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Ι. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η ̟αρούσα µελέτη συντάσσεται κατό̟ιν ̟ροφορικής εντολής του ∆ασάρχη Ξάνθης  και 
αφορά την ανόρθωση µέρους  του αλσυλλίου  Πεύκης ̟ου βρίσκεται στο λόφο του Προφήτη Ηλία 
στον οικισµό Τοξότες, ∆ήµου Το̟είρου,  Π.Ε. Ξάνθης.     

Το Αλσύλλιο έχει συνολική έκταση 127 στρέµµατα,  και βρίσκεται ανάµεσα στους  
οικισµούς Τοξοτών και Γαλάνης του ∆ήµου Το̟είρου, Π.Ε. Ξάνθης. 

 

 
Χάρτης 1  

 
Με την ̟αρούσα µελέτη θα ̟ραγµατο̟οιηθούν ε̟εµβάσεις σε έκταση 41 στρεµµάτων στο 

νότιο τµήµα του αλσυλλίου 
Η ε̟ισκεψιµότητα του αλσυλλίου είναι αρκετά µεγάλη καθώς υ̟άρχει στο κέντρο του το 

εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, α̟ό το ο̟οίο ̟ήρε και την ονοµασία του το αλσύλλιο, το ο̟οίο 
δέχεται αρκετούς ε̟ισκέ̟τες σε όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά και για λόγους αναψυχής,.  

 
Με τις ̟ροτεινόµενες εργασίες ε̟ιδιώκεται  : 

- η ανάδειξη του αλσυλλίου  
- Ανόρθωση της δοµής και της σύνθεσης του αλσυλλίου µε σκο̟ό την ̟ροσέγγιση κατά το 

δυνατό στα φυσικά µεικτά δάση, γεγονός ̟ου θα το καταστήσει ̟ιο ανθεκτικό σε βιοτικούς 
και αβιοτικούς κινδύνους και κυρίως την ̟υρκαγιά. 

- Βελτίωση της υγείας του δάσους και της καλύτερης ανά̟τυξης του.  
- Μείωση του κινδύνου έναρξης δασικής ̟υρκαγιάς καθώς και την εξέλιξή της α̟ό έρ̟ουσα 

σε κατακόρυφη 
- Μείωση της ταχύτητας εξά̟λωσης δασικής ̟υρκαγιάς.  
- η α̟οµάκρυνση των ξερών, κατακείµενων και ανε̟ιθύµητων ατόµων, 
- ̟ερι̟οιήσεις και τεχνητή υ̟οβοήθηση της φυσικής αναγέννησης 
- ∆ιατήρηση και ενίσχυση του υ̟ορόφου 

 



 

 

 

 
ΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ  

 
Το Αλσύλλιο έχει συνολική έκταση 127 στρέµµατα,  και βρίσκεται ανάµεσα στους 

οικισµούς Τοξοτών και Γαλάνης του ∆ήµου Το̟είρου, Π.Ε. Ξάνθης. Το αλσύλλιο καλύ̟τει ένα 
λόφο µε υψόµετρο α̟ό 45 µέτρα έως 100 µέτρα. Στη βόρεια ̟λευρά του αλσυλλίου υ̟άρχει 
δρόµος ̟ου οδηγεί στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία ̟ου βρίσκετε στην κορυφή του λόφου στο 
κέντρο του αλσυλλίου. Περιµετρικά του αλσυλλίου υ̟άρχει ε̟αρχιακή και δηµοτική οδός.  Η 
ανατολική ̟λευρά του αλσυλλίου εφά̟τεται µε οικίες, ενώ α̟ό την Νοτιοδυτική ̟λευρά του εκτός 
α̟ό την ε̟αρχιακή οδό Τοξοτών – Γαλάνης διέρχεται και η σιδηροδροµική Γραµµή (Θεσσαλονίκη 
– Αλεξανδρού̟ολη) 

Ο ανόροφος του αλσυλλίου α̟οτελείται α̟ό Τραχεία Πεύκη, ενώ εµφανίζονται κατά 
θέσεις οµάδες α̟ό ̟ρεµνοφυή ̟ουρνάρια µε ύψος ̟ου υ̟ερβαίνει τα 2,50 µέτρα. 

Η αναγέννηση της Πεύκης είναι ισχυρή κατά θέσεις και ̟αρατηρούνται διάσ̟αρτες 
οµάδες α̟ό ̟εύκα ̟ου βρίσκονται στο στάδιο των κορµιδίων.  

Ο υ̟όροφος α̟οτελείται κυρίως α̟ό ̟ουρνάρια αλλά και διάφορα ̟λατύφυλλα καθώς 
ε̟ίσης και α̟ό βάτα.   
 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Με τις ̟ροτεινόµενες εργασίες ε̟ιδιώκεται η ανάδειξη του αλσυλλίου και η ανόρθωση της 
δοµής και της σύνθεσης του µε σκο̟ό την ̟ροσέγγιση κατά το δυνατό στα φυσικά µεικτά δάση. 

Οι εργασίες θα ̟ραγµατο̟οιηθούν ̟εριµετρικά στη Νοτοδυτική, Νότια  και Ανατολική 
̟λευρά του αλσυλλίου και σε µία ζώνη βάθους 50 – 60 µέτρων σύµφωνα  µε το ανάγλυφο και την 
το̟ογραφία της ̟εριοχής. 

 
Οι ̟ροτεινόµενες ε̟εµβάσεις εφαρµόζονται τόσο για τη διάσ̟αση της  συνέχειας του 

κυρίως δασο̟ονικού είδους, ̟ου είναι η Πεύκη, όσο και για την α̟οµάκρυνση της εύφλεκτης 
υ̟οβλάστησης. 

 
Ειδικότερα θα ̟ραγµατο̟οιηθούν οι κάτωθι εργασίες :  
 

1. Κο̟ή µεγάλων δέντρων 
Θα ̟ραγµατο̟οιηθεί κο̟ή και α̟οµάκρυνση των ξερών και ε̟ικίνδυνων ατόµων ̟εύκης.  Η 

ρήψη των δέντρων θα γίνει α̟ό ειδικευµένο συνεργείο εφοδιασµένο µε το κατάλληλο εξο̟λισµό. 
 

2. Κλαδεύσεις 
Οι κλαδεύσεις των ατόµων της Πεύκης θα αφορούν ξηρά και µη κλαδιά και θα διενεργηθούν 

έως το του ύψους των  5 µέτρων α̟ό το έδαφος.  
 

3. Καθαρισµός – α̟οµάκρυνση υ̟οβλάστησης µε ταυτόχρονη καλλιέργεια του υ̟ορόφου  
Κατά τους καθαρισµούς θα α̟οµακρυνθεί η ανε̟ιθύµητη  βλάστηση, µε ταυτόχρονη 

καλλιέργεια του υ̟ορόφου και υ̟οστήριξη της φυσικής αναγέννησης ̟λατυφύλλων, 
εφαρµόζοντας την αρχή της θετικής ε̟ιλογής, στην κατεύθυνση βελτίωσης της δοµής τους και την 
ε̟ίτευξης της δηµιουργίας µικτού δάσους  

 
4. Καλλιέργεια  νεοφυτείας - ̟υκνοφυτείας – κορµιδίων  

Θα ̟ραγµατο̟οιηθούν καλλιεργητικές υλοτοµίες µε σκο̟ό την βελτίωση της συστάδας,  
- στις νεοφυτείες και στα ̟ρώτα στάδια της ̟υκνοφυτείας όταν ακόµα δεν είναι δυνατόν να 

διακριθούν µε βεβαιότητα τα καλύτερα άτοµα θα εφαρµόζεται η Αρνητική Ε̟ιλογή µε την 
α̟οµάκρυνση των λιγότερο ε̟ιθυµητών ατόµων.   



 

 

 

- Στα τελευταία στάδια της ̟υκνοφυτείας και  µόλις είναι δυνατή η διάκριση των καλύτερων 
δενδρυλλίων και στα κορµίδια, θα εφαρµόζεται η Θετική Ε̟ιλογή µε την α̟οµάκρυνση των 
κύριων ανταγωνιστών και ευνόηση των ε̟ίλεκτων ατόµων.  

 
Κατά την αρνητική ε̟ιλογή  : 

- Α̟οµακρύνονται νεκρά, ̟ληγωµένα, γυρτά, κακόµορφα, ασθενούντα, ευρύκοµα, ̟ολύκλαδα 
άτοµα καθώς και ̟ροαυξήµατα (λύκους), εφόσον ανταγωνίζονται ή ζηµιώνουν µε 
ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο τα δεντρύλλια ̟ου θα ̟αραµείνουν (νεοφυτεία και ̟ρώτα στάδια 
̟υκνοφυτείας) 

- Α̟οµακρύνονται ορισµένα άλλα δενδρύλλια α̟ό ̟υκνά αθροίσµατα και ̟άλι α̟ό τα 
λιγότερο ε̟ιθυµητά, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος αυξητικός χώρος στα άτοµα ̟ου ̟αραµένουν 
(νεοφυτεία και ̟ρώτα στάδια ̟υκνοφυτείας) 

 
Κατά την θετική ε̟ιλογή  

- Ε̟ιλεγούµε  δενδρύλλια ̟ου υ̟ερέχουν α̟ό τα γειτονικά τους (εκλεκτά), σε α̟οστάσεις ίσες 
̟ερί̟ου µε το 1/2 - 1/3 του µέσου ύψους τους και σε κανονική κατά το δυνατόν κατανοµή. 
Α̟οµακρύνεται ο οξύτερος/οι ανταγωνιστής/ές (µέχρι 2) για το καθένα εφόσον 
υ̟άρχουν(̟υκνοφυτεία). 

- Ε̟ιλέγονται τα εκλεκτά άτοµα σε α̟οστάσεις ίσες ̟ερί̟ου µε το 15-20-̟λάσιο της µέσης 
στηθιαίας διαµέτρου τους και σε κανονική τριγωνική κατανοµή, κατά το δυνατόν. 
Α̟οµακρύνουµε για το καθένα ε̟ιλεγµένο άτοµο τον οξύτερο ανταγωνιστή του α̟ό τον 
ανώροφο, εφόσον υ̟άρχει (κορµίδια - κορµοί) 

 
Η νεοφυτείες χαρακτηρίζονται α̟ό ̟ολύ µεγάλο αριθµό φυτών. Οι καλλιεργητικές 

ε̟εµβάσεις ̟εριορίζονται στην ̟ροστασία και καθαρισµούς ̟ου α̟οσκο̟ούν στην δηµιουργία 
̟υκνοφυτείας.  

Η ̟υκνοφυτεία χαρακτηρίζεται κυρίως α̟ό ένα έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των 
δενδρυλλίων και α̟ό την έναρξη διαφορο̟οίησης ορόφων. ∆ιενεργείται αρνητική και θετική 
ε̟ιλογή ανάλογα µε το στάδιο ανά̟τυξης των δενδρυλλίων, µε στόχο τη δηµιουργία συστάδας 
κορµιδίων α̟ό τα καλύτερα διαθέσιµα άτοµα κανονικά κατανεµηµένα στον ανώροφο. Γενικά 
̟ροσέχουµε να µη χαλαρώνεται ̟ολύ η ̟υκνοφυτεία και να διατηρείται σχεδόν κλειστή η 
συγκόµωση.  

Το στάδιο των κορµιδίων χαρακτηρίζεται κυρίως α̟ό τη µεγιστο̟οίηση της αύξησης σε 
ύψος, τη σταδιακή οριστικο̟οίηση των κοινωνικών ανακατατάξεων σε ορόφους και την έναρξη 
ανθοφορίας και καρ̟οφορίας. Ο καλλιεργητικός σκο̟ός είναι η δηµιουργία συστάδας κορµών 
α̟ό τα ̟ιο καλά δέντρα στον ανώροφο και η συγκέντρωση της ̟αραγωγής σ'αυτά. Στο στάδιο 
αυτό γίνονται και τυχόν κλαδεύσεις ̟ου είναι σκό̟ιµες για σκο̟ούς ̟ροστασίας, αισθητικούς 
κλ̟. - Σε ̟ερι̟τώσεις ̟υκνών συστάδων κορµιδίων ̟ου δεν έχουν αραιωθεί ̟ροηγουµένως, 
ευνοούνται κατά ̟ροτίµηση κορµίδια ̟ου εκτός των άλλων έχουν και ισχυρό κορµό, ̟ου τα κάνει 
̟ιο ανθεκτικά έναντι ανεµοθλασιών ή/και χιονοριψιών. Τονίζεται ότι ένα δέντρο αφαιρείται 
µόνο αν βρίσκεται στον ανώροφο και είναι ο οξύτερος ανταγωνιστής κά̟οιου εκλεκτού ατόµου 
̟ου θα ευνοηθεί. - Ε̟ι̟ρόσθετα αφαιρούνται γυρτά κορµίδια ̟ου τυχόν να υ̟άρχουν. 

 
5. Κο̟ή και α̟οµάκρυνση ̟αρασιτικών φυτών και βάτων 

Θα ̟ραγµατο̟οιηθεί κο̟ή των ̟αρασιτικών φυτών και βάτων ̟ου βρίσκονται στον 
υ̟όροφο, µε κατάλληλα µηχανήµατα και µε χρήση κατάλληλων εξαρτηµάτων ̟ου 
̟ροσαρµόζονται σε ελκυστήρα ή/και µε εργάτες. 

 
6. Αναγωγή ̟ρεµνοφυούς συστάδων ̟ρίνου  

Αναγωγή µε κατάλληλο δασοκοµικό χειρισµό και µέσω των καλλιεργητικών υλοτοµιών 
των ̟ρεµνοφυών συστάδων ̟ρίνου, έτσι ώστε να ε̟ιτύχουµε τη βελτίωση της δοµής και των 
λειτουργιών του  συγκεκριµένου υ̟οβαθµισµένου οικοσυστήµατος.  



 

 

 

Η µέθοδος ανόρθωσης ̟ου θα εφαρµοστεί είναι µε καλλιεργητικές ε̟εµβάσεις, ό̟ως η 
αναγωγή µε καλλιεργητικές υλοτοµίες, µέσω της θετικής ε̟ιλογής,  µε σκο̟ό την µετατρο̟ή της 
διαχειριστικής µορφής α̟ό ̟ρεµνοφυή σε σ̟ερµοφυή. Κατά τις ε̟εµβάσεις θα ̟ραγµατο̟οιηθεί 
ισχυρή αραίωση µε την  α̟οµάκρυνση ενός ̟οσοστό 30 -35 % του αριθµού του ανωρόφου (1 στα 4 
ή 1 στα 3  άτοµα) 

  
7. Συλλογή και θρυµµατισµός ̟ροϊόντων – υ̟ολειµµάτων   

Τα ̟ροϊόντα – υ̟ολείµµατα  ̟ου θα ̟ροκύψουν α̟ό τις ανωτέρω 1 έως 6 εργασίες, τα µεν 
ξυλώδη θα συλλεχτούν και θα  στοιβαχτούν κατά θέσεις εντός της ̟εριοχής ε̟έµβασης, (χωρίς την 
̟αραγωγή χρήσιµων ̟ροϊόντων) και τα υ̟όλοι̟α (λε̟τά κλαδιά φύλλωµα κλ̟.)  θα 
θρυµµατιστούν µε µηχάνηµα θρυµµατισµού, και θα διασκορ̟ιστούν εντός του δάσους.     
 

 
ΙV.  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
 Η υ̟ό µελέτη έκταση υ̟ολογίζεται σε 41 στρ, και εκτίνεται στη Νοτοδυτική, Νότια  και 
Ανατολική ̟λευρά του αλσυλλίου και σε µία ζώνη βάθους 50 – 60 µέτρων σύµφωνα  µε το 
ανάγλυφο και την το̟ογραφία της ̟εριοχής (Χάρτης 2) 
  

 
Χάρτης 2 : Περιοχή ε̟έµβασης  

 
Καθώς οι διάφοροι δασοκοµικοί χειρισµοί ̟ου ̟εριγράφονται στην ανωτέρω ̟αράγραφο 

ΙΙΙ, βρίσκονται διάσ̟αρτοι σε όλη την έκταση του αλσυλλίου, ε̟ικαλύ̟τοντας η µία την άλλη, 
καθιστούν δύσκολη τόσο την ̟ροµέτρηση όσο και την ε̟ιµέτρηση των εργασιών µεµονωµένα. Για 
τον λόγο αυτό το σύνολο των εργασιών αντιµετω̟ίζονται ενιαία σε ένα άρθρο εργασιών . 

 
 
 



 

 

 

V . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ανέρχεται στο ̟οσό των 20.602,91 ευρώ, και 
συµ̟εριλαµβάνει δα̟άνη  εργασιών, και Φ.Π.Α. 24%. 
 Ο ̟ροϋ̟ολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε: 

1.  Την Αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4-5-2017 (ΦΕΚ 1746/Β/2017) Α̟όφαση Υ̟ουργείου 
Υ̟οδοµών και Μεταφορών «Κανονισµός Περιγραφικών Τιµολογίων Εργασιών για 
δηµόσιες συµβάσεις έργων» και 

2. Το αριθµ. 29836/21-5-2018 διευκρινιστικό εγγράφο της ∆/νσης Οικονοµικού Α.∆.Μ.Θ. 
«∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις ̟ληρωµές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων», 
σύµφωνα µε το ο̟οίο «∆ηµόσιες Συµβάσεις οι ο̟οίες αντιστοιχούν σε κωδικούς …. του τµήµατος 
CPV 77 το ο̟οίο αφορά υ̟ηρεσίες δασοκοµίας, φυτοκοµίας κ.α., συνιστούν υ̟ηρεσία ….»  και 
«∆ηµόσιες Συµβάσεις µόνο µε κωδικό CPV 45 λογίζονται ως συµβάσεις έργου….» 

 
 
VI. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 Η χρηµατοδότηση του έργου θα γίνει α̟ό ̟ιστώσεις της ΣΑΕ 584 του Προγράµµατος 
∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων 2018 σύµφωνα µε την αριθµ. 171808/2434/30-7-2018 Α̟όφαση του 
Υ̟ουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «1η έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης … στις ∆ασικές 
Υ̟ηρεσίες των Α̟οκεντρωµένων ∆ιοικήσεων»  και την  αριθµ. 7714/31-7-2018 Α̟όφαση 
∆ιεύθυνσης ∆ασών Ξάνθης «1η έγκριση διάθεσης ̟ίστωσης  του ορίου Πληρωµών ΣΑΕ 584 ΤΟΥ 
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Ε̟ενδύσεων 2018 στις ∆ασικές Υ̟ηρεσίες των Α̟οκεντρωµένων 
∆ιοικήσεων» 
 
 
VII. ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 
Η εκτέλεση των εργασιών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί βάση της µελέτης και των τεχνικών 

̟ροδιαγραφών ̟ου ισχύουν. 
Ο τρό̟ος εκτέλεσης του έργου θα είναι µε εργολαβία σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών», σε συνδυασµό µε το Π.∆. 437/81 
«Περί µελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων».  
 
 
 

Ξάνθη,  20 Σε̟τεµβρίου 2018 
Η Συντάκτρια 

 
 
 

Καψάλη Σταυρούλα 
Γεωτεχνικός- ∆ασολόγος µε Α’ Βαθµό 


