
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ / ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

1

                        
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                        ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑ 30-7413.74 

                                                                                       ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 38.933,69 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 48.277,77 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

«Μελέτη   Προστασίας & Διαχείρισης   διακατεχόμενου   Δάσους 

Κοινότητας  Αμαράντου   Δήμου   Μετεώρων, περιόδου 2019 - 

2028» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 

                                                     ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021 
 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ / ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

2

 

Πίνακας Περιεχομένων 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ........................................................................ 3 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ............................................................................................................ 3 
2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ...................................................................................................... 3 
3. ΘΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ – ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ...................................................... 4 
4. ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ .............. 5 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ....... 6 

5.1 Φυσικό Περιβάλλον .................................................................................................. 6 
5.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον...................................................................................... 7 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ............................................................................................... 8 
7. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΤΕΥΧΗ ................................................................................................ 9 
8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ...................... 9 

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ........................................................................ 10 

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ . ΣΦΑΛΜΑ! ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ. 

Δ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΜΟΙΒΗΣ .................................................................................... 13 

 

 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ / ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Η παρούσα περιγραφή έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο:  

«Μελέτη Προστασίας & Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους Τ.Κ. Αμαράντου 

Δήμου Μετεώρων, περιόδου 2019 - 2028»  

 

Το υπόψη δασόκτημα υπάγεται: Το Διακατεχόμενο  Δάσος Αμαράντου υπάγεται 
Διοικητικά: στο Δήμο Μετεώρων  Κοινότητας Αμαράντου Νομού Τρικάλων 
 
Δασικά: στο Δασαρχείο Καλαμπάκας, την Δ/νση Δασών Τρικάλων, την Δ/νση 
Δασών Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
 
Δικαστικά: Στο Ειρηνοδικείο Καλαμπάκας και στο Πρωτοδικείο Τρικάλων. 
 
Οικονομικά: στη ΔΟΥ Τρικάλων 

Αστυνομικά: στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμπάκας της Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Τρικάλων. 

Στόχος της μελέτης είναι η ολοκλήρωση και ορθολογική διαχείριση , προστασία και 

ανάπτυξη του συνόλου των δασικών πόρων (δάσος, δασικά εδάφη, χορτολιβαδικές 

εκτάσεις, άγρια πανίδα) που περικλείονται στα όρια της περιοχής μελέτης. Η 

ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ως έννοια και πρακτική, αποτελεί 

το σύγχρονο πλαίσιο διαχείρισης συμβατό με την αειφόρο ανάπτυξη και την ικανοποίηση 

των ανθρωπίνων αναγκών. 

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από τον Δήμο Μετεώρων 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 

4412/2016/ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α' «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων (όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει), Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν. 998/79, όπως ισχύουν σήμερα. 
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Οι εν λόγω μελέτες, ανήκουν στην κατηγορία 24 (Δασικές μελέτες) του Π.Δ. 

541/78 και του ανωτέρου Ν. 4412/2016 και το πλαίσιο ρύθμισης της σύνταξης των 

διαχειριστικών μελετών καθορίζεται από τις: 

α) αριθμ. 10223/958/1953 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών «Οδηγίαι συντάξεως 

διαχειριστικών εκθέσεων δημοσίων και μη δημοσίων δασών», 

β)αριθμ. 158072/1120/1965 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών, Διεύθυνση Β, 

Τμήμα Ιον «Πρότυποι τεχνικαί προδιαγραφαί εργασιών συντάξεως δασοπονικών και 

λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων και 

γ) αριθμ. 74579/3022/1991 Απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Δασικών 

Πόρων του τέως Υπουργείου Γεωργίας. 

δ)την υπ'αρ.205197/991/10-2-77 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Δασών του Υπ.Γεωργίας 

σχετικά με τους συμβολισμούς και τις συνθηματικές παραστάσεις για την κατάρτιση 

δασοπονικών χαρτών 

Για την εκπόνηση της μελέτης θα κληθούν: φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις 

αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 24 Γ'τάξεως 

πτυχίου και άνω, που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 

και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. 

 

3. ΘΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ – ΕΔΑΦΟΠΟΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
 
Το Διακατεχόμενο Δάσος Κοινότητας Αμαράντου εξαπλώνεται στις υψηλές ορεινές 
εξάρσεις της Κεντρικής Πίνδου και συγκεκριμένα στις υψηλές ορεινές εξάρσεις της 
Κεντρικής Πίνδου και συγκεκριμένα στις βόρειες κλιτύες της κορυφογραμμής «Παπαλούδι 
– Πάντε – Κιάτρα Μριάστα» και αποτελεί τμήμα της συλλεκτήριου λεκάνης του 
Καστανιώτικου Χειμμάρου. 
 Η περιοχή που αποτελεί αντικείμενο της παρούσης μελέτης κείται μεταξύ των γήινων 
παράλληλων και εχόντων γεωγραφικό πλάτος Φ1=39Ο 40’ 4’’,2 και Φ2=39Ο 43’ 43 ‘’, 8 και 
μεταξύ των γήινων μεσημβρινών των εχόντων γεωγραφικό μήκος λ1=21ο 20 18’’,4 και λ2= 
21ο 30 54’’5 δυτικά του μεσημβρινού που διέρχεται από το αστεροσκοπείο Αθηνών. 
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Βρίσκεται βορειοδυτικά της πόλης των Τρικάλων και της πόλης της Καλαμπάκας και σε 
απόσταση 50 χιλιομέτρων περίπου και 30 χιλιομέτρων αντίστοιχα. 
Το Διακατεχόμενο  Δάσος Αμαράντου συνορεύει: 
Ανατολικά : Με το Δημόσιο Δάσος Καστανιάς και  Δάσος Κλεινού. 
Δυτικά : Με τα Δημόσια Δάση Στεφανίου και Καστανιάς 
Βόρεια: με το Δημόσιο και Δημοτικό δάσοςΚαστανιάς  
Νότια: με το Δημόσιο Δάσος Δολιανών και το Δάσος κλεινού 
Από πλευράς δασοκάλυψης και εδαφοπονικών μορφών  η εντός ορίων έκταση του 
Δάσους Αμαράντου έχει ως εξής: 
 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
1. Δασοσκεπής έκταση 1.120,62 40,43 
2. Μερικώς Δασοσκεπής έκταση 814,64 29,39 
3. Αγροί – Καλ/μενες εκτάσεις  277,66 10,02 
4. Θαμν/ποι - Βοσκότοποι 491,18 17,72 
5. Άγονη έκταση 67,82 2,45 
ΣΥΝΟΛΑ 2.771,92 100,00 & 
 
 
  Στο μελέτη Δάσος διακρίναμε πέντε (5) διαχειριστικές κλάσεις όπως παρακάτω:  
1) 1η Διαχειριστική κλάση ελάτης  
 
2) 2η Διαχειριστική κλάση της οξυάς 
 
3) 3η Διαχειριστική κλάση πρεμνοφυούς δρυός 
 
4) 4η Διαχειριστική κλάση της φυλλοβόλων πλατύφυλλων 
  
5) 5η Διαχειριστική κλάση της αγρολιβαδικής περιοχής 
 
4. ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Λόγω  της  καταστροφής  του  αρχείου  του  Δασαρχείου  Καλαμπάκας  κατά  την  

κατοχική  περίοδο,  δεν  είναι  δυνατό  να  αναφερθούν  συγκεκριμένα  στοιχεία  που  να  

αφορούν  την  διαχείριση  του  διακατεχόμενου δάσους Κοινότητας Αμαράντου   μέχρι  και  

το  τέλος  της  10/ετίας  του  50. 

Το υπό μελέτη Δάσος λόγω ελλείψεως συγκοινωνιακών μέσων προ του έτους 1940, 

εκμεταλλεύονταν μόνο για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε χρήσιμη 

ξυλεία και καυσόξυλα και κυρίως για την κτηνοτροφία. 

Το δάσος τέθηκε για πρώτη φορά σε επιστημονική διαχείριση το έτος 1927 με την 

σύνταξη της πρώτης διαχειριστικής μελέτης περιόδου 1927/28-1931/32. Η δεύτερη 

διαχειριστική μελέτη συντάχθηκε για τα έτη 1935/36-1944/45 η οποία δεν τέθηκε σε 

εφαρμογή κατόπιν συντάχθηκε μελέτη περιόδου 1953/54 – 1957/58 

 Διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο 2004- 2013 

 Η τελευταία διαχειριστική μελέτη συντάχθηκε για την περίοδο 2014-1018 
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Για τα έτη 2019,2020 συντάχθηκαν πίνακες υλοτομίας που θα αποτελέσουν 

αναπόσπαστο τμήμα της  υπό σύνταξη  μελέτης. 

Τα Δάσος διαχειρίζεται σαν ‘’ Διακατεχόμενο με πάσα επιφύλαξιν των δικαιωμάτων 

του Δημοσίου’’ σύμφωνα με τις εξής διατάξεις: 

1) 41065/9-10-14 Δ/γη Υπ. Εθνικής Οικονομίας 

2) 83493/14407/10-7-26 Δ/γη Υπ. Γεωργίας 

3) 41612/1-7-46 Δ/γη Υπ. Γεωργίας 

  

 
 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1 Φυσικό Περιβάλλον 

1. Γεωλογικές – πετρογραφικές και εδαφικές συνθήκες 
Το γεωλογικό υπόστρωμα στην περιοχή του μελετώμενου δάσους αποτελείται κατά κύριο 
λόγο από τα παρακάτω πετρώματα: 
Ψαμμιτικός φλύσχης: Απαντάται στις απότομες κορυφές και πλαγιές, στις 
αποστρογγυλωμένες κορυφές, στο  κάτω μέσο και επάνω μέρος των κλιτυών. Η έκταση 
που καταλαμβάνει ανέρχεται σε 1.211 Ηα περίπου 
Ψαμμιτικός φλύσχης και κολλούβια φλύσχη: απαντώνται στο κάτω και το μέσο μέρος 
των κλιτυών. Η έκταση που καταλαμβάνουν είναι περίπου 751,23 Ηα. 
Σκληροί ασβεστόλιθοι: απαντώνται στις απότομες πλαγιές και κορυφές, στις 
αποστρογγυλωμένες κορυφές, στο  μέσο και επάνω μέρος των κλιτυών. Η έκταση που 
καταλαμβάνουν ανέρχεται στα 378.80 Ηα περίπου. 
Σκληροί ασβεστόλιθοι και Σάρρες : απαντώνται στις απότομες κορυφές μέσο και πάνω 
μέρος των κλιτυών και καταλαμβάνουν έκταση 361,92 Ηα περίπου. 
Κολλούβια ασβεστόλιθων και κολλούβια φλύσχη : απαντώνται συνήθως στο κάτω 
μέρος των κλιτυών και καταλαμβάνουν έκταση 61,97 Ηα περίπου. 
Περιδοτίτες- Γάβροι και κολλούβια περιδοτιτών : απαντώνται συνήθως στο κάτω 
μέρος των κλιτυών και καταλαμβάνουν έκταση 7,0 Ηα περίπου. 
 
 
  

2. Δασική Βλάστηση 
 
Στο μελετούμενο δάσος εμφανίζονται οι πιο κάτω φυτοκοινωνικές διαπλάσεις; 
 
Α. Διάπλαση των κωνοφόρων ‘’CONISILVAE’’ 
Αυτή αντιπροσωπεύεται από την φυτοκοινωνική ένωση των παραμεσόγειων λιγότερο 
ξηροθερμόβιων, κωνοφόρων του ABIETUM την ένωση της υβριδογενούς Ελάτης 
ABIETUM HIBRIDOGENI (ABIES BORISIIREGIS) αποτέλεσμα διασταυρώσεως της 
λευκής Ελάτης (ABIES ALBA) και της Ελληνικής Ελάτης (ABIES CEPHALONICA). 
H φυτοκοινωνική ένωση της Ελάτης αρχίζει από υψόμετρο 600 μ. και φθάνει την 
υπαλπική ζώνη (1.500 μ.) έχει την τάση δε να κατέβει ακόμη και σε χαμηλότερα στις 
προσβόρειες, εκθέσεις, διεισδύουσα κατά προοδευτική διαδοχή μέσα στη δρυ. 
Από την έρευνα της εξελίξεως της διαδοχής των φυτοκοινωνικών ενώσεων στο δάσος 
που μελετάμε, προκύπτει ότι η φυτοκοινωνική ένωση της Ελάτης αποτελεί  την 
εκδήλωση των σταθερών και αμετάβλητων συνθηκών του τόπου, δηλαδή αποτελεί την 
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τελική ένωση KLIMAX ABIETUM και τυχόν τεχνητή εισαγωγή άλλων ειδών όπως στην 
περίπτωση της Μ. Πεύκης (PINUS NIGRA) κ.λπ. , σκοπό και μόνο θα έχει την 
αξιοποίηση των μικροπεριβαλλόντων, την βελτίωση του εδάφους και την 
εκμετάλλευση στο MAXIMUM των παραγωγικών δυνατοτήτων του (ταχυαυξή κ.λ.π.) 
και όχι την μεταβολή της κλίμακας. 
 
Β. Διάπλαση των φυλλοβολούντων το χειμώνα πλατύφυλλων ‘’AESTATISILVAE’’ 
 Στη διάπλαση αυτή διακρίνονται οι κατωτέρω φυτοκοινωνικές ενώσεις: 
 
α. Οι φυτοκοινωνικές ενώσεις της δρυός (QUERCETUM CONFERTAE) σε ποσοστό 
70% περίπου QUERCETUM SESSIFLORAE και CERRIS σε ποσοστό 30% περίπου) 
εμφανίζονται συγκροτούν αμιγείς πρεμνοφυείς κατά κύριο λόγο, συστάδες υψομέτρου 
από 500 μ. μέχρι 900μ. (στις προσνότιες εκθέσειος φθάνουν μέχρι υψομέτρου 1.100 
μ.) Παράλληλα τα είδη αυτά της δρυός συγκροτούν και μεικτές συστάδες κυρίως με 
την Ελάτη σε μείξη κατ’ άτομο μέχρι και σε μέγεθος λόχμης. 
Επίσης οι φυτοκοινωνικές ενώσεις της δρυός αποτελούν για το συγκεκριμένο δάσος 
την τελική ένωση KLIMAX QUERCETUM και δεν είναι αποτέλεσμα οπισθοδρομικής 
διαδοχής. 
 
β. Άλλα είδη της διαπλάσεως φυλλοβολούντων το χειμώνα πλατύφυλλων τα οποία 
απαντώνται σε μείξη κατ’ άτομο μέχρι και σε μέγεθος λόχμης είναι η Οστρυά, ο 
Φράξος, η Καστανιά, η Φιλύρα, το Σφενδάμι , η Νεραντζιά άλλες φυλλοβόλοι δρύς 
όπως η χνοώδης κ.λ.π. 
 
γ. Φυτοκοινωνική ένωση της οξυάς (FAGETUM SILVATICAE)  
H FAGUS SILVATICA εμφανίζεται από υψόμετρο 1.100 μ. και μέχρι υψομέτρου 1.700. 
μ. σχηματίζει μαζί με την Ελάτη μεικτές συστάδες, όπου το ποσοστό της οξυάς έναντι 
της Ελάτης μεγαλώνει αυξανομένου του υψομέτρου και μόνο στις συστάδες 8α και 8β 
συγκροτεί αμιγές δάσος οξυάς. 
Η φυτοκοινωνική ένωση της οξυάς απότελεί και αυτή για το υπόψη δάσος, τελική 
ένωση KLIMAX FAGETUM άσχετα αν ενδείκνυται η διατήρηση της μείξης με την 
Ελάτη για την δημιουργία μικτών συστάδων. 
 
Γ. Διάπλαση παραποτάμιων δασών ‘’ FLUVISILVAE’’ 
 
Κατά μήκος της κοίτης και κυρίως των όχθων των ρεμάτων Αμαράντου , 
Καστανιώτικου, Παλιοχωρίτικου, εμφανίζεται η διάπλαση αυτή σε άτομα Πλατάνου της 
ανατολικής (PLATANUS ORIENTALIS) 
  
   
 

 
 
5.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 
 Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος  προέκυψε με βάση τον Ν. 3852/2010, από την 

συνένωση των οκτώ πρώην Δήμων Καλαμπάκας ,Χασίων, Τυμφαίων, Κλεινοβού, 

Ασπροποτάμου, Μαλακασίου, Καστανιάς και Βασιλικής. Ο πληθυσμός του  Δήμου 

Μετεώρων από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας, εντάσσεται και στους τρεις 

παραγωγικούς τομείς τον πρωτογενή, δευτερογενή, και τριτογενή. Στην Κοινότητα 
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Αμαράντου  όπου χωρικά βρίσκεται η υπό μελέτη περιοχή, οι κάτοικοι  ασχολούνται  με 

την γεωργία την κτηνοτροφία και την  δασοπονία. 

 

6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Η διαχείριση του δάσους με τη νέα μελέτη θα πρέπει να υπολογίζει όλες τις 

λειτουργίες και αξίες που υπηρετούν τα δασικά οικοσυστήματα στο πλαίσιο της 

«ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης» για το σύνολο των χρήσεων που περικλείονται 

στα όρια του. 

 

Οι λειτουργίες αυτές αφορούν σε:  

 Παραγωγικές λειτουργίες (παραγωγή πρώτων υλών, βοσκήσιμη ύλη, άγρια πανίδα 

κλπ)  

 Προστατευτικές και ρυθμιστικές (αποθήκευση νερού, αντιδιαβρωτική προστασία, 

βελτίωση εδάφους κλπ) 

 Περιβαλλοντικές – κοινωνικοπολιτιστικές (προστασία της φύσης , βιοποικιλότητα, 

αναψυχή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, οικοτουρισμό κλπ) 

 

Στόχος είναι να οργανωθούν οι κατάλληλες επεμβάσεις κατά χώρο και χρόνο ώστε η 

βλάστηση, η βιοποικιλότητα, η πανίδα και το έδαφος να προστατεύονται και να 

διαχειρίζονται με αειφορικό τρόπο. 

Η σημασία του δασικού οικοσυστήματος του δάσους Κοινότητας Αμαράντου , για 

την οικονομία της περιοχής είναι σημαντική για τους κάτωθι λόγους: 

 Ικανοποιεί τις ανάγκες των κατοίκων σε δασικά προϊόντα και την αναγκαία έκταση 

για τη βοσκή των ζώων, 

 Παρέχει ουσιαστική προστασία των εδαφών και των κατάντη οικισμών και λοιπών 

ανθρωπογενών δραστηριοτήτων,  

 Είναι πηγή και ο χώρος διατήρησης Βιοποικιλότητας, 

 Συμβάλει, καθοριστικά, στο υδατικό ισοζύγιο της περιοχής με τον εμπλουτισμό των 

υδροφόρων οριζόντων, 

 Αποτελεί το φυσικό παραγωγικό πόρο για την κτηνοτροφία της περιοχής 

 Είναι ο φυσικός Βιότοπος – ενδιαίτημα της άγριας πανίδας, 

 Δημιουργεί άριστο περιβάλλον αναψυχής με τις αισθητικές, υγιεινές κ.λ.π. 

επιδράσεις, 

 Συμβάλει με το φυσικό του περιβάλλον, στην προσέλευση επισκεπτών για 

περιήγηση στο δάσος. 
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7. ΥΠΟΒΛΗΤΕΑ ΤΕΥΧΗ 
 

Θα υποβληθούν  όσα προβλέπονται από τις τεχνικές προδιαγραφές  σε συνδυασμό 

με τη δυνατότητα αξιοποίησης σύγχρονων μέσων και τεχνολογιών για την  κατάρτιση ενός 

ακριβούς και αποτελεσματικού δασοπονικού χάρτη, όπως προκύπτει από τις σύγχρονες 

απαιτήσεις. Τέλος θα ληφθούν υπόψη και οι οδηγίες της διευθύνουσας Υπηρεσίας και οι 

απαιτήσεις της Δασικής Υπηρεσίας για υποβολή πλήρους μελέτης προς έγκριση και 

εφαρμογή. 

Για κάθε τμήμα ή συστάδα που θα περιγράφεται στον πίνακα υλοτομίας της μελέτης 

για κάθε έτος διαχείρισης θα πρέπει ο μελετητής να αναφέρει επακριβώς τα όρια της 

υλοτομούμενης επιφάνειας προσδιοριζόμενα επί χάρτου. 

 

8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 

(4) τέσσερις  μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Στο διάστημα αυτό 

περιλαμβάνονται  τόσο ο χρόνος εκπόνησης της μελέτης, όσο και ο χρόνος των 

εγκρίσεων της υπηρεσίας και των άλλων φορέων που απαιτείται. 

 

 
 
 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 
 ΜΗΝΕΣ 

α/α 1 2 3 4 
Εργασίες     
Εγκρίσεις     
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Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ  ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

Η σύνταξη μελέτης προστασίας και διαχείρισης του δάσους αποτελεί υποχρέωση 

σύμφωνα με την κείμενη δασική νομοθεσία (Ν.Δ. 86/1969, ΝΔ 996/71, ΝΔ 871/71 και του 

Ν. 998/1979, Ν. 3208/24.12.2003 (ΦΕΚ303Α). 

Μέχρι και τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας οι προτεραιότητες της δασικής 

πολιτικής σε διεθνές επίπεδο εστιαζόταν στην αξιολόγηση των παραγωγικών πόρων του 

δάσους και την αποτελεσματική του διαχείριση. 

Οι αρνητικές εξελίξεις όπως η καταστροφή της βιοποικιλότητας, η αποδάσωση, η 

απορύθμιση του κλίματος, η αναγκαιότητα προστασίας των εδαφών και των υδατικών 

αποθεμάτων έχουν μετατοπίσει τη δασική πολιτική στις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης 

και της διαχείρισης πολλαπλών σκοπών και στην εγκατάλειψη της άποψης ότι τα δάση 

υπάρχουν μόνο για εκμετάλλευση και ξυλοπαραγωγή. 

Το διακατεχόμενο Δάσος Αμαράντου είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα. Η διαχείριση 

του, έστω και εάν δεν ήταν συνεχής, αποσκοπούσε με την εφαρμογή των κατάλληλων 

διαχειριστικών μέτρων στη διατήρηση και στην άσκηση της δασοπονίας των πολλαπλών 

σκοπών, καλύπτοντας παράλληλα τις ανάγκες των κατοίκων σε δασικά προϊόντα και 

βοσκή παρέχοντας την αναγκαία έκταση για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 

Με βάση τόσο τις φυσικές συνθήκες του δάσους όσο και την πραγματική κατάσταση 

των συστάδων προκύπτει η αναγκαιότητα εκπόνησης νέας διαχειριστικής μελέτης με 

σκοπό τη συνέχιση της ορθής διαχείρισης και της προστασίας του δάσους. Τα 

διαχειριστικά μέτρα της νέας περιόδου θα πρέπει να στοχεύουν στην ενεργοποίηση και 

αξιοποίηση του παραγωγικού – πολιτιστικού – περιβαλλοντικού ρόλου των δασών. Ο 

σεβασμός και η προστασία των τοπίων, η διατήρηση των περιβαλλοντικών συνθηκών 

μέσα στις οποίες θα επιβιώσουν και θα αναπτυχθούν οι πληθυσμοί της πανίδας, η 

διατήρηση της βιοποικιλότητας και κυρίως της οντότητας, συνέχειας και ευστάθειας του, η 

δημιουργία υποδομών για περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναψυχή καθώς και η 

υποχρέωση να καλυφθούν οι ατομικές ανάγκες και να ενισχυθεί το εισόδημα των 

κατοίκων της περιοχής θα πρέπει να αποτελέσουν τους στόχους του νέου διαχειριστικού 

σχεδίου. 

 

Με την εκπόνηση της νέας διαχειριστικής μελέτης: 

 θα αποδοθούν με ακρίβεια οι εδαφοπονικές μορφές με την χρήση σύγχρονων 

εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας, σε συνδυασμό με επιτόπιες αυτοψίες και 

παρατηρήσεις. 
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 θα γίνει εκτίμηση του όγκου του ξυλαποθέματος και της προσαύξησης, για το 

σχεδιασμό της ορθολογικής διαχείρισης του δάσους, ώστε αφενός καλύπτονται οι ανάγκες 

των κατοίκων, αφετέρου δε να υπάρξει αύξηση των εσόδων του δημοτικού ταμείου ώστε 

να έχει την δυνατότητα χρηματοδότησης έργων προστασίας και αναβάθμισης του δάσους. 

 θα προταθούν διαχειριστικά μέτρα, όπως απαιτούν οι σύγχρονες αντιλήψεις στην 

διαχείριση των δασών, που θα στοχεύουν στην δημιουργία δάσους πολλαπλών σκοπών 

και χρήσεων με την αξιοποίηση των ρυθμιστικών και προστατευτικών του λειτουργιών, με 

την αξιοποίηση των καρπώσεων και με την ανάπτυξη των πολιτιστικών, περιβαλλοντικών 

και δραστηριοτήτων αναψυχής. 

 θα προταθούν οι κατάλληλες δράσεις για την προστασία , ανάδειξη και 

αποκατάσταση θέσεων ιδιαίτερης αξίας (όπως τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους, ιστορικές 

θέσεις, περιοχές οικοτουριστικού ενδιαφέροντος κ.α.). 

 

Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων, η φυσική εξέλιξη των οικοσυστημάτων, η 

οικονομικότητα και η ευελιξία των μέτρων αποτελούν ένα σύνολο αρχών που θα πρέπει 

να διέπουν το διαχειριστικό σχέδιο της περιοχής. Οι γενικοί αυτοί σκοποί αποτελούν το 

πλαίσιο δράσης και δίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση της περιοχής σε 

μακροπρόθεσμη βάση . Στους παραπάνω στόχους , θα πρέπει να προστεθούν ακόμη οι 

ευκαιρίες για συνεχή έρευνα και περιβαλλοντική εκπαίδευση στην περιοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα εκπόνησης 

διαχειριστικής μελέτης για την προστασία και διαχείριση του δασικού οικοσυστήματος. 
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Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 Η μοναδική απαιτούμενη μελέτη που απαιτείται είναι η εκπόνηση της διαχειριστικής 

μελέτης του δάσους για μια δεκαετία . Θα είναι οριστική και θα εκπονηθεί σε (1) ένα 

στάδιο, σε συνεχή συνεργασία με τον επιβλέποντα της μελέτης και το Δασαρχείο 

Καλαμπάκας, Επίσης θα περιλαμβάνει ΣΑΥ και ΦΑΥ  

 

Η μελέτη θα προωθεί τη σύγχρονη διαχείριση και πρακτικές που 

αποσκοπούν στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών δυνατοτήτων και λειτουργιών 

που μπορεί να προσφέρει το οικοσύστημα της περιοχής ενδιαφέροντος και θα 

προτείνει τα αναγκαία μέτρα – ενέργειες για την αξιοποίηση τους, στο πλαίσιο της 

«ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης». 

Η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης θα γίνει με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο  του Ν. 

4412/2016 θα εκπονηθεί σε ένα στάδιο τελικό – οριστική μελέτη. 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει Σχέδιο και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ και ΦΑΥ) 

σύμφωνα με την αρ. ΔΙΠΑ/οικ/177/02-03-2001 απόφαση του υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 

266/Β/14.3.2001) και την ισχύουσα νομοθεσία. Τα ΣΑΥ και τα ΦΑΥ υποβάλλονται μαζί με 

την παράδοση της μελέτης. 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ / ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 

13

Δ. ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΜΟΙΒΗΣ 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΜΟΙΒΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  74579/3022/11-6-91 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΓ.ΑΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΓΕΩΡΓΙΑΣ) 

ΔΑΣΟΣ : ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ   

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΙΜΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΥΞ. ΗΜΕΡ.   

ΤΙΜΗ 81,17 % ΔΑΠΑΝΗ   
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ( ΑΤΕΟ 115) 107,44 87,21 194,65   
ΕΡΓΑΤΗΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΑΣ                    ( ΑΤΕΟ 111) 60,47 49,08 109,55   

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  ΑΡΘΡΟ / ΤΙΜΗ      

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 1:20000         

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ     

Μέχρι 5000 στρ.     

Από 5000 έως 20000 στρ.     

Πάνω από 20000 στρ     

Γεωργικές εκτάσεις εντός ορίων συστάδων μεγαλύτερες      

από 10 στρ και γεωργικές και χορτολιβαδικές εκτός ορίων     

Ορεινές χορτολιβαδικές πάνω από 20 στρ., όλες οι εκτός     

ορίων χορτολιβαδικές και υπαλπικές εκτάσεις     

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 1:20000 ΑΡΘΡΟ 2ο       

Μέχρι 5000 στρ. 2.I /  στρ. 0,82   

Από 5000 έως 20000 στρ. 2.ΙΙ / στρ. 0,57   

Πάνω από 20000 στρ 2. ΙΙΙ / στρ. 0,53 27.438,90  15.596,39 

Γεωργικές εκτάσεις εντός ορίων συστάδων μεγαλύτερες  2. IV / στρ. 0,13 3.791,60 504,24 

από 10 στρ και γεωργικές και χορτολιβαδικές εκτός ορίων         

Ορεινές χορτολιβαδικές πάνω από 20 στρ., όλες οι εκτός     

ορίων χορτολιβαδικές και υπαλπικές εκτάσεις 2.V/ στρ  0,23  2.013,60  459,10  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΑΡΘΡΟ 3ο       

Για συστάδες μέχρι 40 εκτάρια 3.Ι / Ν 0,29   

Για συστάδες από 40 έως 80 εκτάρια 3.ΙΙ / Ν 0,22   

Για συστάδες πάνω από 80 εκτάρια 3. ΙΙΙ / Ν 0,15 27.438,90 4.019,99 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 4ο       

Το δάσος μελετάται για πρώτη φορά 4.Ι / στρ. 1,15    

Το δάσος μελετήθηκε και στο παρελθόν 4.ΙΙ / στρ. 0,86 27.438,90 23.658,60 

Ορεινοί βοσκότοποι πανω από 20 στρ.          

         1. Οταν μελετώνται για πρώτη φορά 4.ΙΙΙ.1 / στρ. 0,29    

         2. Οταν μελετήθηκαν και στο παρελθόν 4.ΙΙΙ.2 / στρ. 0,22 2.013,60 434,05 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 5ο       

Δάσος σπερμοφυές και διφυές 5.Ι / στρ. 0,65 12.237,60 7.938,05 

Δάσος σπερμοφυές με διάγραμμα 5.ΙΙ / στρ. 0,97    

Δασοσκεπής έκταση πρεμνοφυούς δάσους 5.ΙΙΙ / στρ. 0,42 2.832,30 1.194,18 

Μερικώς Δασοσκεπής έκταση και άλλες κάτω των 10 στρ. 5. ΙV / στρ. 0,16 3.874,30 628,28 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΥΛ/ΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 6ο       

Με δοκ. επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών  (κωνοφόρα) 6.Ι / N 143,98 97,57   

  Με δοκ. επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών Πλατύφυλλων 6.ΙΙ / N 172,78 18,44  

Με δοκιμαστικές επιφάνειες και εξισώσεις         

                    του παραρτήματος Α 6.ΙΙΙ / N 86,39 140,00 12.094,26 

Πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες 6.ΙV / N 71,99 24,00  1.727,75 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΤΕΩΡΩΝ / ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ 
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Πρεμνοφυή δάση με χρησιμοποίηση πινάκων Κοσσενάκη 6.V / N 35,99    

ΣΥΝΟΛΟ    67.254,89 
ΜΕΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ  12.967,18 

Έκπτωση % λόγω μικρής αποδοτικότητας   30,00 % 16.286,31 

ΣΥΝΟΛΟ   38.001,14 

Σύνταξη  ΦΑΥ &  ΣΑΥ 932,55 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ   ΕΥΡΩ 38.933,95 
 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 15/4/2021      

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Συντάκτης 

 

ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.      70/2021  

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων 

 

 


