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Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το  αντικέι,μένο  της  μέλέ,της  έι,ναι  η  έκπο, νηση  ένο, ς  ολοκληρώμέ,νου  σχέδι,ου  διαχέι,ρισης  του
διακατέχο, μένου δα, σους Τ.Κ. Απιδια, ς. 

Η  διαχέι,ριση  του  δα, σους  έι,ναι  απαραι,τητο  να  γι,νέται  συ, μφώνα  μέ  τις  θέμέλιώ, δέις  αξι,ές  της
δασοπονι,ας, η οποι,ές βασι,ζονται στις παρακα, τώ αρχέ,ς:

1) η αρχή της πολλαπλής χρήσης,
Τα δα, ση παι,ζουν έ,ναν πολλαπλο,  ρο, λο στο χώ, ρο του φυσικου,  πέριβα, λλοντος, χα, ρη στις πολλαπλέ,ς
λέιτουργι,ές που τα χαρακτηρι,ζουν,  αλλα,  και την ικανο, τητα,  τους να συνέισφέ,ρουν καθοριστικα,
στη διατη, ρηση της φυ, σης και της γένικο, τέρης οικολογικη, ς ισορροπι,ας.

2) η αρχή της αειφορίας,
Η αέιφορι,α, ώς έ,ννοια, έπικέντρώ, νέται κατ΄ αρχη, ν στην ικανο, τητα του δα, σους να παρα, γέι διαρκώ, ς
αγαθα,  και υπηρέσι,ές κατα,  τρο, πο α, ριστο, δηλαδη,  συ, μφώνα μέ τους στο,χους της δασοπονι,ας.

3) η αρχή της οικονομικότητας 
Υποδέικνυ, έι την ανα, γκη για διαμο, ρφώση έυνοιBκη, ς σχέ,σης μέταξυ,  διατιθέ,μένών μέ,σών (δαπανώ, ν)
και αποτέλέ,σματος (ώφέ,λέιας), προσπα, θέια που καταβα, λλέται κατα,  τη διαχέι,ριση τών δασώ, ν.

4) η αρχή της σφαιρικής προσέγγισης και ολοκληρωμένης διαχείρισης.
Η  σφαιρικη,  και  ολοκληρώμέ,νη  προσέ,γγιση πηγα, ζέι  απο,  το  χαρακτη, ρα  τών  δασικώ, ν
οικοσυστημα, τών  ώς  αδιαι,ρέτα  οικοσυστη, ματα,  καθώ, ς  και  απο,  την  ανα, γκη  διατη, ρησης  της
ένο, τητας και συνέ,χέιας αυτώ, ν κατα,  την α, σκηση της δασοπονικη, ς δραστηριο, τητας. Βασικη,  απέιλη,
υποβα, θμισης και καταστροφη, ς έι,ναι κυρι,ώς η αποσπασματικη,  και απρογραμμα, τιστη παρέ,μβαση
στα δασικα,  οικοσυστη, ματα. 

2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το παρο, ν δα, σος της Τ.Κ. Απιδια, ς, βρι,σκέται στο νοτιοανατολικο,  τμη, μα του Ν. Καρδι,τσας και νο, τια
της πο, λης της Καρδι,τσας σέ απο, σταση 23 χλμ.. Εξαπλώ, νέται στις τέλέυται,ές προσβα, σέις τών ΒΑ
πλαγιώ, ν  του  ορέινου,  ο, γκου  Αγρα, φών  της  Νο, τιας  Πι,νδου  προς  τη  Θέσσαλικη,  πέδια, δα,  απο,
υψο, μέτρο 240μ. μέ,χρι 1310μ..  

Οι έκθέ,σέις του δα, σους, έι,ναι ΒΑ και ΝΔ προσανατολισμου, . Το ανα, γλυφο του έι,ναι σχέτικα,  έ,ντονο
μέ ισχυρέ,ς έγκα, ρσιές κλι,σέις μέ μέ,σές τιμέ,ς αυτέ,ς τών 40% έ,ώς 60%, μέ αρκέτα,  ρέ,ματα και ρα, χές,
φυσικέ,ς γραμμέ,ς που συντέλου, ν στην έυ, κολη διαι,ρέση του δα, σους σέ τμη, ματα και συστα, δές.

Το δα, σος συνορέυ, έι:
Ανατολικά:  Μέ το διακατέχο, μένο δα, σος του Τ.Κ. Παληουρι,ου, της Δ.Ε. Καλλιφώνι,ου, του Δη, μου
Καρδι,τσας  και  το  διακατέχο, μένο  δα, σος  του  Τ.Κ.  Θραψιμι,ου,  της  Δ.Ε.  ΜένέλαιBδος,  του  Δη, μου
Σοφα, δών.
Δυτικά:  Μέ  το  διακατέχο, μένο  δα, σος  της  Τ.Κ.  Μολο, χας,  της  Δ.Ε.  Καλλιφώνι,ου,  του  Δη, μου
Καρδι,τσας   και  το   διακατέχο, μένο  δα, σος  του  Τ.Κ.  Αμα, ραντου,  της  Δ.Ε.  Ιτα, μου  του  Δη, μου
Καρδι,τσας.
Βόρεια: Μέ το διακατέχο, μένο δα, σος της Τ.Κ.  Δαφνοσπηλια, ς,  της Δ.Ε.  Καλλιφώνι,ου,  του Δη, μου
Καρδι,τσας 



Νότια: Μέ το διακατέχο, μένο δα, σος της Τ.Κ. Μολο, χας, της Δ.Ε. Καλλιφώνι,ου, του Δη, μου Καρδι,τσας
και το διακατέχο, μένο δα, σος  του Τ.Κ. Βαθυλα, κκου,  της Δ.Ε. ΜένέλαιBδος, του Δη, μου Σοφα, δών

3. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Το δα, σος ττης Τ.Κ. Απιδια, ς ανη, κέι
1. Διοικητικά: Στην Δημοτικη,  ένο, τητα Καλλιφώνι,ου του Ν. Καρδι,τσας
2. Δασικά: Στο Δασαρχέι,ο και δ/ση Δασώ, ν Καρδι,τσας, και στη δ/ση Συντονισμου,  & Επιθέώ, ρησης
Δασώ, ν Θέσσαλι,ας – Στέρέα, ς Ελλα, δας
3. Δικαστικά: Στο Ειρηνοδικέι,ο, Πταισματοδικέι,ο, Πρώτοδικέι,ο Καρδι,τσας και έφέτέι,ο Λα, ρισας
4. Οικονομικά: Στην Δ.Ο.Υ. Καρδι,τσας

Το δα, σος της Τ.Κ. Απιδια, ς στην πέρι,οδο της Τουρκοκρατι,ας η, ταν χαρακτηρισμέ,νο ώς “Τσιφλι,κι”
και ικανοποιου, σέ τις ατομικέ,ς ανα, γκές τών κατοι,κών.

Ση, μέρα ανη, κέι  στα διακατέχο, μένα δα, ση,  συ, μφώνα μέ τις  υπ’ αριθμ.  Πρώτ.:122102/06.10.1926,
3659/27.10.1939, 39451/23.09.1939 &114337/20.10.1939 αποφα, σέις του Υπουργέι,ου Γέώργι,ας.
Μέ την πρώ, τη απο, φαση αναγνώρι,στηκέ το δα, σος σαν διακατέχο, μένο απο,  τους κατοι,κους  της
Απιδια, ς μέ έπιφυ, λαξη τών δικαιώμα, τών του  δημοσι,ου και μέ τις α, λλές αποφα, σέις αναγνώρι,στηκέ
σαν διακα, τοχος του δα, σους η πρώ, ην Κοινο, τητα Απιδια, ς.

Για την θέ,ση  “Φτέ,ρη” και για την έ,κταση πέρι,που 5.000 στρ. υπη, ρχέ αμφισβη, τηση τών ορι,ών απο,
το Τ.Δ. Βαθυλα, κκου του Δη, μου ΜένέλαιBδος.

Η  πρώ, ην  Κοινο, τητα  Απιδια, ς  κατέ,θέσέ  την  υπ’  αριθμ.  97/14.10.1983  αγώγη,  κυριο, τητας  στο
Πρώτοδικέι,ο  Καρδι,τσας κατα,  του Ελληνικου,  Δημοσι,ου  και  της πρώ, ην Κοινο, τητας Βαθυλα, κκου
ζητώ, ντας  αναγνώ, ριση  της  κυριο, τητας  αυτη, ς  στη  θέ,ση  “Φτέ,ρη”και  στην  έ,κταση  τών  5.000
στρέμμα, τών.

Μέ την αρ. 84/1988 απο, φαση του Πολυμέλου, ς Πρώτοδικέι,ου Καρδι,τσας αναγνώρι,ζέται η πρώ, ην
Κοινο, τητα Απιδια, ς σαν κυ, ρια της δασικη, ς έ,κτασης “Φτέ,ρη” έ,κταση 5.000 στρέμμα, τών και η οποι,α
ορι,ζέται απο,  τις θέ,σέις “Γρι,βα φορα, δα, Πουρναρα, κια, Χοιρο, λακκα, Τρι,α πλατα, νια, Δυ, ο στρου, γκές,
Κουτσοκέ,ρα”.

Στην απο, φαση αυτη,  ασκη, θηκέ έ,φέση και η απο, φαση αρ. 1233/1990 του Εφέτέι,ου Λα, ρισας την
έξαφανι,ζέι (την 84/1988)δέχο, μένη τις έφέ,σέις του Ελληνικου,  Δημοσι,ου και της πρώ, ην Κοινο, τητας
Βαθυλα, κκου  και  απορρι,πτοντας  την  έ,φέση  της  πρώ, ην  Κοινο, τητας  Απιδια, ς  ,  κρατα, έι  δέ  την
υπο, θέση στο δικαστη, ριο αυτο,  (Εφέτέι,ο).

Στην  παραπα, νώ   απο, φαση  ασκη, θηκέ  η  αριθμ.  422/12.03.1991  αγώγη,  της  πρώ, ην  Κοινο, τητας
Απιδια, ς  κατα,  της Κοινο, τητας Βαθυλα, κκου και κατα,  του Ελληνικου,  Δημοσι,ου και μέ την αριθμ.
91/2000 του Πολυμέλου, ς Πρώτοδικέι,ου Καρδι,τσα, αναγνώρι,ζέι το Δη, μο Καλλιφώνι,ου (καθολικο,
δια, δοχο της καταργηθέι,σας Κοινο, τητας Απιδέ,ας) κυ, ριο της δασικη, ς έ,κτασης 2.500 στρέμμα, τών
που βρι,σκέται στην θέ,ση “Φτέ,ρη”.

Στην απο, φαση αυτη,  ασκη, θηκέ η υπ΄αριθμ. 128/12.07.2000 έ,φέση του  Ελληνικου,  Δημοσι,ου κατα,
του Δη, μου Καλλιφώνι,ου καθώ, ς και η 130 /13.07.2000 έ,φέση του Δη, μου ΜένέλαιBδος.  Μέτα,  την
έξέ,ταση τών έφέ,σέών αυτώ, ν έκδο, θηκέ η υπ’ αριθμ. 199/2002 απο, φαση του Εφέτέι,ου Λα, ρισας
συ, μφώνα μέ την οποι,α οι παραπα, νώ έφέ,σέις απορρι,φθηκαν ώς ουσιαστικα,  αβα, σιμές. 

Κατα,  της παραπα, νώ απο, φασης ασκη, θηκέ αι,τηση αναι,ρέσης απο,  το Δη, μο ΜένέλαιBδος ένώ, πιον του
Αρέι,ου  Πα, γου  και  έκδο, θηκέ  η  υπ’  αριθμ.  102/2005  απο, φαση  τπυ  Αρέι,ου  Πα, γου  (Γ’  Πολιτικο,



Τμη, μα) συ, μφώνα μέ την οπι,α απορρι,πτέι την απο,  25.07.2002 αι,τηση του Δη, μου ΜένέλαιBδος για
αναι,ρέση της 199/2002 απο, φασης του Εφέτέι,ου Λα, ρισας. 

Ο Δη, μος Καλλιφώνι,ου μέ τις παραπα, νώ αποφα, σέις αναγνώρι,στηκέ ο κυ, ριος νομέ,ας και κα, τοχος
της δασικη, ς έ,κτασης τών 2.500 στρέμμα, τών πέρι,που, που βρι,σκέται στη θέ,ση “Φτέ,ρη” του Δα, σους
Απιδια, ς.

Τα  ο, ρια  του  δα, σους  πλέ,ον  δέν  αμφισβητου, νται  και  η  ασφα, λέια  της  ιδιοκτησι,ας  έι,ναι
έξασφαλισμέ,νη.

Ση, μέρα  διακα, τοχος  του  δα, σους  έι,ναι  η  Τοπικη,  Κοινο, τητα  Απιδια, ς  της  Δημοτικη, ς  Ενο, τητας
Καλλιφώνι,ου (τέ,ώς Δη, μος Καλλιφώνι,ου) την οποι,α απαρτι,ζέι μαζι,  μέ α, λλές Τοπικέ,ς Κοινο, τητές,
βα, σέι του Νο, μου 3852/2010 (Προ, γραμμα Καλλικρα, της) μέ τέλικο,  διαχέιριστη,  τον Δη, μο Καρδι,τσας.

Το δα, σος ικανοποιου, σέ και ικανοποιέι, τις ανα, γκές τών κατοι,κών της Τ.Κ. το, σο σέ κυ, ριές ο, σο και σέ
δέυτέρέυ, ουσές  καρπώ, σέις  π.χ.  σέ  καυσο, ξυλα,  βοσκη,  τών ζώ, ών,  συλλογη,  καρπώ, ν  κ.λ.π.  δασικα,
προιBο, ντα, δουλέι,ές σημαντικέ,ς για την οικονομι,α  και την βέλτι,ώση του βιοτικου,  έπιπέ,δου τους,
έι,τέ μέ την κα, λυψη α, μέσα τών ατομικώ, ν τους αναγκώ, ν, έι,τέ έ,μμέσα  μέ,σώ του έμπορι,ου δασικώ, ν
προιBο, ντών . 

Οι συγκέκριμέ,νές δουλέι,ές η, ταν που κατα,  το παρέλθο, ν προκα, λέσαν μέι,ώση της παραγώγικο, τητας
του δα, σους μέ συνέ,πέια  να παρουσια, ζέται  ση, μέρα υποβαθμισμέ,νο κατα,  τμη, ματα.

Άλλές δουλέι,ές υπέ,ρ τρι,τών δέν υπα, ρχουν.

4.ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Ο Δη, μος  Καρδι,τσας  καταλαμβα, νέι  την Δ.Ε  Καλλιφώνι,ου  και  ώς ιδιοκτη, της  έ,χέι  υποχρέ,ώση να
οργανώ, σέι τη δασοπονι,α του μέ γνώ, μονα το, σο τη συντη, ρηση και βέλτι,ώση στο μέ,γιστο δυνατο,
τών παραγώγικώ, ν δυνατοτη, τών του δα, σους ο, σο και την κατα,  το καλυ, τέρο δυνατο,  κα, λυψη σέ
α, μέσα και έ,μμέσα αγαθα,  απο,  το δα, σος. Προκέιμέ,νου να έπιτέυχθέι,  η ορθολογικη,  διαχέι,ριση και
προστασι,α του δα, σους, ο Δη, μος Καρδι,τσας προβαι,νέι στην έ,ναρξη διαδικασιώ, ν για την έκπο, νηση
διαχέιριστικώ, ν μέλέτώ, ν.

Ο πληθυσμο, ς τών κατοι,κών της Τ.Κ. Απιδια, ς της Δ.Ε. Καλλιφώνι,ου, ο, πώς και οι α, λλοι ορέινοι,  και
ημιορέινοι,  πληθυσμοι,,  μέιώ, θηκέ  απο,  το  1950  μέ,χρι  ση, μέρα  στο  μισο,  και  ακο, μη  πέρισσο, τέρο.
Βέ,βαια την πέρι,οδο του καλοκαιριου,  ο πληθυσμο, ς υπέρδιπλασια, ζέται, αυτο,  ο, μώς έι,ναι έποχικο,  και
αφορα,  παραθέριστικου, ς λο, γους.

Η μέι,ώση του πληθυσμου,  οφέι,λέται σέ κοινώνικοοικονομικου, ς λο, γους, αποτέ,λέσμα της πολιτικη, ς
που έφαρμο, σθηκέ, μέ την ανισοκατανομη,  τών πο, ρών μέταξυ,  κέ,ντρου και πέριφέ,ρέιας, πο, λης και
υπαι,θρου και μέταξυ,  πέδινώ, ν και ορέινώ, ν στη συνέ,χέια.  Η έπι,δραση της πολιτικη, ς  αυτη, ς  η, ταν
πέρισσο, τέρο  έ,ντονη  στους  ορέινου, ς-δασο, βιους  και  παραδασο, βιους  πληθυσμου, ς  και  τέλικα,
οδη, γησέ στη συγκέ,ντρώση του πληθυσμου,  στα αστικα,  κέ,ντρα.

Η απασχο, ληση τών κατοι,κών αφορου, σέ και αφορα,  την κτηνοτροφι,α - γέώργι,α  αλλα,  μέ τα, σέις
έγκατα, λέιψης,  λο, γώ  της  μέγα, λης  ηλικι,ας  τών κατοι,κών,  τών  μικρώ, ν  έκμέταλλέυ, σέών  και  τών
κινη, τρών για απο, συρση απο,  τη γέώργι,α (αγρανα, παυση).

Η κτηνοτροφι,α τών κατοι,κών ση, μέρα έι,ναι ποιμένικη, .  Στηρι,ζέται στη βοσκη,  στο δα, σος, κυρι,ώς
στα αέι,φυλλα και στους έγκαταλέιμμέ,νους αγρου, ς, αλλα,  και σέ έ,να μικρο,  ποσοστο,  στις ζώοτροφέ,ς
του έμπορι,ου.



Όσον αφορα,  τη δασοπονι,α, στο παρέλθο, ν η έ,ντονη παρα, νομη ξυ, λέυση και βοσκη,  στο δα, σος, σέ
συνδυασμο,  μέ την κλαδονομη,  και την υλοτομι,α μικρώ, ν δέ,ντρών οδη, γησαν στην υποβα, θμιση της
παραγώγικο, τητας  του  δα, σους  μέ  συνέ,πέια   να  παρουσια, ζέται   ση, μέρα  υποβαθμισμέ,νο  κατα,
τμη, ματα. 

Ση, μέρα η παρα, νομη ξυ, λέυση για έμπορι,α έ,χέι τυπικα,  έξαλέιφθέι,,  ένώ,  μοναδικο,  ι,σώς αγκα, θι να
παραμέ,νέι η λαθροξυ, λέυση για τις ατομικέ,ς ανα, γκές τών κατοι,κών. 

Αυτο, ς  έι,ναι  και  ο  λο, γος  που  κα, νέι  έπιτακτικη,  την  ανα, γκη  συ, νταξης  μια  νέ,ας  ολοκληρώμέ,νης
διαχέιριστικη, ς μέλέ,της του δα, σους. 

Η οργα, νώση της δασοπονι,ας σκοπο,  έ,χέι την ικανοποι,ηση τών ατομικώ, ν αναγκώ, ν τών κατοι,κών σέ
καυσο, ξυλο, τη δια, θέση του πλέονα, ζοντος λη, μματος στο έμπο, ριο, στη ρυ, θμιση της βοσκη, ς και στη
μέι,ώση η,  έξα, λέιψη τών δυσμένώ, ν ανθρώπογένώ, ν έπιδρα, σέών στο δα, σος.

Η χρη, ση του δα, σους έι,ναι κυρι,ώς η παραγώγη,  καυσο, ξυλών δρυο, ς (ατομικέ,ς ανα, γκές – έμπορι,α),
σέ μικρο, τέρο βαθμο,  η παραγώγη,  τέχνικη, ς ξυλέι,ας έλα, της και ριζώ, ν ρέικι,ών και κατα,  δέυ, τέρο λο, γο
της βοσκη, ς.

5.ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

5.1 ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ –ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.

Οι έκθέ,σέις του δα, σους, έι,ναι ΒΑ και ΝΔ προσανατολισμου, . Το ανα, γλυφο του έι,ναι σχέτικα,  έ,ντονο
μέ ισχυρέ,ς έγκα, ρσιές κλι,σέις μέ μέ,σές τιμέ,ς αυτέ,ς τών 40% έ,ώς 60%, μέ αρκέτα,  ρέυ, ματα και ρα, χές,
φυσικέ,ς γραμμέ,ς που συντέλου, ν στην έυ, κολη διαι,ρέση του δα, σους σέ τμη, ματα και συστα, δές.

Η πέριοχη,  του δα, σους ανη, κέι  γέώλογικα,  στη ζώ, νη Ωλονου, -Πι,νδου.  Τα πέτρώ, ματα του δα, σους
σχηματι,στηκαν στο Καινοζώικο,  αιώ, να,  στο  Ολιγο, κένο  του  Τριτογένου, ς  και  έ,χουν  ιζηματογένη,
προέ,λέυση.  Το  έι,δος  τών  πέτρώμα, τών  έι,ναι  φλυ, σχης  (έναλλαγη,  ψαμμιτώ, ν,  αργιλικώ, ν
σχιστο, λιθών, κροκαλοπαγώ, ν και συχνα,  στρώ, σέών ασβέστο, λιθου).  Το μητρικο,  υλικο,  έι,ναι κυρι,ώς
Ψαμμιτικο, ς Φλυ, σχης και έλα, χιστα Κολλου, βια Φλυ, σχης.

Τα  έδα, φη  έμφανι,ζονται  βαθια,  μέ,χρι  μέ,τρια,  γο, νιμα  και  ανη, κέι  στην  κλα, ση  τών  έρυθρώ, ν
μέσογέιακώ, ν  έδαφώ, ν,  μέ  δομη,  που  τα  χαρακτηρι,ζουν  κατα, λληλα  για  την  ανα, πτυξη  δασικη, ς
βλα, στησης, ένώ,  φαινο, μένα διαβρώ, σέών παρατηρου, νται σπα, νια και κατα,  θέ,σέις και έκθέ,σέις.

5.2  ΧΛΩΡΙΔΑ  -ΠΑΝΙΔΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.

Η βλα, στηση δα, σους της Τ.Κ.  Απιδια, ς,  συ, μφώνα μέ την ταξινο, μηση της δασικη, ς  βλα, στησης της
Ελλα, δας (Σπ. Ντα, φης),  κατατα, σσέται στην Παραμέσογέιακη,  ζώ, νη βλα, στησης της πλατυ, φυλλου
δρυο, ς και τα μικτα,  οικοσυστη, ματα έλα, της -δρυο, ς και δρυο, ς- έλα, της στα ο, ρια έπαφη, ς μέτα, βασης
απο,  τον έ,ναν τυ, πο οικοσυστη, ματος στον α, λλο και απο,  την μι,α ζώ, νη βλα, στησης στην α, λλη. 

Η  πλατυ, φυλλη  δρυς  (Q.frainetto η,  Q.Confertae) έι,ναι  το  πολυτιμο, τέρο  έι,δος  δρυο, ς  της
χώ, ρας  μας.  Καταλαμβα, νέι  το  1/3  τών  δασώ, ν  της  Ελλα, δας  και  παρα, γέι  πολυ, τιμο  τέχνικο,
ξυ, λο  (σχέδι,αση)  και  καυσο, ξυλο.  Το  φυ, λλώμα,  της  και  οι  καρποι,  χρησιμέυ, ουν  για  την
διατροφη,  η, μέρών και α, γριών ζώ, ών. Στην πέριοχη,  μέλέ,της έξαπλου, ται απο,  υψο, μέτρο 200μ
έ,ώς  και  1000μ.  Τα  οικοσυστη, ματα  αυτα,  κατα,  το  παρέλθο, ν  έ,χουν  υποστέι,  έντατικη,
έκμέτα, λλέυση  μέ  αλο, γιστές,  ληστρικέ,ς,  θανατηφο, ρές  υλοτομι,ές,  κλαδονομέ,ς  και
υπέρβο, σκηση,  που  μέ,χρι  ση, μέρα  φέ,ρουν  ακο, μη  τα  σημα, δια  της  κακοδιαχέι,ρισης  και  της
αλο, γιστης και απρογραμμα, τιστης αξιοποι,ησης. 



Ση, μέρα  μέ  την  έλα, ττώση  τών  αποψιλώτικώ, ν  υλοτομιώ, ν  μέ  σκοπο,  την  αναγώγη,  και
ανο, ρθώση  τών  συστα, δών,  την  έλα, ττώση  της  βο, σκησης  και  της  κλαδονομη, ς  έ,χουν
δρομολογηθέι,  διαδικασι,ές  ανο, ρθώσης,  ανασυγκρο, τησης  και  προοδέυτικη, ς  διαδοχικη, ς
πορέι,ας που θα οδηγη, σουν σέ βιοκοινώτικη,  ισορροπι,α αυτώ, ν τών οικοσυστημα, τών. Απο,  τα
800  μέ,τρα  και  πα, νώ  τών  δρυοδασώ, ν  στον  υπο, ροφο,  μέσο, ροφο  και  ψηλο, τέρα  στον
ανώ, ροφο έμφανι,ζονται α, τομα έλα, της, που έα, ν διαταραχθέι,  η σημέρινη,  δομη,  μέ κατα, λληλη
διαχέι,ριση μέλλοντικα,  ι,σώς προκυ, ψουν μικτέ,ς συστα, δές έλα, της. 

Στο μικρο, τέρο υψο, μέτρο η δρυς βρι,σκέται σέ μέι,ξη μέ αέι,φυλλα πλατυ, φυλλα και σέ πολλέ,ς
πέριπτώ, σέις  έπικρατου, ν  τα  αέι,φυλλα.  Εκτο, ς  της  πλατυ, φυλλου  δρυο, ς  σέ  πολυ,  μικρο, τέρο
ποσοστο,  υπα, ρχέι  η  έυθυ, φλοιος  δρυς  (Q.Cerris)  και  απο, δισκος  δρυς.  Επι,σης  σέ  μέρικέ,ς
συστα, δές στον υπο, ροφο έπικρατέι,  το ρέι,κι. 

Σέ  μικρα,  ποσοστα,  έμφανι,ζονται  ο  νέροπλα, τανος,  η  οστρυα, ,  ο  φρα, ξος,  γαυ, ρος,  καστανια, ,
πουρνα, ρι,  το φιλι,κι κλπ. Στα ρέ,ματα έμφανι,ζονται α, τομα Πλατα, νου και Ιτια, ς ο, πώς έπι,σης
και κέ,δρος, καρυδια, , κρανια, , σφέ,νδαμος κλπ. 

Στην παρέδαφιαι,α βλα, στηση έμφανι,ζονται η φτέ,ρη, αγριοφρα, ουλές (γο, νιμα έδα, φη), βα, τος,
cistus, αγριοτριανταφυλλια,  κλπ. 

Απο,  τα  αναρριχώ, μένα  έμφανι,ζονται  κλιματσι,δα  και  κισσο, ς.  Παρα, σιτα  σέ  μικρο,  ποσοστο,
έμφανι,ζονται ο ιξο, ς στην έλα, τη (Viscum album) και μέλιο, ς (Loranthus europaeus) στη δρυ. 

Στην πέριοχη,  υπα, ρχουν λαγοι,,  αγριογου, ρουνα,  αποδημητικα,  και μη πουλια,  και γένικα,  δια, φορα
ζώ, α που μπορου, ν έπιβιώ, σουν

5.3 ΚΙΝΔΥΝΟΙ-ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Α. Οργανικός κόσμος: 
Κυριο, τέρος έχθρο, ς του δα, σους έι,ναι ο α, νθρώπος. Συμβα, λλέι στην καταστροφη,  του συνέιδητα,  η,
ασυνέι,δητα  μέ  τις  δια, φορές  δραστηριο, τητές  ο, πώς  έμπρησμοι,,  λαθρουB λοτομι,ές,  έκχέρσώ, σέις,
υπέρβο, σκηση κλπ.  

α) Πυρκαγιές
Στην πέριοχη,  δέν σημέιώ, θηκαν πυρκαγιέ,ς τα τέλέυται,α χρο, νια. Η βοσκη,  που τα παλιο, τέρα χρο, νια
η, ταν αιτι,α πυρκαγιώ, ν έλαττώ, νέται συνέχώ, ς γι’ αυτο,  και δέν θα προταθου, ν έπιπλέ,ον μέ,τρα πέ,ραν
απο,  αυτα,  που λαμβα, νονται. 

β) Βοσκή
Η  βοσκη,  και  κυρι,ώς  η  υπέρβο, σκηση  έι,ναι  σι,γουρο  ο, τι  καταστρέ,φέι  το  δα, σος  και  σέ  πολλέ,ς
πέριπτώ, σέις το έξαφανι,ζέι (καταστροφη,  αναγέ,ννησης). Πολλα,  α, τομα δρυο, ς έ,χουν μέτατραπέι,  σέ
να, νους απο,  την κλαδονομη,  αν και η κατα, σταση συνέχώ, ς καλυτέρέυ, έι λο, γώ της έλα, ττώσης του
ζώικου,  κέφαλαι,ου. 

Παρο, λα  αυτα,  θα  πρέ,πέι  να  παρθου, ν  τα  κατα, λληλα  μέ,τρα  προστασι,ας  δέδομέ,νου  ο, τι  η
κτηνοτροφι,α αποτέλέι, ακο, μα μια απο,  τις κυ, ριές ασχολι,ές τών κατοι,κών της πέριοχη, ς. 

γ) Λαθροϋλοτομίες-Καυσοξύλευση



Παρο, τι  παλαιο, τέρα  το  δα, σος  έι,χέ  υποστέι,  σημαντικη,  πι,έση  απο,  λαθρουB λοτομι,ές,  ση, μέρα  το
φαινο, μένο έι,ναι σπα, νιο. Σέ αυτο,  έ,χέι βοηθη, σέι και το προ, γραμμα καυσοξυ, λέυσης για της ανα, γκές
τών κατοι,κών της πέριοχη, ς. 

δ) Κλαδονομή 
Η κλαδονομη,  βαι,νέι  μέιου, μένη συ, μφώνα και μέ αυτα,  που αναφέ,ρθηκαν για την έλα, ττώση της
κτηνοτροφι,ας

ε) Εκχερσώσεις
Στην πέριοχη,  λαμβα, νέι χώ, ρα δια, σώση έγκαταλέιμμέ,νών αγρώ, ν και ο, χι έκχέρσώ, σέις. 

στ) Παράσιτα-μύκητες-έντομα 
Δέν παρατηρη, θηκαν προσβολέ,ς α, ξιές λο, γου. Υπα, ρχουν έλα, χιστές προσβολέ,ς απο,  ιξο, -μέλιο,  που δέν
αξιολογου, νται. 

B. Ανόργανος κόσμος

α) Πυρκαγιές
Δέν παρατηρη, θηκαν πυρκαγιέ,ς που να προκλη, θηκαν απο,  τον ανο, ργανο κο, σμο

β) Ανεμοριψίες-χιονοθλασίες
Οι ανα, λογές ζημιέ,ς έι,ναι έλα, χιστές και μη αξιολογη, σιμές 

γ) Διάβρωση του εδάφους-δημιουργία χαραδρώσεων 
Η δια, βρώση και απο, πλυση του έδα, φους έ,χουν απο, λυτη σχέ,ση μέ τις κλι,σέις και την δα, σώση του
έδα, φους. Η προστασι,α της δασοκα, λυψης, η βέλτι,ώση και η έπέ,κταση,  της έλαττώ, νέι τα ανώτέ,ρώ
φαινο, μένα. 

6. ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η  πρώ, τη διαχέιριστικη,  έ,κθέση   συντα, χθηκέ το έ,τος 1928 για την πέρι,οδο 1928-1933 και η
δέυ, τέρη διαχέιριστικη,  έ,κθέση   το 1934 για την πέρι,οδο 1934-1939. 

Η  τρι,τη  διαχέιριστικη,  έ,κθέση   που συντα, χθηκέ το 1943 μέ  πέρι,οδο έφαρμογη, ς  1942-1947
δέν έφαρμο, στηκέ ποτέ,  λο, γώ της κατα, στασης (πο, λέμος-έμφυ, λιος). 

Το  1952  για  την  πέρι,οδο  1953-1957  συντα, χθηκέ  η  τέ,ταρτη  διαχέιριστικη,  έ,κθέση   και
υλοτομη, θηκαν  αποψιλώτικώ, ς  οι  συστα, δές  του  τμη, ματος  17  και  έπιλογικα,  λα, βανέ  χώ, ρα
υλοτομι,ές στα τμη, ματα 28, 10 και 12 κυρι,ώς για κα, λυψη ατομικώ, ν αναγκώ, ν. 

Η  πέ,μπτη  διαχέιριστικη,  έ,κθέση   συντα, χθηκέ για  την πέρι,οδο 1961-1965 και  έγκρι,θηκέ  το
1963. 

Η έ,κτη κατα,  σέιρα,  διαχέιριστικη,  έ,κθέση   συντα, χθηκέ για την πέρι,οδο 1971-1975.

Για την πέρι,οδο 1978-1982 συντα, χθηκέ η έ,βδομη διαχέιριστικη,  έ,κθέση.   

Η ο, γδοη διαχέιριστικη,  έ,κθέση   συντα, χθηκέ για την πέρι,οδο 1984-1988.  

Η  έ,νατη διαχέιριστικη,  έ,κθέση   του δα, σους συντα, χθηκέ το 1989 για την πέρι,οδο 1989-1993
και έφαρμο, στηκέ την πέρι,οδο 1990-1994. 

Η έπο, μένη διαχέιριστικη,  μέλέ,τη (δέ,κατη)   συντα, χθηκέ το 1994 για την πέρι,οδο 1995-1999.



Η  ένδέ,κατη διαχέιριστικη,  έ,κθέση   συντα, χθηκέ το έ,τος 1999 για πέρι,οδο έφαρμογη, ς  2000-
2004. 

Η  δώδέ,κατη  και  πιο  προ, σφατη  διαχέιριστικη,  μέλέ,τη   συντα, χθηκέ  το  έ,τος  2008  για  την
πέρι,οδο  έφαρμογη, ς  2008-2017.  Η  έκπο, νηση  της  έ,γινέ  συ, μφώνα  μέ  τις  προσώρινέ,ς
προ, τυπές τέχνικέ,ς προδιαγραφέ,ς δασοπονικώ, ν μέλέτώ, ν, που έγκρι,θηκαν μέ την υπ’ αριθμ.
158072/1120/1965 απο, φαση του Υπ. Γέώργι,ας, μέ την αριθμ. 958/1953 Εγκυ, κλιο, την υπ’
αριθμ.  205197/991/1977  απο, φαση  της  Γέν.  Δ/νσης  Δασώ, ν  του  Υπ.  Γέώργι,ας  και  λοιπέ,ς
αποφα, σέις και οδηγι,ές έκπο, νησης δασοπονικώ, ν μέλέτώ, ν. Η μέλέ,τη έγκρι,θηκέ μέ την αριθμ.
Πρώτ.  1106/  12544  /18-3-2009  απο, φαση  του  ΠροιBσταμέ,νου  Δ/νσης  Δασώ, ν  Πέριφέ,ρέιας
Θέσσαλι,ας.

Η μέλέ,τη Διαχέι,ρισης του Διακατέχο, μένου & Δημοτικου,  Δα, σους Τ.Κ Απιδια, ς έ,ληξέ το 2017. 

Για το 2018 έγκρι,θηκαν μέταφορέ,ς λημμα, τών προκέιμέ,νου να καλυφθου, ν το, σο οι ατομικέ,ς
ανα, γκές τών κατοι,κών σέ καυσο, ξυλα στην Τοπικη,  Κοινο, τητα ο, σο και την δια, θέση ξυλέι,ας
στο  έμπο, ριο,  συ, μφώνα  μέ  την  υπ’αριθ.  Πρώτ.:  1299/63444/9.5.2018  απο, φαση  του
Δασαρχέι,ου Καρδι,τσας.

Το  έ,τος  2019  δέδομέ,νου  της  μη  υ, παρξης  διαχέιριστικη, ς  μέλέ,της,  συντα, χθηκέ  πι,νακας
υλοτομι,ας  αποκλέιστικα,  και  μο, νο  για  την  κα, λυψη  ατομικώ, ν  αναγκώ, ν  τών  κατοι,κών  της
Κοινο, τητας,  ο  οποι,ος  έγκρι,θηκέ  μέ  την   4647/162564/10.10.2019  απο, φαση  της  Δ/νσης
Συντονισμου,  & Επιθέώ, ρησης Δασώ, ν της Α.Δ.Θ.Σ.Ε.

Για  το  έ,τος  2020,  αποφασι,στηκέ  η  μέταφορα,  λη, μματος  τών  συστα, δών  8γ  και  8δ  του
Δημοτικου,  και  Διακατέχο, μένου  Δα, σους  Απιδια, ς,  που  φορου, ν  την  υλοτο, μηση  καυσο, ξυλών
για τις ατομικέ,ς ανα, γκές τών κατοι,κών της κοινο, τητας, απο,  το διαχέιριστικο,  έ,τος 2019 στο
διαχέιριστικο,  έ,τος  2020 συ, μφώνα  μέ  την  υπ αριθ.  Πρώτ.  82199/17.6.2020  απο, φαση  της
Δ/νσης Συντονισμου,  & Επιθέώ, ρησης Δασώ, ν Λα, ρισας

Για  το  2021  δέδομέ,νου  της  μη  υ, παρξης  διαχέιριστικη, ς  μέλέ,της,  συντα, χθηκέ  πι,νακας
υλοτομι,ας  αποκλέιστικα,  και  μο, νο  για  την  κα, λυψη  ατομικώ, ν  αναγκώ, ν  τών  κατοι,κών  της
Κοινο, τητας, για την 8γ συστάδα του διακατεχόμενου δάσους Απιδιάς ο οποίος είναι υπο έγκριση

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η διαχέιριστικη,  μέλέ,τη του δα, σους θα πέριλαμβα, νέι την καταγραφη,  της υπα, ρχουσας κατα, στασης
και θα προτέι,νέι την οργανώμέ,νη διαχέι,ριση του. 

Θα  γι,νέι  παρουσι,αση  της  πέριγραφη, ς  του  δα, σους  και  τών  διαχέιριστικώ, ν  του  μορφώ, ν  σέ
δασοπονικο,  χα, ρτη, ο οποι,ος θα έπανακαταρτισθέι,   σέ ψηφιακη,  μορφη, , γέώαναφέρμέ,νος σέ ΕΓΣΑ
87 σέ κλι,μακα 1:20.000, θα διαθέ,τέι κα, ναβο και θα πέριγρα, φέι μέ ακρι,βέια το ανα, γλυφο, το οδικο,
δι,κτυο, τις οριογραμμέ,ς, τα διαχέιριστικα,  τμη, ματα-συστα, δές του δα, σους τις έδαφοπονικέ,ς μορφέ,ς
κ.α.

Σκοπο, ς  θα  έι,ναι  η  διαχέι,ριση  του  δα, σους,  μέ  στο, χο  την  προστασι,α  του,  την  αέιφορι,α  τών
καρπώ, σέών του, την κα, λυψη τών ατομικώ, ν αναγκώ, ν τών κατοι,κών. 

Η  έκπο, νηση  της  διαχέιριστικη, ς  μέλέ,της  θα  ακολουθη, σέι  τις  τέχνικέ,ς  προδιαγραφέ,ς  που  στη
συνέ,χέια παραθέ,τουμέ και ο, σα πέριγρα, φονται στο υπ’ αριθμ.1019/44259/7.5.2020 έ,γγραφο του
Δασαρχέι,ου Καρδι,τσας για την αμοιβη,  του μέλέτητη, , το οποι,ο έπισυνα, πτέται.

8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



Η έκπο, νηση της διαχέιριστικη, ς μέλέ,της, θα γι,νέι συ, μφώνα :
 1. μέ  τις  ισχυ, ουσές  προ, τυπές  προδιαγραφέ,ς  συ, νταξης  δασοπονικώ, ν  μέλέτώ, ν  βα, σέι  τών
παρακα, τώ:

 Την  υπ’  αριθμ.  10223/958/1953  έγκυ, κλιο  της  Γένικη, ς  Διέυ, θυνσης  Δασώ, ν  «Οδηγι,αι
συντα, ξέώς διαχέιριστικώ, ν έκθέ,σέών δημοσι,ών και μη δημοσι,ών δασώ, ν»

 Την  υπ’  αριθμ.  158072/1120/30-7-1965  εγκύκλιο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δασών,
Διεύθυνση  Β,  Τμήμα  1ον «Πρότυποι  τεχνικαί  προδιαγραφαί  εργασιών  συντάξεως
δασοπονικών και λοιπών μελετών δασών και δασικών εκτάσεων

 Την υπ’αριθμ. 74579/3022/1991 Απο, φαση της Διέυ, θυνσης Ανα, πτυξης Δασικώ, ν Πο, ρών
του τέ,ώς Υπουργέι,ου Γέώργι,ας

 Την  υπ’  αριθμ.  205197/991/10-2-77  Απο, φαση  της  Γένικη, ς  Δ/νσης  Δασώ, ν  του  Υπ.
Γέώργι,ας  σχέτικα,  μέ  τους συμβολισμου, ς  και  τις  συνθηματικέ,ς  παραστα, σέις  για την
κατα, ρτιση δασοπονικώ, ν χαρτώ, ν.

 Το  δια, γραμμα  υ, λης  που  συνοδέυ, έι  την  αριθμ.  166780/1619/25.04.2018  (Β´  1420)
Τροποποι,ηση  τών  «Προσώρινώ, ν  Προ, τυπών  Τέχνικώ, ν  Προδιαγραφώ, ν  Εργασιώ, ν
Συ, νταξης Δα-σοπονικώ, ν και λοιπώ, ν Μέλέτώ, ν Δασώ, ν και Δα-σικώ, ν Εκτα, σέών». 

2.            τους ο, ρους διακη, ρυξης και 
3.       τις έργασι,ές  ο, πώς αναλυτικα,  πέριγρα, φονται στον πι,νακα προ έκτιμώ, μένης αμοιβη, ς  του
Δασαρχέι,ου Καρδι,τσας.

Η μέλέ,τη θα παραδοθέι,  σέ πέ,ντέ (5) έ,ντυπα αντι,τυπα, βιβλιοδέτημέ,να και σέ δυο (2) αντι,τυπο σέ
ηλέκτρονικη,  έπέξέργα, σιμη  μορφη, ,  μέ  συνημμέ,νο  τον  χα, ρτη.  Ο  δασοπονικο, ς  χα, ρτης  θα  έι,ναι
γέώαναφέρμέ,νος  στο συ, στημα  συντέταγμέ,νών ΕΓΣΑ  ’87,  σέ  κλι,μακα  1:20.000 και  θα διαθέ,τέι
κα, ναβο.

9. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η συ, νταξη μέλέ,της προστασι,ας και διαχέι,ρισης του δα, σους, κατηγορι,ας 24 (Δασικέ,ς Μέλέ,τές) του
Π.Δ. 541/78, αποτέλέι, υποχρέ,ώση συ, μφώνα μέ την κέι,μένη δασικη,  νομοθέσι,α:

 Ν.Δ. 86/69 <<πέρι, Δασικου,  Κώ, δικος>> που βρι,σκονται έν ισχυ,  ση, μέρα
 Ν.Δ. 996/71
 Ν.Δ. 871/71
 Ν.  998/79  <<πέρι,  προστασι,ας   τών  δασώ, ν  και  τών  δασικώ, ν  έν  γέ,νέι  έκτα, σέών  της

χώ, ρας>>
 Ν.  3208/24.12.2003(ΦΕΚ.  303Α’)  <<πέρι,  προστασι,ας  τών  δασικώ, ν  οικοσυστημα, τών  ,

κατα, ρτιση  δασολογι,ου,  ρυ, θμιση  έμπραγμα, τών  δικαιώμα, τών  έπι,  δασώ, ν  και  δασικώ, ν
έκτα, σέών γης κλπ >>

 ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.3937  ΦΕΚ Α 60/31.3.2011 “Διατη, ρηση της βιοποικιλο, τητας και α, λλές
διατα, ξέις “
και διέ,πέται απο,  τις διατα, ξέις 

του Ν.4412/2016 «Δημο, σιές Συμβα, σέις Έργών, Προμηθέιώ, ν και Υπηρέσιώ, ν» και 
Το N. 4782/2021 με τον οποίο τροποποιήθηκαν βασικές διατάξεις του Ν. 4412/2016
τις ισχυ, ουσές προ, τυπές προδιαγραφέ,ς συ, νταξης δασοπονικώ, ν μέλέτώ, ν ο, πώς αυτέ,ς αναφέ,ρονται
στην παρ.8
κα, θέ α, λλης γένικη, ς η,  έιδικη, ς δια, ταξης η,  τροποποι,ησης Νο, μου, διατα, γματος κλπ σχέτικη,  μέ την
ανα, θέση, η οποι,α ισχυ, έι στη χώ, ρα μας και δέν έ,χέι αναφέρθέι, παραπάνω.

Β. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ



Μέ,χρι  και  τις  αρχέ,ς  της  προηγου, μένης  δέκαέτι,ας  οι  προτέραιο, τητές  της  δασικη, ς  πολιτικη, ς  σέ
διέθνέ,ς  έπι,πέδο  έστιαζο, ταν  στην  αξιολο, γηση  τών  παραγώγικώ, ν  πο, ρών  του  δα, σους  και  την
αποτέλέσματικη,  του  διαχέι,ριση,  καλυ, πτοντας  κυρι,ώς  τις  ανα, γκές  τών  κατοι,κών  σέ  δασικα,
προιBο, ντα για τις ατομικέ,ς τους ανα, γκές, την έμπορι,α και βοσκη,  παρέ,χοντας την αναγκαι,α έ,κταση
για κτηνοτροφικη,  έκμέτα, λλέυση.

Οι αρνητικέ,ς έξέλι,ξέις ο, πώς η καταστροφη,  της βιοποικιλο, τητας, η αποδα, σώση, η απορυ, θμιση του
κλι,ματος,  η  αναγκαιο, τητα  προστασι,ας  τών  έδαφώ, ν  και  τών  υδατικώ, ν  αποθέμα, τών  έ,χουν
μέτατοπι,σέι  τη  δασικη,  πολιτικη,  στις  αρχέ,ς  της  αέιφορικη, ς  ανα, πτυξης  και  της  διαχέι,ρισης
πολλαπλώ, ν  σκοπώ, ν  και  στην  έγκατα, λέιψη  της  α, ποψης  ο, τι  τα  δα, ση  υπα, ρχουν  μο, νο  για
έκμέτα, λλέυση και ξυλοπαραγώγη, . Το δημοτικο,  δα, σος έι,ναι έ,να σημαντικο,  οικοσυ, στημα.

Μέ  βα, ση  το, σο  τις  φυσικέ,ς  συνθη, κές  του  δα, σους,  ο, σο  και  την  πραγματικη,  κατα, σταση  τών
συστα, δών  αλλα,  και  τις μέγα, λές καταστροφέ,ς  στο  δα, σος  μέτα,  τις  έ,ντονές  βροχοπτώ, σέις  του
“Ιανού” στην  πέριοχη,  μας,  προκυ, πτέι  α, μέσα  η  αναγκαιο, τητα  έκπο, νησης  νέ,ας  10  έτου, ς
διαχέιριστικη, ς μέλέ,της μέ σκοπο,  τη συνέ,χιση της ορθη, ς διαχέι,ρισης και της προστασι,ας του.

Ο Δη, μος Καρδι,τσας έπιδιώ, κέι μέ την οργα, νώση και α, σκηση της δασοπονι,ας να έξασφαλι,σέι ο, σο το
δυνατο, ν  πέρισσο, τέρές  ώφέ,λέιές  και  αγαθα,  για  το  συ, νολο  τών  κατοι,κών  του,  μέ  παρα, λληλη
βέλτι,ώση και διατη, ρηση τών παραγώγικώ, ν δυνα, μέών του δα, σους μέ,σώ της  ένέργοποι,ησης και
αξιοποι,ησης του παραγώγικου,  –πολιτιστικου,  –πέριβαλλοντικου,  του ρο, λου 

Αφου,  λοιπο, ν προηγηθέι,  η ανα, λυση και αξιολο, γηση της υφιστα, μένης κατα, στασης του δα, σους, θα
προτέι,νονται τα κατα, λληλα δασοκομικα,  μέ,τρα και χέιρισμοι, για:

 Την προστασι,α και βέλτι,ώση του υφιστα, μένου ξυλώ, δους κέφαλαι,ου μέ  έπέμβα, σέις σέ ο, λα
τα στα, δια έξέ,λιξης του και σέ ολο, κληρη την έπιφα, νέια τών συστα, δών

 Την  έπαναφορα,  του  δα, σους  στις  μέρικα,  δασοσκέπέι,ς  έκτα, σέις  μέ  συνδυασμο,  τών
κατα, λληλών δασοκομικώ, ν χέιρισμώ, ν στην κανονικο, τητα ώς προς τη δομη, , τη μορφη,  και
την παραγώγικο, τητα

 Την σώστη,  κατανομη,  τών δασικώ, ν έργασιώ, ν σέ χώ, ρο και χρο, νο
 Τη διατη, ρηση της αέιφορι,ας τών καρπώ, σέών και τών λοιπώ, ν υπηρέσιώ, ν που το δα, σος

προσφέ,ρέι, φροντι,ζοντας αφένο, ς να καλυ, πτονται οι ανα, γκές τών κατοι,κών, αφέτέ,ρου δέ
να υπα, ρξέι η οικονομικη,  ένι,σχυση της κοινο, τητας, μέ,σώ της δια, θέσης δασικώ, ν προιBο, ντών
για  έμπορι,α,  γέγονο, ς  που  θα  μπορέι,  να  συνέισφέ,ρέι   στην  χρηματοδο, τηση έ,ργών
προστασι,ας και αναβα, θμισης του.

 Τη σώστη,  μέλέ,τη και οργα, νώση του θέ,ματος της βοσκη, ς
 Τη  βέλτι,ώση  του  φυσικου,  πέριβα, λλοντος  λαμβα, νοντας  υπο, ψη  τον  σέβασμο,  και  την

προστασι,α τών τοπι,ών, την διατη, ρηση τών πέριβαλλοντικώ, ν συνθηκώ, ν μέ,σα στις οποι,ές
θα  έπιβιώ, σουν  και  θα  αναπτυχθου, ν  οι  πληθυσμοι,  της  πανι,δας,  την  διατη, ρηση  της
βιοποικιλο, τητας, της συνέ,χέιας και έυστα, θέιας του.

 Την προσφορα,  έυκαιριώ, ν  για ανα, πτυξη της πέριοχη, ς,  μέ,σώ της δημιουργι,ας  υποδομώ, ν,
(πχ.  πέριβαλλοντικη, ς  έκπαι,δέυσης,  αναψυχη, ς,  πέριπατητικώ, ν  μονοπατιώ, ν,
οικοτουριστικών  πέριοχώ, ν,   ανα, δέιξη  έπαγγέλμα, τών  υπο,  έξαφα, νιση,  έ,ρέυνας,  θέ,σέών
ιδιαι,τέρης αξι,ας κ.λ.π)   

Επι,σης, μέ,σώ της οργανώμέ,νης διαχέι,ρισης του δα, σους έκτο, ς ο, σών αναφέ,ρθηκαν θα πρέ,πέι  να
προβλέ,πονται τρο, ποι για την έ,γκαιρη αντιμέτώ, πιση και μέ τον καλυ, τέρο δυνατο,  τρο, πο πιθανώ, ν
προβλημα, τών που υπα, ρχουν η,  θα προκυ, ψουν, λο, γώ της συνέχου, ς σχέ,σης τών κατοι,κών μέ αυτο, .

Έτσι μέ την έκπο, νηση της νέ,ας διαχέιριστικη, ς μέλέ,της:
 θα αποδοθου, ν μέ ακρι,βέια οι έδαφοπονικέ,ς μορφέ,ς μέ την χρη, ση συ, γχρονών έργαλέι,ών

της ψηφιακη, ς τέχνολογι,ας, σέ συνδυασμο,  μέ έπιτο, πιές αυτοψι,ές και παρατηρη, σέις.  



 θα  προταθου, ν  διαχέιριστικα,  μέ,τρα,  ο, πώς  απαιτου, ν  οι  συ, γχρονές  αντιλη, ψέις  στην
διαχέι,ριση τών δασώ, ν, που θα στοχέυ, ουν στην δημιουργι,α δα, σους πολλαπλώ, ν σκοπώ, ν και
χρη, σέών μέ την αξιοποι,ηση τών ρυθμιστικώ, ν και προστατέυτικώ, ν του λέιτουργιώ, ν, μέ την
αξιοποι,ηση τών καρπώ, σέών και μέ την ανα, πτυξη τών πολιτιστικώ, ν, πέριβαλλοντικώ, ν και
δραστηριοτη, τών αναψυχη, ς.

 Θα  καταγρα, φουν τρο, ποι για την αέιφο, ρο χρη, ση τών φυσικώ, ν πο, ρών, τη φυσικη,  έξέ,λιξη
τών οικοσυστημα, τών

 θα ληφθέι,  υπο, ψη το, σο η οικονομικο, τητα και η έυέλιξι,α τών μέ,τρών  που θα πρέ,πέι  να
διέ,πουν το διαχέιριστικο,  σχέ,διο της πέριοχη, ς. 

Οι  γένικοι,  αυτοι,  σκοποι,  θα  πρέ,πέι  να  αποτέλου, ν  το  πλαι,σιο  δρα, σης  και  χα, ραξης  τών
κατέυθυντη, ριών γραμμώ, ν, για τη διαχέι,ριση της πέριοχη, ς σέ μακροπρο, θέσμη βα, ση .

Κατο, πιν τών ανώτέ,ρώ, τέκμηριώ, νέται πλη, ρώς η αναγκαιο, τητα έκπο, νησης διαχέιριστικη, ς μέλέ,της
του  οικοσυ, στηματος  της  πέριοχη, ς  ένδιαφέ,ροντος,  στο  πλαι,σιο  της  «ολοκληρώμέ,νης  αέιφο, ρου
διαχέι,ρισης».

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η μοναδικη,  απαιτου, μένη μέλέ,τη έι,ναι η έκπο, νηση της διαχέιριστικη, ς μέλέ,της του δα, σους για (10)
δέκα χρόνια. Θα έι,ναι οριστικη,  και θα έκπονηθέι, σέ έ,να (1) στα, διο, σέ συνέχη,  συνέργασι,α μέ τους
έπιβλέ,ποντές της μέλέ,της και το Δασαρχέι,ο Καρδι,τσας.

Η συνολικη,  προθέσμι,α για την πέραι,ώση του αντικέιμέ,νου της συ, μβασης ορι,ζέται σέ 12 μη, νές απο,
την  υπογραφη,  της  συ, μβασης  έκ  τών  οποι,ών  οι  6  μη, νές  αφορου, ν  στην  ολοκλη, ρώση  του
μέλέτητικου,  αντικέιμέ,νου  και  οι  υπο, λοιποι  6  στον  χρο, νο  τών  απαιτου, μένών  έλέ,γχών  και
έγκρι,σέών.  

ΜΗΝΕΣ 1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6ος 7ος 8ος 9ος 10ος 11ος 12ος

ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΙ  &
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Ειδικο, τέρα: ο μέλέτητη, ς υποχρέου, ται να έ,χέι καταθέ,σέι το συ, νολο τών παραδοτέ,ών στην αρμο, δια
υπηρέσι,α  του  Δη, μου  στο  πρώτο  εξάμηνο (6μηνο) απο,  την  υπογραφη,  της  συ, μβασης.  Στο
δια, στημα που υπολέι,πέται μέ,χρι την ανώτέ,ρώ προθέσμι,α πέραι,ώσης της συ, μβασης, υποχρέου, ται
να  προβαι,νέι  σέ  διορθώ, σέις  – προσαρμογέ,ς  στα  παραδοτέ,α,  συ, μφώνα  μέ  τις  υποδέι,ξέις  της
Υπηρέσι,ας,  κατο, πιν  της  προώ, θησης  της  έν  λο, γώ  μέλέ,της  στις  αρμο, διές  Αρχέ,ς,  χώρι,ς  καμμι,α
προ, σθέτη οικονομικη,  έπιβα, ρυνση του Δη, μου Καρδι,τσας.

Δ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ)

Η  προέκτι,μηση  αμοιβη,  αναδο, χου  Μέλέτητη, -Δασολο, γου  ανέ,ρχέται  στο  ποσο,  τών  63.607,31€
συμπεριλαμβανομένου 15% απροβλέπτων  (πλέον Φ.Π.Α.24%)  υπολογιζο, μένης της μέι,ώσης
του 30% της κανονικη, ς τιμη, ς (συ, μφώνα μέ την παραγρ. β κέφαλ. 3 της 74579/3022/11-7-1991



απο, φαση  Υπ.  Γέώργι,ας),  καθο, τι  προ, κέιται  για  δα, σος  υποβαθμισμέ,νο  μικρη, ς  αποδοτικο, τητας,
μικρου,  συγκριτικα,  λη, μματος και γένικα,  δα, σους στο οποι,ο η πραγματικη,  κατα, σταση υπολέι,πέται
σημαντικα,  της κανονικη, ς.

Ο καθορισμο, ς της αμοιβη, ς προκυ, πτέι αναλυτικα,  απο,  το συνημμέ,νο κοστολο, γιο συ, μφώνα μέ την
74579/3022/11-7-1991 Δ/γη,  Υπ. Γέώργι,ας και τις Βασικέ,ς Τιμέ,ς του 3ου τριμη, νου 2012, ο, πώς μας
στα, λθηκέ μέ το υπ’αριθμ. 1019/44259/7.5.2020 έ,γγραφο του Δασαρχέι,ου Καρδι,τσας. Στο τέυ, χος
προ έκτιμώ, μένης αμοιβη, ς έπισυνα, πτέται το σχέτικο,  έ,γγραφο του Δασαρχέι,ου Καρδι,τσας. Η τιμη,
έι,ναι  οριστικη, ,  ανέξα, ρτητα  έα, ν  διαφοροποιηθου, ν  μέ  τη  νέ,α  μέλέ,τη  οι  έγκέκριμέ,νές  μονα, δές
έργασι,ας.

Η τέλικη,  αμοιβη,  για την έκπο, νηση της μέλέ,της, θα προκυ, ψέι μέτα,  την αφαι,ρέση της έ,κπτώσης που
θα προσφέ,ρέι ο ανα, δοχος μέλέτητη, ς.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ 24.5.2021

           ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
         Η Συντα, ξασα                               Ο Δ/ντης Τέχνικώ, ν Υπηρέσιώ, ν 

Τζώ, ρτζη Παρασκέυη,                        Βα, ιος Ελέυθέρι,ου
           Π.Ε. Γέώπο, νος                                          Αγρ. Τοπογρα, φος Μηχανικο, ς

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Μέ την υπ' αριθμ.:245/2021 απο, φαση της Οικονομικη, ς Επιτροπη, ς του Δη, μου Καρδι,τσαςiii

Ο Δη, μαρχος

        Τσια, κος  Βασι,λέιος 

                                                   



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ivΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ: Διαχειριστική  μελέτη  δεκαετούς  διάρκειας  του
Δημοτικού & Διακατεχόμενου Δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς

CPV:77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών)

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗv:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Κ.Α:30.7413.0048

ΑΜΟΙΒΗ 78.873,06€ (με Φ.Π.Α.24 %)

                

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

(ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1019/44259/7.5.2020  ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ)

  ΚΑΡΔΙΤΣΑ: 24.5.2021









i Συμπληρώ, νονται τα στοιχέι,α της αναθέ,τουσας αρχη, ς. Επισημαι,νέται ο, τι οι αναθέ,τοντές φορέι,ς
δυ, νανται  να  χρησιμοποιου, ν  το  παρο, ν  τέυ, χος  διακη, ρυξης  για  τις  συμβα, σέις  που  αναθέ,τουν
συ, μφώνα μέ τις διατα, ξέις του Βιβλι,ου ΙΙ του ν. 4412/2016.

ii  Αναγρα, φέται ο κώδικο, ς ταυτοποι,ησης της διατιθέ,μένης πι,στώσης (π.χ. κώδικο, ς ένα, ριθμου έ,ργου
στο  ΠΔΕ  η,  κώδικο, ς  πι,στώσης  του  τακτικου,  προυB πολογισμου,  του  φορέ,α  υλοποι,ησης).  Σέ
πέρι,πτώση συγχρηματοδοτου, μένών έ,ργών απο,  πο, ρους της ΕυρώπαιBκη, ς  Ένώσης, αναγρα, φέται
και ο τι,τλος του Επιχέιρησιακου,  Προγρα, μματος του ΕΣΠΑ η,  α, λλου συγχρηματοδοτου, μένου απο,
πο, ρους ΕΕ προγρα, μματος στο πλαι,σιο του οποι,ου έι,ναι ένταγμέ,νη η υπο,  ανα, θέση μέλέ,τη.

iii Του  αρμοδι,ου  οργα, νου  του  έργοδο, τη  –  αναθέ,τουσας  αρχη, ς  (α, ρθρο  2  παρ.  3  στοιχ.  2  του  ν.
4412/2016).
iv  Συμπληρώ, νονται τα στοιχέι,α της αναθέ,τουσας αρχη, ς. Επισημαι,νέται ο, τι οι αναθέ,τοντές φορέι,ς

δυ, νανται  να  χρησιμοποιου, ν  το  παρο, ν  τέυ, χος  διακη, ρυξης  για  τις  συμβα, σέις  που  αναθέ,τουν
συ, μφώνα μέ τις διατα, ξέις του Βιβλι,ου ΙΙ του ν. 4412/2016.

v  Αναγρα, φέται ο κώδικο, ς ταυτοποι,ησης της διατιθέ,μένης πι,στώσης (π.χ. κώδικο, ς ένα, ριθμου έ,ργου
στο  ΠΔΕ  η,  κώδικο, ς  πι,στώσης  του  τακτικου,  προυB πολογισμου,  του  φορέ,α  υλοποι,ησης).  Σέ
πέρι,πτώση συγχρηματοδοτου, μένών έ,ργών απο,  πο, ρους της ΕυρώπαιBκη, ς  Ένώσης, αναγρα, φέται
και ο τι,τλος του Επιχέιρησιακου,  Προγρα, μματος του ΕΣΠΑ η,  α, λλου συγχρηματοδοτου, μένου απο,
πο, ρους ΕΕ προγρα, μματος στο πλαι,σιο του οποι,ου έι,ναι ένταγμέ,νη η υπο,  ανα, θέση μέλέ,τη.
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