειτουργία του φυτωρίου. 
 

Α’ Μέρος : Καλλιέργεια εδάφους - Παραγωγή φυτευτικού υλικού – Εξαγωγή & συσκευασία 

γυµνόριζων φυταρίων 

 

1. Καλλιεργητικές εργασίες 

Για την ̟αραγωγή καλύτερης ̟οιότητας φυτευτικού υλικού (γυµνόριζων και βωλόφυτων) 

θα γίνει ̟ροετοιµασία του εδάφους ̟ρος σ̟ορά µε γεωργικό ελκυστήρα κατά τη διάρκεια του 

φθινο̟ώρου µε αρχές χειµώνα.  

 



 

2. Ισο̟έδωση, µόρφωση ̟ρασιών 

Θα ισο̟εδωθεί η ε̟ιφάνεια του εδάφους και θα διαµορφωθούν ̟ρασιές σ̟οράς µε γεωργικό 

ελκυστήρα. 

 

3.  Παραγωγή φυτευτικού υλικού - σ̟ορά  

Οι εργασίες της σ̟οράς θα ̟ραγµατο̟οιηθούν το φθινό̟ωρο , σε φυτόσακκους ̟ου 

βρίσκονται στην ̟ρασιά, και οι ο̟οίοι θα ̟ληρωθούν µε µείγµα α̟ό κη̟αίου χώµα, κο̟ριάς 

και άµµου. 

 

4.  Εξαγωγή – συσκευασία γυµνόριζων ̟λατύφυλλων 

Η εξαγωγή των φυταρίων θα ̟ραγµατο̟οιηθεί το φθινό̟ωρο κατά την διάρκεια ηµερών µε 

µεγάλη νεφοκάλυψη και χωρίς ανέµους. Κατά την εξαγωγή των φυταρίων θα ̟ρέ̟ει να 

α̟οφευχθεί το ̟λήγωµα του ριζικού τους συστήµατος και να διατηρείται σε µήκος ̟ερί̟ου 25 

εκ. ενώ το υ̟όλοι̟ο θα α̟οκό̟τεται µε ψαλίδι. Τα άριστα φυτάρια θα το̟οθετούνται σε οµάδες 

των 50, ενώ τα καχεκτικά θα διαλέγονται και θα α̟ορρί̟τονται. Το ριζικό σύστηµα των 

φυταρίων θα καλύ̟τεται µε νω̟ό χώµα και θα διαβρέχονται για να διατηρούνται δροσερά, 

µέχρι τη διάθεση τους. Ο αριθµός των εξαγόµενων φυταρίων δεν ̟ρέ̟ει να ξε̟ερνά την ζήτηση, 

ώστε να µη ̟αραµένουν στο φυτώριο α̟ό το χρόνο εξαγωγής µέχρι τη διάθεση τους 

̟ερισσότερο α̟ό 2-3 ηµέρες. 

 

5. Κατα̟ολέµηση ασθενειών 

 Η κατα̟ολέµηση ασθενειών θα γίνει µε χρήση γεωργικού ελκυστήρα ̟ου φέρει ψεκαστικό 

µηχάνηµα 500 lt µε φυτοφάρµακα (µεταφορά α̟ό την α̟οθήκη του φυτωρίου ̟λήρωση του 

κάδου ανάδευση και διασ̟ορά) και µε εργάτες. 

 

Όλες οι εργασίες θα ̟ραγµατο̟οιηθούν χειρονακτικά α̟ό εργάτες. 

 

Προϋ̟ολογισµός Α’ µέρους 
 

Ο Προϋ̟ολογισµός του ̟ρώτου µέρους της µελέτης αφορά την εκτέλεση των εργασιών α̟ό 

ανειδίκευτους εργάτες / εργάτριες.  

Ανέρχεται στο ̟οσό των ε̟τά χιλιάδων ε̟τακοσίων τριάντα ̟έντε ευρώ και είκοσι λε̟τών  

(7.735,20€), συµ̟εριλαµβανοµένου Εργολαβικού Οφέλους 18%, Α̟ρόβλε̟των 15%, 

Αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%. 

 

Β’ Μέρος: Προµήθεια υλικών 
 

Η ̟ροµήθεια των υλικών θα καλύψει τον συνολικό κύκλο εργασιών ̟αραγωγής φυτευτικού 

υλικού για την ε̟όµενη ̟ερίοδο 2017-2018. Αφορά τα υλικά ̟ου θα α̟αιτηθούν για την 

λειτουργία των µηχανικών µέσων και για την ̟αραγωγή και την διάθεση του φυτευτικού 

υλικού ̟ου θα ̟αραχθεί αλλά και του ήδη υ̟άρχοντος.   

 

Προϋ̟ολογισµός Β’ µέρους 
 

Ο Προϋ̟ολογισµός του δεύτερου µέρους της µελέτης αφορά την ̟ροµήθεια των 

α̟αιτούµενων υλικών σύµφωνα µε τις Βασικές Τιµές Έργων Πρασίνου 3ου Τρίµηνου 2012 

(Πρακτικό ∆ια̟ίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων Γ΄ Τριµήνου 2012) και τιµές εµ̟ορίου. 



Ανέρχεται στο ̟οσό των δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα έξι 

λε̟τών (2.244,46€), συµ̟εριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24%. 

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ̟οσό των εννέα χιλιάδων 

εννιακοσίων εβδοµήντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι  λε̟τών (9.979,66€).   

 

1.5 Χρηµατοδότηση  

 

Η χρηµατοδότηση για την υλο̟οίηση των εργασιών και την ̟ροµήθεια των υλικών ̟ου 

̟εριλαµβάνει η ̟αρούσα µελέτη θα γίνει α̟ό ̟ιστώσεις της ΣΑΕ 584 του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων έτους 2017 ̟ου έχει διατεθεί για τον τοµέα ∆άση ( 2014ΣΕ58400000-Π.Κ. 

2000ΣΕ08400001 Καλλιέργεια ∆ηµοσίων ∆ασικών Φυτωρίων) σύµφωνα µε το υ̟’ αριθµ. 

157342/2391/03-07-2017 Α̟όφαση Υ̟. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της υ̟’ αριθµ. 

7095/06-07-2017 Ορθή Ε̟ανάληψη, Α̟όφαση ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης. 

 

1.6   Εκτέλεση  

 

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει βάσει της µελέτης αυτής και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές 

̟ου ισχύουν. Ο τρό̟ος εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία ̟ερί 

ανάθεσης και κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων. 

 

 

  Ξάνθη,  Οκτώβριος  2017 

   Η Συντάκτρια 

 

 

                                 ΒΑΛΙΚΑΚΗ Μαρία 

                              Γεωτεχνικός-∆ασολόγος  

                                        µε Α’ βαθµό 

 




