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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

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

«Μελέτη Προστασίας & Διαχείρισης Διακατεχόμενου Δάσους  Κλεινού 

Κοινότητας Κλεινού, περιόδου 2019 - 2028»  

 

Το υπόψη δασόκτημα υπάγεται: Το Διακατεχόμενο  Δάσος Κλεινού υπάγεται 
Διοικητικά: στο Δήμο Μετεώρων Κοινότητα Κλεινού 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 και στο 
Εφετείο Λάρισας. 
 
Οικονομικά: στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία 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 το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

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

4412/2016/ΦΕΚ 147/08.08.2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) τεύχος Α' 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 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 Κλεινού βρίσκεται δυτικά της Καλαμπάκας σε απόσταση 35 χλμ 
από αυτή. 
Οι γεωγραφικές συντεταγμένες του δάσους περιλαμβάνονται μεταξύ: 
Βόρειο γεωγραφικό πλάτος: 39ο 57’ 50’’ έως 39ο 43’ και 46’’ 
Δυτικά του  μεσημβρινού Αθηνών 21ο 23’ 19’’ έως 21ο 32’ 12’’  
Τα όρια του Διακατεχόμενου δάσους Κλεινού έχουν ως εξής: 
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Βόρεια:  με τα όρια της Τ.Κ. Αμαράντου και συγκεκριμένα το Διακατεχόμενο δάσος 
Αμαράντου, το Δημόσιο Δάσος Καστανιάς και τα Διακατεχόμενα δάση Κορνιάτα, Φίλιππα, 
Μπιαλέσο και Μπάρμπα Ελαφίου. 
Νότια: με τα όρια των Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιοχωρίου, Αηδόνος και Καλογριανής. 
Συγκεκριμένα το Δάσος συνορεύει με το Δημόσιο δάσος Παλαιοχωρίου, το Συνιδιόκτητο 
δάσος Αηδόνας και το Διακατεχόμενο δάσος Καλογριανής. 
Ανατολικά: με τα όρια της Τ.Κ. Κρύας Βρύσης και συγκεκριμένα το Συνιδιόκτητο δάσος 
της Τοπικής Κοινότητας 
Δυτικά: με το Δημόσιο Δάσος Ασπροποτάμου και το Διακατεχόμενο δάσος Αμαράντου 
Η συνολική έκταση του δάσους ανέρχεται 6.034,48 και κατανέμεται από πλευράς 
εδαφοπονικής εκμετάλλευσης ως εξής: 
 
  
 
ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΚΤΑΣΗ (Ha) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 
 Δασοσκεπείς εκτάσεις 2.163,70 35,87% 
 θαμνοσκεπείς εκτάσεις (Αραιοί 
θαμνώνες & Αειφ. Πλατύφυλλα) 

313,03 5,19% 

 Μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις  1.202,94 19,94% 
Χορτολιβαδικές εκτάσεις 1.189,62 19,72% 
Γεωργικές εκτάσεις 728,60 12,08% 
 Άγονες εκτάσεις - διάκενα 272,36 4,51% 
Υδάτινες εκτάσεις  129,06 2,14% 
Οικισμοί-Υποδομές 32,92 0,55% 
ΣΥΝΟΛΑ 6.032,23 100,00% 
 
  Με βάση το είδος της βλάστησης (δασοπονικό είδος) καθώς και την έως σήμερα 
διαχείριση, διακρίθηκαν πέντε διαχειριστικές κλάσεις: 

1. Διαχειριστική κλάση Ελάτης 
2. Διαχειριστική κλάση δρυός σε αναγωγή 
3. Διαχειριστική κλάση πρεμνοφυούς δρυός 
4. Διαχειριστική κλάση αείφυλλων πλατύφυλλων 
5. Διαχειριστική κλάση παραποτάμιας βλάστησης 

Τα κυριότερα δασοπονικά και μη είδη που εμφανίζονται στι διακατεχόμενο δάσος Κλεινού 
είναι τα εξής: 
Υβριδογενής ελάτη                              Abies borissi regis  
Μαύρη πεύκη (εισήχθη τεχνικώς)       Pinus nigra 
Πλατύφυλλος δρυς                             Quercus conferta 
Χνοώδης δρυς                                   Quercus pubescens 
Άμισχος δρυς                                     Quercus sessiflora 
Ευθύφλοια δρυς                                Quercus cerris 
Πουρνάρι                                           Quercus coccifera                     
Φιλίκι                                                  Phillyrea media 
Σφενδάμι πεδινό                               Acer campestre 
Σφενδάμι πλατανοειδές                    Acer platanoides                     
Σφενδάμι ψευδοπλάτανος               Acer pseudoplatanus 
Σφενδάμι μονσπεσουλανό               Acer monspessulanum 
Πλάτανος ανατολικός                       Platanus orientalis 
Φράξος ορνός                                  Fraxus ornus 
Όστρυα καρπινόφυλλη                    Ostrya carpinfolia                   
Γαύρος ανατολικός                          Carpinus orientalis 
Σορβιά αντιδυσεντερική                   Sorbus torminalis 
Σορβια αουκουπάρια                       Sorbus aucuparia 
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Κρανιά                                              Cornus mas 
Αγριοκρανιά                                      Cornus sanguinea                                    
Φιλύρα πιληματώδης                        Tilia tomentosa 
Κουτσουπιά                                     Cercis siliquastrum 
Λεπτοκαρυά                                    Coryllus avellana 
Βρωμόξυλο                                      Colutea arborescens 
Κοκορεβιθιά                                     Pistacia terebinthus 
Χρυσόξυλο                                       Rhus cotinus 
Γκορτσιά                                          Pyrus amygdaliformis 
Αγριομηλιά                                      Malus silvestris 
Άρκευθος οξύκεδρος                       juniperus oxycedrus 
Άρκευθος δυσοσμότατη                  Juniperus foetidissima 
Άρκευθος νανώδης                         Juniperus nana 
Εκτός από τα παραπάνω είδη φυτοκοινωνικών ενώσεων εμφανίζονται οι παρακάτω 
γάστρες πόες κτλ 
 
Σπάρτο                                          Spartium junceum 
Πυράκανθος                                  Poterium spinosum 
Κουνούκλα                                    Cistus incana 
Φτέρη                                            Pteris aguilina 
Βάτος                                            Rubus idaeus 
Αγριοτριανταφυλλιά                      Rosa canina 
Χαμοκέρασο                                 Magaria vesca 
Ρίγανη                                           Origanum heracleum 
Γαλατίδα                                       Euprorbia sp. 
Σπαράγγι                                      Asparagus sp. 
Σκάρφη                                         Helleborus cyclophyllus 
Σφλόμος                                       Vebascum nigrum   
 
 
 
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 Κλεινού   μέχρι  και  το  

τέλος  της  10/ετίας  του  50. 

Η 1η  διαχειριστική έκθεση (ή μελέτη) τοποθετείται το έτος 1920 και τίθεται σε 

εφαρμογή το έτος 1922 η ισχύς της είναι από το 1922 έως το 1935.  Η 2η διαχειριστική 

έκθεση (ή μελέτη) είχε 11ετη περίοδο ισχύος από το 1936-1946.  Η τρίτη διαχειριστική 

έκθεση  συντάσσεται για την περίοδο 1954/56 -1958/59   

Η τελευταία διαχειριστική έκθεση συντάχθηκε για την περίοδο 2014- 2018 

 Για τα έτη 2019, 2020 συντάχθηκαν πινάκες υλοτομίας που θα αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα 
της υπό σύνταξη   μελέτης 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1 Φυσικό Περιβάλλον 

1. Ορεογραφική και τοπογραφική διαμόρφωση 
 

Το διακατεχόμενο δάσος Κλεινού εξαπλώνεται στις βορειανατολικές – βόρειες πλαγιές του 
ορεινού όγκου της Κεντρικής Πίνδου. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πλήθος υψωμάτων 
και μικροϋψωμάτων με αποτέλεσμα το ανάγλυφο να παρουσιάζει βαθιές χαραδρώσεις και 
ράχες με πολύ μεγάλη έως απόκρημνη κλίση. 
Το υπερθαλάσσιο ύψος του δάσους κυμαίνεται από 280 έως 2.120 μ. Η γενική έκθεση 
είναι ανατολική παρόλο που αυτή μεταβάλλεται προς κάθε κατεύθυνση του ορίζοντα λόγω 
των βαθιών χαραδρώσεων και των απότομων κλιτυών. Οι εγκάρσιες κλίσεις του εδάφους 
χαρακτηρίζονται ισχυρές έως πολύ ισχυρές ενώ η μέση κλίση που υπολογίζεται σε        
50-60%. 
Το δάσος αποτελεί μέρος της λεκάνης απορροής του χειμαροπόταμου «Κλεινοβίτικου», ο 
οποίος πηγάζει από την Πίνδο και διατρέχει την ανατολική πλευρά του δάσους. Το βόρειο 
τμήμα του δάσους διασχίζεται από τον Πήνειο, στην περιοχή αναπτύσσονται επίσης και 
άλλα μικρότερα ρέματα.   
 

2. Γεωλογικές – πετρογραφικές και εδαφικές συνθήκες 
Η περιοχή μελέτης ανήκει από γεωλογικής απόψης στη ζώνη Ωλονού – Πίνδου, η οποία 
περιλαμβάνεται στην κατηγορία των εξωτερικών ζωνών λόγω του ότι κατέχει μαζί με τις 
άλλες ζώνες της κατηγορίας αυτής τα εξωτερικά τόξα των Ελληνίδων οροσειρών. Η ζώνη 
Ωλονού – Πίνδου θεωρήθηκε σαν η πιο βαθιά Ελληνική Αύλακα ανάμεσα στα υβώματα 
Πελαγονικής προς τα ανατολικά και Γάβροβου προς τα δυτικά . Συνήθως αναφέρεται σαν  
«το Ελληνικό ευγεωσύγκλινο» κατά την διάρκεια του Μεσοζωικού. 
Τα βασικά πετρώματα της περιοχής σχηματίστικαν σαν μηχανικά ιζήματα κατά την 
Ηώκαινη εποχή της Τριτογενούς περιόδου του Καινοζωικού αιώνα και αποτελούνται από 
στρώσεις μεγάλου πάχους. Στις κατώτερες διαστρώσεις εντοπίζονται λεπτόκοκκοι 
ψαμμίτες άργιλος και μάργα ενώ στις ανώτερες χονδρόκοκκοι ψαμμίτες κροκαλοπαγεις 
και λατυποπαγείς σχηματισμοί. 
Η αποσάρθρωση των πετρωμάτων που συνθέτουν το γεωλογικό υπόβαθρο της περιοχής 
μελέτης είναι αποτέλεσμα της επίδρασης των κλιματικών παραγόντων πάνω σε αυτά.  Το 
έδαφος της περιοχής είναι προϊόν αποσάρθρωσης κατ’ εξοχήν ασβεστόλιθων και 
σχιστολιθικών ψαμμιτών της σειράς του φλύσχη και ανήκει στον τύπο των ορφνών 
δασικών εδαφών που έχουν υποστεί διάφορες μορφές έκπλυσης με αποτέλεσμα η 
μηχανική τους σύσταση να ποικίλει από αργιλλοαμώδης μέχρι αμμώδης και κατά θέσεις 
χαλικώδης . Το έδαφος   παρουσιάζει σχεδόν λεπτόκοκκη υφή ποικίλο βάθος και 
γονιμότητα ανάλογα με την κλίση, την έκθεση, την υγρασία του εδάφους κτλ. 
Γενικά το βάθος του εδάφους είναι ικανοποιητικό για την ανάπτυξη δασικής βλάστησης. Οι 
νότιες και δυτικές εκθέσεις του δάσους παρουσιάζουν κίνδυνο υποβάθμισης της 
βλάστησης και του ενεργού δασικού εδάφους, διότι σε αυτές η υγρασία του εδάφους είναι 
μικρή ή οριακή και η θερμοκρασία μεγαλύτερη. 
 

3. Δασική Βλάστηση 
Στο διακατεχόμενο δάσος Κλεινού εμφανίζονται οι παρακάτω ζώνες δασικής 
βλάστησης. 
 
Α. Παραμεσόγειακη ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis). Λοφώδης – 
υποορεινή 
Η ζώνη αυτή αντιπροσωπεύεται από 
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α) την υποζώνη Ostryo Carpinion και τον αυξητικό χώρο Quercetum coccifereae και 
απαντάται σε έντονα υποβαθμισμένες θέσεις με χαρακτηριστικό είδος το πουρνάρι 
(Quercus coccifereae) 
β) την υποζώνη Quercion confertae (ξηρόφιλα φυλλοβόλλα δάση) και τον αυξητικό 
χώρο Quercetum confertae. Χαρακτηριστικά είδη της υποζώνης αυτής που 
απαντώνται στο δάσος είναι η πλατύφυλλος δρυς  (Quercus conferta) η άμισχος δρυς 
(Quercus sessiliflora), η χνοώδης δρυς ( Quercus pubescens), και η ευθύφλοιος δρυς 
(Quercus cerris). 
Η χνοώδης και η ευθύφλοια δρυς απαντώνται κατ’ άτομα η συδενδρίες. Η 
πλατύφυλλος δρυς εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό στα χαμηλότερα υψόμετρα 
στις εκθέσεις με μικρότερη υγρασία στις νότιες και δυτικές, όπου η άμισχος δεν 
αντέχει. Η άμισχος δρυς εμφανίζεται κυρίως στις βόρειες εκθέσεις και όπου η υγρασία 
του εδάφους είναι αρκετή και η ηλιοφάνεια μικρότερη. Οι δύο αυτές δρυς συγκροτούν 
την τελική ένωση KLIMAX στις εκτάσεις που καταλαμβάνουν σαν αμιγείς. 
Β) Ζώνη δασών οξυάς, οξυάς – ελάτης και ορεινών παραμεσόγειων κωνοφόρων          
( fagetalia) Ορεινή υπαλπική  
 Η ζώνη αυτή αντιπροσωπεύεται από την υποζώνη Fagion moesiacae και τον 
αυξητικό χώρο Abietum borissi-regis. Απαντάται στα μεγαλύτερα υψόμετρα του 
δασοκτήματος με χαρακτηριστικό είδος την υβριδογενή ελάτη (Abies borissi-regis) , η 
οποία συγκροτεί αμιγείς, συμπαγείς συστάδες από το υψόμετρο των 700μ μέχρι τα 
ανώτερα όρια εξάπλωσης της. Σε μικρή έκταση του τμήματος 13 υπάρχει μαύρη 
πεύκη (Pinus nigra) που εισήχθη τεχνικώς μετά από πυρκαγιά  το 1945 και 
παρουσιάζει πολύ καλή ανάπτυξη. 
Γ) Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων ορο-μεσογειακή, υπαλπική και αλπική (Astragalo 
Acantholimonetalia). Υπαλπική και αλπική 
Στη ζώνη αυτή εμφανίζεται ποώδης και λιγότερο θαμνώδης βλάστηση υποβαθμισμένη 
λόγω υπερβόσκησης που αποτελείται από αγρωστώδη (Graminae), σύνθετα 
(Compositae) και ψυχανθή (Fabaceae)  
Εκτός από τις παραπάνω ζώνες στο δάσος παρουσιάζεται και η παραποτάμια 
διάπλαση (FLUVISILVAE)  που εμφανίζεται κατά μήκος των ρεμάτων με την μορφή 
επίμηκων δασοπονικών ενώσεων με αντιπροσωπευτικό είδος τον ανατολικό πλάτανο 
Platanus orientalis 
 
 
 
 

 
5.2. Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

 
        Ο νέος Καλλικράτειος Δήμος Μετεώρων  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 Νέου Δήμου 

Καλαμπάκας από πλευράς παραγωγικής διαδικασίας, εντάσσεται και στους τρεις 

παραγωγικούς τομείς τον πρωτογενή, δευτερογενή, και τριτογενή. Στην  Κοινότητα 

Κλεινού  όπου χωρικά βρίσκεται η υπό μελέτη περιοχή, οι κάτοικοι  ασχολούνται  με την 

γεωργία την κτηνοτροφία και την  δασοπονία. 
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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 Δ.Δ. Διάβας , 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 εφαρμογή5           
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 Κλεινού 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. 
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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 
ΚΛΕΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΕΩΡΩΝ   

ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΙΜΩΝ 
ΒΑΣΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΥΞ. ΗΜΕΡ.   

ΤΙΜΗ 0,81 ΔΑΠΑΝΗ   
1. ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΦΡΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ( ΑΤΕΟ 115) 107,44 87,21 194,65   
2. ΕΡΓΑΤΗΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΑΣ                    ( ΑΤΕΟ 111) 60,47 49,08 109,55   
3. Δασολόγος  0,00   
α) Εργασία γραφείου: (1,1*115ΑΤΕΟ) 118,18 95,93 214,11  
β) Εργασία υπαίθρου 183,19 148,69 331,88  
4. Τεχνολόγος Δασοπονίας  0,00   
α) Εργασία γραφείου (0,9*115ΑΤΕΟ) 96,70 78,49 175,18  
β) Εργασία υπαίθρου 149,88 121,66 271,54  
5. Σχεδιαστής (0,9*115ΑΤΕΟ) 96,70 78,49 175,18  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
  ΑΡΘΡΟ / ΤΙΜΗ      

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗ 

ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 1:20000         

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 1Ο     

Μέχρι 5000 στρ. 1.Ι/στρ 1,02   

Από 5000 έως 20000 στρ. 1.ΙΙ/στρ 0,72   

Πάνω από 20000 στρ 1.ΙΙΙ/στρ 0,66   

Γεωργικές εκτάσεις εντός ορίων συστάδων μεγαλύτερες  
από 10 στρ και γεωργικές και χορτολιβαδικές εκτός ορίων 1. IV/στρ 0,17   

Ορεινές χορτολιβαδικές πάνω από 20 στρ., όλες οι εκτός 
ορίων χορτολιβαδικές και υπαλπικές εκτάσεις 1.V/στρ 0,27   

ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ 1:20000 ΑΡΘΡΟ 2ο       

Μέχρι 5000 στρ. 2.I /  στρ. 0.82 5.000,00 4.092,00 

Από 5000 έως 20000 στρ. 2.ΙΙ / στρ. 0.57 15.000,00 8.593,20 

Πάνω από 20000 στρ 2. ΙΙΙ / στρ. 0.53 19.520,30  10.384,01 

Γεωργικές εκτάσεις εντός ορίων συστάδων μεγαλύτερες      

από 10 στρ και γεωργικές και χορτολιβαδικές εκτός ορίων 2. IV / στρ. 0.13 7.308,80 972,00 

Ορεινές χορτολιβαδικές πάνω από 20 στρ., όλες οι εκτός     

ορίων χορτολιβαδικές και υπαλπικές εκτάσεις 2. V  0,21  13.371,30  2.845,20  

ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΑΡΘΡΟ 3ο       

Για συστάδες μέχρι 40 εκτάρια 3.Ι / Ν 0.29 1.817,90 523,67 

Για συστάδες από 40 έως 80 εκτάρια 3.ΙΙ / Ν 0.22 7.457,00 1.638,75 

Για συστάδες πάνω από 80 εκτάρια 3. ΙΙΙ / Ν 0.15 29.925,50 4.384,29 

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 38.256,20 32985,58 

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 11.817,40 2.547,32 

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 5ο       

Δάσος σπερμοφυές και διφυές 5.Ι / στρ. 0,65 20.723,00 13.442,19 

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

Δασοσκεπής έκταση πρεμνοφυούς δάσους 5.ΙΙΙ / στρ. 0,42 4.401,50 1.855,80 

Μερικώς Δασοσκεπής έκταση και άλλες κάτω των 10 στρ. 5. ΙV / στρ. 0,16 2.105,30 341,41 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΞΥΛ/ΤΟΣ ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΑΡΘΡΟ 6ο       
Με δοκιμαστικές  επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών  
(κωνοφόρα) 6.Ι / N 143,96 124,00  
Με δοκιμαστικές επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών 
Πλατύφυλλων 6.ΙΙ / N 172,78 28,00  

Με δοκιμαστικές επιφάνειες και εξισώσεις         

             του παραρτήματος Α 6.ΙΙΙ / N 86,39 152,00 13.130,92 

Πρεμνοφυή δάση με δοκιμαστικές επιφάνειες 6.ΙV / N 71,99 22,00 1.583,77 

Πρεμνοφυή δάση με χρησιμοποίηση πινάκων Κοσσενάκη 6.V / N 35,99    

ΣΥΝΟΛΟ      99.329,11 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ  16.773,63 
ΕΚΠΤΩΣΗ 30% ΛΟΓΩ ΜΙΚΡΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  24.766,64 

ΣΥΝΟΛΟ  57.788,84 

 Σύνταξη  ΦΑΥ &  ΣΑΥ 1.418,14 

ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ   ΕΥΡΩ 59.206,97 
 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ    15 /4/2021 

(Τόπος – Ημερομηνία) 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Συντάκτης 

 

ΛΥΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

 

ΤΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

                                                                            ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ.       74/2021  

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων 

 

 


