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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
                     
Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

1. Γενικά 
   Αντικείµενο της παρούσας είναι η εκτέλεση από τον ανάδοχο όλων των εργασιών υπολογισµού των 
ογκοµετρικών και προσαυξητικών  στοιχείων σε δοκιµαστικές επιφάνειες για την σύνταξη  της Μελέτης 
Προστασίας και ∆ιαχείρισης του ∆ασικού Συµπλέγµατος ∆ηµοσίου ∆άσους Πατήµατος. 
   Το έργο θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες υπαίθρου για την µελέτη δοκιµαστικών επιφανειών, λήψη 
ογκοµετρικών & προσαυξητικών  στοιχείων,  υπολογισµό καρπώσεων και την ψηφιακή επεξεργασία 
όλων των στοιχείων. 
   Η χρονική διάρκεια του έργου υπολογίζεται σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες, αρχοµένης της 
έναρξης αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης.   

2. ∆οκιµαστικές Επιφάνειες (∆.Ε.) 
Θα ληφθούν στοιχεία από τις δοκιµαστικές επιφάνειες από συστάδες που θα ορίζει η υπηρεσία και µέσα 
στα πλαίσια της χρηµατοδότησης. Το έργο θα περιλαµβάνει όλες τις εργασίες υπαίθρου για τη µελέτη 
δοκιµαστικών επιφανειών, λήψη ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων,  υπολογισµό καρπώσεων 
και την ψηφιακή επεξεργασία όλων των στοιχείων. 
   Σχήµα της ∆.Ε. για πρακτικούς και αποτελεσµατικούς λόγους προτείνεται ο κύκλος, χωρίς να 
αποκλείεται το τετράγωνο ή το παραλληλόγραµµο. Το µέγεθος κάθε  ∆.Ε.  θα είναι τα 1.000 τ.µ. και σε 
κάθε περίπτωση θεωρείται  ικανοποιητικός αριθµός της µιας ή δύο ∆.Ε. ανά συστάδα.  
   Η κατανοµή των ∆.Ε. θα γίνει κατ’ αρχήν πάνω στο χάρτη 1:20.000 στο γεωδαιτικό σύστηµα ΕΓΣΑ 
87 του Συµπλέγµατος, όπου αρχικά θα τοποθετηθούν. Ο χάρτης κατασκευάζεται από την οµάδα 
µελέτης.  
   Οριστικά όλες οι ∆.Ε. θα τοποθετηθούν αριθµηµένες στον χάρτη και  στο έδαφος  θα σηµαίνονται µε 
έντονο µπλε χρώµα στους δοκιµαστικούς κορµούς.  
   Όλα τα παραπάνω αλλά και οποιεσδήποτε αναγκαίες τροποποιήσεις,  θα γίνουν σε συνεργασία και 
έγκριση από την οµάδα µελέτης της ∆ιαχειριστικής. 

3. Λήψη ογκοµετρικών και προσαυξητικών στοιχείων 
    Στη ∆.Ε. γίνεται γενική παχυµέτρηση σε βαθµίδες διαµέτρου 2 εκ. όλων των δένδρων µε στηθιαία 
διάµετρο πάνω από 10 εκ. (στην Πρεµνοφυή Οξιά και ∆ρυ από 8 εκ.) και καταχωρούνται στο Έντυπο 
∆οκιµαστικών Επιφανειών, στις αντίστοιχες κλάσεις διαµέτρου, ήτοι στην Ι (< 20 εκ. στηθιαία 
διάµετρο), στη  ΙΙ (από 22 έως 34 εκ.), και στην ΙΙΙ (από 36 και άνω εκ.) και στη συνέχεια υπολογίζεται 
ο µέσος δοκιµαστικός κορµός σαν αριθµητικός µέσος όρος των κυκλικών επιφανειών κάθε κλάσης 
διαµέτρου. Αν απαιτούνται 4 κλάσεις διαµέτρου, τότε η ΙΙΙ είναι από 36-50 και η ΙV από 52 και άνω.  

«ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:  
Bοηθητική εργασία υπολογισµού του 
ξυλαποθέµατος και της προσαύξησης όγκου, 
κατά συστάδα, του υπό δηµοσία διαχείριση 
δάσους Πατήµατος περιοχής αρµοδιότητας 
∆ασαρχείου Έδεσσας, προκειµένου να συνταχθεί 
µέρος της αντίστοιχης ∆ιαχειριστικής Μελέτης, 
για τη διαχειριστική περίοδο 2017-2026» 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & Α.Υ. 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ  ΠΕΛΛΑΣ 
∆ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο  Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 



   Από κάθε δοκιµαστικό κορµό που θα αναζητείται µέσα στη ∆.Ε., θα λαµβάνονται πρώτον τα 
παρακάτω 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 εξαιρετικές περιπτώσεις  µε ρίψη του δοκιµαστικού κορµού). 
    Επιπλέον θα µετρείται το ύψος και η ηλικία τριών  κυρίαρχων ατόµων του ανωρόφου για τον 
προσδιορισµό της ποιότητας τόπου και της ηλικίας του συσταδικού τύπου. 
    Επίσης στο έντυπο αυτό θα καταγράφεται η δοκιµαστική προσήµανση που θα γίνεται µέσα στη ∆.Ε., 
ώστε κατά τον καρπωτικό σχεδιασµό να αποτελέσει µια από τις βασικές παραµέτρους προσδιορισµού 
του λήµµατος. 
    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 οµάδα Μελέτης.  
Τα ογκοµετρικά και προσαυξητικά στοιχεία αφού υπολογισθούν θα αναχθούν στην δοκιµαστική 
επιφάνεια, στην µονάδα επιφάνειας και την συνολική της συστάδας και θα συνταχθούν οι αντίστοιχοι 
πίνακες. 
 
Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2017 
Ανάλυση τιµών δοκιµαστικών επιφανειών 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ 
Κόστους εργασίας λήψης µιας δοκιµαστικής επιφάνειας σύµφωνα µε το Άρθρο 6ο της 

εκτίµησης των ∆ιαχειριστικών Μελετών 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
ΒΑΣΙΚΗ 
ΤΙΜΗ € 

Προσαυξ. 
% 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ € 

1 Εργάτης ανειδίκευτος (ΑΤΕΟ 111) Ηµ.Εργ.Χειρ. 60,47 48,06 108,53 

2 
Χειριστής ελαφρού µηχανήµατος 

(ΑΤΕΟ 115) 
Ηµ.Χειρ.Αλσ. 107,44 49,64 157,08 

 ∆ασολόγος:     

3 
Εργασία Γραφείου (ΑΤΕΟ 115 Χ 

1,1) 
Ηµ.∆ασολ.Γρ. 118,18 54,60 172,78 

4 
Εργασία Υπαίθρου ( Εργασία 

Γραφ. Χ 1,55) 
Ηµ.∆ασολ.Υπ. 183,18 84,63 267,81 

 Τεχνολόγος ∆ασοπονίας:     

5 
Εργασία Γραφείου (ΑΤΕΟ 115 Χ 

0,9) 
Ηµ.Τ.∆.Γρ. 118,18 54,60 172,78 

6 
Εργασία Υπαίθρου ( Εργασία 

Γραφ. Χ 1,55) 
Ηµ.Τ.∆.Υπ. 149,89 69,25 219,14 

7 Σχεδιαστής (ΑΤΕΟ 115 Χ 0,9) Ηµ.Σχεδιαστ. 96,70 44,68 141,38 

Υπολογισµός του ξυλαποθέµατος και της προσαύξησης όγκου 
 

Ι. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :Με δοκιµαστικές επιφάνειες και ρίψη µέσων κορµών για 

                                 σπερµοφυή υψηλά δάση κωνοφόρων, σήµανση επιφανειών 
 Α. Εργασία Υπαίθρου :      

∆ασολόγου Η.∆.Υ. / 8         = 267,82 / 8 33,48   
Τεχν. 
∆ασοπόν. Η.Τ.∆.Υ./ 8      = 219,12 / 8 27,39   

Χειριστής Αλυσ. Η.Ε.Χ. / 8         = 157,08 / 8 19,63   

Εργάτη Χειρ. Η.Ε.Χ. / 8         = 108,53 / 8 13,57   

  Σύνολο Α : 94,07   

 Β. Εργασία Γραφείου :      



Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
   Ο συνολικός προϋπολογισµός της Βοηθητικής εργασίας της Μελέτης εκτιµήθηκε σύµφωνα µε τις 
αριθ.74579/11-6-91, 81701/3908/28-8-91 και 83457/3967/3-9-91 Αποφ. Υπ. Γεωργίας χρησιµοποιήθηκε η 
περίπτωση 6 της ανάλυσης της τιµολόγησης εκπόνησης ∆ιαχειριστικών µελετών βάση αριθ.74579/11-6-91 
Αποφ. Υπ. Γεωργίας και  σε τιµές εµπορίου:  

 

Είδος εργασίας Αριθ. 
Τιµολογίου 

Ποσότητες 
εργασιών 

Τιµή 
µονάδας 

∆απάνη 
ολική 

IΙΙ  Περίπτωση: Για υψηλά δάση µε 
δοκιµαστικές επιφάνειες και τη 

χρησιµοποίηση εξισώσεων ( το 60% 
της περίπτωσης Ι)  

6 IΙΙ 25 71,50 1.787,50 

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για πρεµνοφυή δάση 
µε δοκιµαστικές επιφάνειες, τα 50% της 
τιµής της περίπτωσης Ι  

 

6ΙV 16 59,58 953,28 

ΣΥΝΟΛΟ 2.740,78 

ΦΠΑ 24%   657,79 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.398,57 
 
 

Έδεσσα    04-10-2017 
 
 

∆ασολόγου Η.∆.Γ. / 25      = 172,79 /25 6,91   

  Σύνολο Β : 6,91   

  Σύνολο (Α + Β) : 100,98   

  +18%  Γενικά έξοδα 18,18   

  Γενικό Σύνολο 119,16   
Τιµή Εφαρµογής 
(Τ.Ε.) = 119,16 €/στρ., ∆οκιµαστικής Επιφάνειας  

 
 

 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Για υψηλά δάση µε ∆οκιµαστικές 
Επιφάνειες και τη χρησιµοποίηση των εξισώσεων του 
παραρτήµατος Α, το 60%   της τιµής της Περίπτωσης Ι,  
∆ηλαδή : 

      

       
Τ.Ε. = 119,16 *60% = 71,50 €/στρ., ∆οκιµαστικής 
Επιφάνειας    

 
 

    

       
       

IV. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Για πρεµνοφυή δάση µε δοκιµαστικές 
επιφάνειες, τα 50% της τιµής της περίπτωσης Ι  
∆ηλαδή : 
 
Τ.Ε. = 119,16 *50% = 59,58 €/στρ., ∆οκιµαστικής 
Επιφάνειας   
 

      

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ. 
ΕΚΘΕΣΗΣ 

 
 

Γεωργία Μπόνου 
∆ασολόγος µε Α΄ Βαθµό  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
∆ΑΣΑΡΧΕΙΟΥ 
Ε∆ΕΣΣΑΣ  

 
 

Σοφία Βαβούρη 
∆ασολόγος µε Α΄ Βαθµό 




