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σελ. 1 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από το Δασολόγο του Δήμου Θέρμης Καρακύριο 

Δημήτριο προκειμένου ο Δήμος Θέρμης να προβεί σε εργασίες διαχείρισης των 

υπολειμμάτων υλοτομίας που θα προκύψουν σε συνέχεια της 3880/29-1-2020 

(ΑΔΑ:61ΥΣΟΡ1Υ-ΥΦΚ) Απόφαση του Δ/ντη Δασών Θεσσαλονίκης περί έγκρισης 

έκτακτης κάρπωσης στο Δημοτικό Δασόκτημα Ισενλή του Δήμου Θέρμης λόγω 

προσβολής από φλοιοφάγα και ξυλοφάγα έντομα. 

Η υλοποίηση των εργασιών της παρούσης μελέτης προβλέπεται να γίνει, μετά την 

υποβολή, ένταξη και χρηματοδότησή των, από το  ΥΠΟΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών 

σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών 

συμβάντων» του ΜΕΤΡΟ 8 «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ» του προγράμματος Π.Α.Α. 

2014-2020. 

2.      ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Τον τελευταίο χρόνο παρατηρήθηκαν στο περιαστικό Δάσος Σέιχ-Σου της 

Θεσσαλονίκης και στη ευρύτερη περιοχή καθώς και σε δημοτικές και δημόσιες 

δασικές εκτάσεις του Δήμου Θέρμης, εκτεταμένες ξηράνσεις πεύκων. Σύμφωνα με 

στελέχη του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών και του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, οι 

ξηράνσεις αυτές εντοπίζονται κυρίως σε πεύκα που προέρχονται από αναδασώσεις 

και οφείλονται σε φλοιογάγα και ξυλοφάγα έντομα. 

Με βάση με τα υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/58972/482/27.06.2019 έγγραφο ΥΠΕΝ με 

θέμα “Παρουσία φλοιοφάγου εντόμου Tomicus piniperda και λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό του” και με το με αριθ. πρωτ. 26895/29.05.2019 έγγραφο του 

Δασαρχείου Θεσσαλονίκης προς τους Δήμους της περιοχής, καλούνται οι Δήμοι, 

στους οποίους εμφανίζεται το φαινόμενο αυτό, να πάρουν άμεσα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της προσβολής.  

Ο Δήμος Θέρμης ανταποκρίθηκε άμεσα με τη διενέργεια σχετικών συναντήσεων και 

αυτοψιών για εκτίμηση της κατάστασης. Επίσης προχώρησε στην ανάθεση και 

σύνταξη μελέτης με σκοπό την καταγραφή και εκτίμηση της κατάστασης της 

προσβολής στις εκτάσεις των Δημοτικών Δασοκτημάτων του, όπου διαπιστώθηκε 

έντονη προσβολή στο Δασόκτημα Ισενλή Θέρμης και μικρότερης έκτασης στις 

δασικές εκτάσεις της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών (Μονοπήγαδο, Άγιος 

Αντώνιος). Παράλληλα παρατηρηθήκαν μεμονωμένα περιστατικά σε αλσύλια εντός 



 

 

σελ. 2 

οικισμών και τα οποία ο Δήμος αντιμετώπισε άμεσα με την υλοτόμηση περίπου 250 

προσβεβλημένων ατόμων Πεύκης. 

Στη συνέχεια ο Δήμος Θέρμης με το  αριθ. πρωτ. 54678/27-12-2019 έγγραφό του 

προς το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης υπέβαλε αίτημα Έκτακτης Κάρπωσης των 

προσβεβλημένων ατόμων για το Δημοτικό Δάσος Ισενλή συνοδευόμενο από σχετική 

Τεχνική Έκθεση τεκμηρίωσης και το οποίο έγινε αποδεκτό, μετά και από την υπ. αρ  

182/23-1-2020 εισήγηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθ. 3880/29-

1-2020 Απόφαση Έγκρισης Έκτακτης Κάρπωσης του Δ/ντη Δασών Θεσσαλονίκης 

για το Δημοτικό Δάσος Ισενλή Δήμου Θέρμης. 

3.      ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το δασόκτημα του Ισενλή έχει κυρίως προστατευτικό, οικολογικό, υγιεινό και 

αισθητικό ρόλο. Μια από τις σπουδαιότερες λειτουργίες του δασικού 

οικοσυστήματος είναι η διατήρηση της κανονικής υδατικής οικονομίας του εδάφους. 

Η βλάστηση επηρεάζει θετικά τον υδρολογικό κύκλο μειώνοντας την επιφανειακή 

απορροή και εμπλουτίζοντας τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. Επιπλέον 

προστατεύει το έδαφος από διαβρώσεις και μειώνει τον κίνδυνο πλημμυρών και 

βελτιώνει το μικροκλίμα της ευρύτερης περιοχής. 

Έχοντας γνώση και αρχές τα ανωτέρω, ο Δήμος Θέρμης σε εφαρμογή της παραπάνω 

απόφασης, προχωρά άμεσα στην πραγματοποίηση των εργασιών υλοτομίας σε 

συνεργασία με εταιρία επεξεργασίας ξυλείας με δασικούς συνεταιρισμούς ή 

δασεργάτες. 

Επειδή κατά τις υλοτομικές εργασίες θα προκύψουν και θα παραμείνουν εντός του 

δασικού χώρου υπολείμματα (κλαδιά, κλπ), καθίσταται άμεση η ανάγκη για 

κατάλληλη και ασφαλή διαχείρισή των προκειμένου αφενός να αναχαιτιστεί ο 

κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της ασθένειας και αφετέρου να απομακρυνθούν από 

το δασόκτημα τα υπολείμματα ώστε να μην αποτελούν εν δυνάμει εστία έναρξης και 

εξάπλωσης πυρκαγιάς. 

Για τους λόγους αυτούς συντάσσεται η παρούσα μελέτη με σκοπό την διαχείριση των 

υπολειμμάτων υλοτομίας. 
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4.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

4.1.  ΘΕΣΗ - ΟΡΙΑ - ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ 

Το δασόκτημα Ισενλή βρίσκεται ανατολικά του οικσμού της Θέρμης και 

νοτιοανατολικά της πόλης της Θεσσαλονίκης και αποτελεί ένα από τα βασικά 

συστήματα του περιαστικού συμπλέγματος των δασών της.   

Τα όρια του δημοτικού δασοκτήματος Ισενλή παρουσιάζονται µε λεπτομέρεια στον 

επισυναπτόμενο χάρτη της εγκεκριμένης διαχειριστικής μελέτης που αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας μελέτης, που πρόεκυψε από τα τοπογραφικά 

διαγράμματα της Κτηματικής Υπηρεσίας και περιγράφονται ως ακολούθως : 

Το βόρειο όριο του δασοκτήματος βρίσκεται σε υψόµετρο 560µ. σε σηµείο ενός 

µικρού ρέµατος που διασχίζει τη βορειοδυτική πλευρά του υψώµατος Στρογγυλό και 

το οποίο αποτελεί κλάδο του κεντρικού ρέµατος ∆εσή. Το όριο στη συνέχεια 

στρέφεται νοτιοανατολικά και ακολουθεί µια νοητή ευθεία η οποία διέρχεται από 

τέσσερα συνολικά ρέµατα και καταλήγει σε κεντρικό δασικό δρόµο βόρεια της 

κορυφής Καραγάτσι. Από το σηµείο αυτό η κατεύθυνση του ορίου γίνεται ανατολική 

µέχρι τη διασταύρωση του µε ρέµα, κλάδο του ρέµατος Καρά. Στη συνέχεια 

στρέφεται νότια, ακολουθεί το προαναφερθέν ρέµα για 300 µ. και καταλήγει σε 

κεντρικό δασικό δρόµο που οδηγεί στην κορυφή Καραγάτσι και διέρχεται από τη 

ράχη Ευζωνικόν. Η πορεία του ορίου γίνεται έπειτα νοτιοανατολική και ακολουθεί τη 

ράχη µέχρι τη διασταύρωσή του µε τον κεντρικό κλάδο του ρέµατος Καρά. 

Ακολούθως, στρέφεται νοτιοδυτικά και κινείται αρχικά παράλληλα µε κλάδο του 

προαναφερθέντος ρέµατος και στη συνέχεια ταυτίζεται µε αυτό ακολουθώντας το 

µέχρι το σηµείο που αυτό συναντά άλλα δύο ρέµατα σε υψόµετρο 200µ. περίπου. Η 

κατεύθυνσή του ορίου έπειτα γίνεται βορειοδυτική και ακολουθώντας τη ράχη 

διέρχεται από την κορυφή του όρους Θερµό. ∆ιατηρώντας την ίδια κατεύθυνση το 

όριο στη συνέχεια ακολουθεί υπάρχουσα αντιπυρική ζώνη του δασοκτήµατος µέχρι 

το σηµείο που αυτή διασταυρώνεται µε κεντρικό δασικό δρόµο. Στη συνέχεια 

στρέφεται βόρεια και ακολουθώντας τη ράχη διέρχεται από τον κεντρικό δασικό 

δρόµο δυτικά του φράγµατος Τριαδίου και καταλήγει σε σηµείο πάνω από ρέµα, 

κλάδο του ρέµατος Μεγάλος Λάκκος, κοντά στην περιοχή Μπάρα σε υψόµετρο 308µ. 

Από εκεί η κατεύθυνση του ορίου γίνεται ανατολική και διερχόµενο από δύο ρέµατα, 

που αποτελούν κλάδοι του ρέµατος ∆εσή, καταλήγει στο βόρειο όριο του 

δασοκτήµατος. 

Το δημοτικό δασόκτημα µε την υπ’ αριθ. 147/1935 απόφαση της Επιτροπής 
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Απαλλοτριώσεων Θεσσαλονίκης μεταβιβάσθηκε εξ ημισείας στις τέως Κοινότητες 

Θέρμης και Χορτιάτη, ως ανταλλάξιμη μουσουλμανική περιουσία. Με το από 02-05-

1952 Πρωτόκολλο οριστικού διαχωρισμού του άρθρου 89 του Αγροτικού Κώδικα, 

έκταση 11.735,188 στρ. του Α.Κ. αποδόθηκε υπέρ του Δήμου Θέρμης. Από την 

συνολική έκταση των 11.735,188 στρ. διαχωρίστηκε έκταση 330,751 στρ. η οποία 

παρέμεινε διαθέσιμη ως αγροί για την αποκατάσταση των ακτημόνων καλλιεργητών 

του Δήμου Θέρμης. Το δασόκτημα, πλην των αγροτεμαχίων που προαναφέρθηκαν, 

ανήκει σήμερα στο Δήμο Θέρμης, όπως αυτός συστάθηκε µε τους Ν. 2539/1997 

(Καποδίστριας) και 3852/2010 (Καλλικράτης).  

Η µεταξύ των ορίων συνολική έκταση του δάσους ανέρχεται σε 1.173,20 Ha στην 

οποία συµπεριλαµβάνεται και η έκταση των αγροτεµαχίων που διαχειρίζονται από 

την Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Οι συστάδες στις οποίες βρίσκονται τα 

αγροτεµάχια αυτά καθώς και η έκτασή τους παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Η συνολική διαχειριζόµενη έκταση του δασοκτήµατος ανέρχεται σε 1.135,97 Ha και 

κατανέµεται από πλευράς εδαφοπονικήςεκµετάλλευσης (χρήσεις γης) ως εξής: 

Πίνακας 1: Κατανοµή της έκτασης του δασοκτήµατος κατά εδαφοπονικές µορφές 

Εδαφοπονικές Μορφές Έκταση (Ha) Ποσοστό 

(%) 

∆άση 410,89 36,17% 

∆ασικές εκτάσεις (Θαµνώνες & Αείφ. Πλατύφυλλα) 682,25 60,06% 

Χορτολιβαδικές εκτάσεις 38,36 3,38% 

Γεωργικές καλλιέργειες 1,72 0,15% 

Γυµνές-άγονες εκτάσεις 1,35 0,12% 

Υδάτινες επιφάνειες 1,40 0,12% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.135,97 100,0% 

4.2.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

Η ορεογραφική διαµόρφωση του δασοκτήµατος Ισενλή χαρακτηρίζεται ως 

ηµιορεινή, µε ανάγλυφο από οµαλό έως σχετικά έντονο και υψόµετρο που ξεκινάει 

από τα 212 µ. και φθάνει τα 728 µ. στην κορυφή του όρους Θερµού (Λάναρι) 

Οι κλίσεις που αναπτύσσονται στην περιοχή είναι γενικά ήπιες και κυµαίνονται από 
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5-40% και µόνο στα υψηλότερα σηµεία του όρους Θερµού και στα ρέµατα φθάνουν 

το 65%. Οι εκθέσεις ποικίλουν γεγονός που οφείλεται στη µεγάλη έκταση του 

δασοκτήµατος και στην ποικιλοµορφία του ανάγλυφου. 

Το δασόκτηµα αποτελεί τµήµα της λεκάνης απορροής του χειµάρρου Ανθεµούντα. 

Στην περιοχή αναπτύσσονται πολλά ρέµατα µε σηµαντικότερα τον Μεγάλο Λάκκο 

(πηγές το ύψωµα Αγγελινούδι), το ∆εσή Ρέµα (πηγές τον Χορτιάτη) και το 

Μαυρονέρι (Καρά Ρέµα).  

Το δασόκτηµα Ισενλή αποτελεί τµήµα της λεκάνης απορροής του χειµάρρου 

Ανθεµούντα. Η λεκάνη αυτή αποτελεί προέκταση της ευρύτερης λεκάνης της 

Θεσσαλονίκης και γεωτεκτονικά ανήκει στην παλαιότερα ονοµαζόµενη Ζώνη του 

Αξιού. Τα πετρώµατα που κυριαρχούν στην περιοχή µελέτης είναι περιδοτίτες, 

λευκόγαββροι, επιγνεύσιοι ενώ στα δυτικά όρια απαντώνται και σχιστόλιθοι. Από 

την αποσάθρωση των περιδοτιτών προκύπτουν εδάφη µε λεπτή και µέτρια υφή, 

πολύ πλούσια σε βάσεις όπως Mg και Ca, τα οποία είναι πολύτιµα για τη δασοπονία. 

Οι σχιστόλιθοι δίνουν γενικά καλά εδάφη µε αµµοπηλώδη µηχανικήσύσταση. Το 

βάθος του σχηµατιζόµενου εδάφους είναι ικανοποιητικό και µόνο σε ορισµένες 

θέσεις στα ψηλότερα σηµεία των πλαγιών µπορεί να χαρακτηριστεί σαν αβαθές. 

Γενικά, οι εδαφικές συνθήκες χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές για την ανάπτυξη της 

δασικής βλάστησης. 

4.3.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 

Η περιοχή φυτογεωγραφικά ανήκει στην παραµεσογειακή ζώνη βλάστησης 

(Quercetalia pubescentis) και στην υποζώνη οστριάς-γαύρου (Ostryo-carpinion). Το 

δασόκτηµα, όπως και πολλές άλλες εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, ήταν ο φυσικός 

χώρος εξάπλωσης των δρυοδασών. Η βλάστηση όµως αυτή κάτω από την πίεση των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων (υπερβόσκηση, εκχερσώσεις, λαθροϋλοτοµίες, 

πυρκαγιές) υποχώρησε µε αποτέλεσµα τη βαθµιαία αντικατάστασή της από άλλα 

ανθεκτικότερα είδη και κυρίως αείφυλλα πλατύφυλλα. 

Τα έτη 1982-1987 αλλά και 1992, στα πλαίσια ευρύτερου προγράμματος 

αναδάσωσης που εφάρμοσε η ∆/νση Αναδασώσεων Ν. Θεσσαλονίκης, εισήχθησαν 

στο µεγαλύτερο µέρος του δασοκτήµατος, κυρίως κωνοφόρα είδη. Αποτέλεσμα των 

παρεμβάσεων αυτών είναι σήµερα τη βλάστηση του δασοκτήµατος να την 

συνθέτουν κυρίως διαπλάσεις κωνοφόρων και λιγότερο πλατυφύλλων ειδών. 

Η πρώτη (κωνοφόρα) αντιπροσωπεύεται από τα είδη : Τραχεία πεύκη (Pinusbrutia), 

Χαλέπιος πεύκη (Pinus halepensis), Κυπαρίσσι κοινό (Cupressus sempervirens), 
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Κυπαρίσσι Αριζόνας (Cupressus arizonica), Παραθαλασσία πεύκη (Pinus maritima), 

Μαύρη πεύκη (Pinus nigra), Κουκουναριά (Pinus pinea), Κέδρο Ατλάντας (Cedrus 

atlantica) κτλ. 

Η δεύτερη (πλατύφυλλα) συγκροτείται κυρίως από τα είδη: Πρίνος (Quercus 

coccifera), Αριά (Quercus ilex), Φράξος (Fraxinus ornus), Απόδισκη δρυς (Quercus 

sessiliflora), Άρκευθος (Juniperus oxycedrus), Κολουτέα (Colutea arborescens), 

Κίστος (Cistus spp.), Σπάρτο (Spartium junceum), Γκορτσιά (Pyrus amygdaliformis), 

Παλιούρι (Paliurus spina-christi), Ρείκι (Erica verticilata), Γλιστροκουµαριά (Arbutus 

andrachne), Σορβιά (Sorbus torminalis), Οστριά (Ostrya carpinifolia), Κορονίλλη 

(Coronilla emeroides) κ.α. Επίσης απαντώνται και είδη Ακακίας (Robinia 

pseudacacia), Κουτσουπιάς (Cercis siliquastrum), Χνοώδους δρυός (Quercus 

pubescens), Αείλανθου (Ailanthus glandulosa) κτλ. Στα ρέµατα εµφανίζονται είδη 

όπως ∆άφνη (Nerium oleander), Πλατάνι (Platanus orientalis) και Μαύρη λεύκη 

(Populus nigra). Ακόµη εµφανίζονται και αναρριχητικά είδη, όπως Κληµατίς 

(Clematis flammula) και Αγιόκληµα (Lonicera carpifolium), τα οποία σε συνδυασµό 

µε τους θάµνους σχηµατίζουν πολλές φορές πυκνή βλάστηση. 

4.4.  ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι που απειλούν σήμερα το δασόκτημα, και σχετίζονται με το 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης, προέρχονται από τις πυρκαγιές και από την 

προσβολή των πεύκων από έντομα.   

Αφενός ο κίνδυνος από τον οργανικό κόσμο σήμερα προέρχεται από την σημαντική 

εξάπλωση φλοιοφάγων εντόμων στις εκτάσεις του περιαστικού συμπλέγματος των 

δασών της Θεσσαλονίκης. Οι παρατηρούμενες ξηράνσεις εντοπίζονται κυρίως σε 

πεύκα που προέρχονται από αναδασώσεις και οφείλονται κυρίως στο έντομο 

Tomicuspiniperda L. 

Το Tomicuspiniperda L. είναι έντομο με ευρύτατη γεωγραφική εξάπλωση. Προκαλεί 

σημαντικές ζημίες σε δάση της Ευρώπης, της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής. 

Προσβάλει πρωτογενώς τους νεαρούς βλαστούς (κλαδίσκους) υγειών δένδρων και 

δευτερογενώς, το φλοιό ασθενικών, αδύναμων ή προσβεβλημένων δένδρων πεύκης. 

Οι πρωτογενείς προσβολές (ξηράνσεις κλαδίσκων) προκαλούν σχετικά σημαντική 

απώλεια αύξησης, ενώ οι δευτερογενείς προσβολές του φλοιού προκαλούν νέκρωση 

των δένδρων (Καϊλίδης Δ., 1991).  

Σε γενικές γραμμές μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι αιτίες των πληθυσμιακών 

εξάρσεων είναι πολυπαραγοντικές, έχουν δηλαδή αιτία ένα συνδυασμό συνθηκών - 
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παραγόντων. Μεταξύ αυτών, σημαντικότερες είναι η ύπαρξη αβαθών ή φτωχών 

εδαφών, οι αναδασώσεις, η εξαιρετικά πυκνή συγκόμωση, η παρουσία ανεμο-

χιονοθλασιών ή ανεμο–χιονορριψιών, η παρατεταμένη ξηρή και θερμή περίοδος. 

Κάθε μία από αυτές τις συνθήκες ξεχωριστά, ευνοεί την παρουσία φλοιοφάγων 

εντόμων, ενώ ο συνδυασμός τους οδηγεί σε πληθυσμιακές εξάρσεις. 

Σε όλες τις περιπτώσεις για την αντιμετώπιση των εξάρσεων προτείνεται υλοτόμηση, 

αποφλοίωση και απομάκρυνση όλων των προσβεβλημένων, σπασμένων και νεκρών 

δέντρων. 

Στο δημοτικό δασόκτημα Ισενλή, το οποίο έχει προέλθει από αναδασώσεις κυρίως 

χαλέπιας και τραχείας πεύκης, η μεγάλη πυκνότητα των συστάδων, η έλλειψη 

στοιχειωδών καλλιεργητικών μέτρων (αραιώσεις), δημιούργησε σοβαρά 

προβλήματα ανταγωνισμού μεταξύ των δένδρων. Ο μεγάλος ανταγωνισμός μείωσε 

την αντοχή των δέντρων σε βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Τα εξασθενημένα 

δέντρα ανταγωνιζόμενα για τα θρεπτικά στοιχεία και το νερό, ήταν πιο ευάλωτα σε 

ασθένειες και προσβολές εντόμων όπως στην προκειμένη περίπτωση. 

 Αφετέρου ο κίνδυνος από τις πυρκαγιές είναι υπαρκτός και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και αντιμετώπισης εξαιτίας της σύνθεσης της βλάστησης και του 

περιαστικού χαρακτήρα του δασοκτήµατος. Από την περιγραφή και ανάλυση της 

δασικής βλάστησης προκύπτουν, σχετικά µε το βαθµό επικινδυνότητας της περιοχής 

από άποψη πυρκαγιών, τα κάτωθι : 

Ως προς την ευφλεκτικότητα η περιοχή ανήκει κλάση Γ (η ζώνη Quercetalia 

pubescentis χαρακτηρίζεται αρκετά ανθεκτική) και στην πιο εύφλεκτη κλάση Β 

(αναδασώσεις κωνοφόρων ειδών). 

Ως προς την καυσιµότητα οι διαπλάσεις των αειφύλλων πλατυφύλλων ανήκουν στη 

Γ κλάση (µέτρια καυσιµότητα) ενώ οι αναδασώσεις των κωνοφόρων παρουσιάζουν 

υψηλή καυσιµότητα και ανήκουν στη Β κλάση. 

Από τα στοιχεία αυτά σε συνδυασµό µε το ξηροθερµικό κλίµα της περιοχής 

προκύπτει ότι ο κίνδυνος ξεσπάσματος μιας καταστροφικής πυρκαγιάς στο 

δασόκτημα είναι πολύ µεγάλος. 

. 
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5.      ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 

5.1.  Η ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Η υφιστάµενη κατάσταση του δασοκτήµατος είναι αποτέλεσµα των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων οι οποίες αναπτύχθηκαν στο χώρο τόσο στο παρελθόν όσο και 

σήµερα. Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές είχαν αρνητικά 

αποτελέσµατα στο δασικό οικοσύστηµα (εκχερσώσεις, υπερβόσκηση, 

λαθροϋλοτοµίες, πυρκαγιές) χωρίς να απουσιάζουν όµως και εκείνες οι οποίες 

αποσκοπούσαν στη βελτίωση και στην προστασία του (αναδασώσεις, διάνοιξη και 

συντήρηση δασικού οδικού δικτύου, έργα αντιπυρικής προστασίας). Οι ενέργειες 

όµως αυτές είχαν εκτατικό χαρακτήρα και τα αποτελέσµατά τους δεν ήταν τα 

επιθυµητά λόγω έλλειψης διαχειριστικού σχεδίου. 

Από την πλευρά του Δημοσίου, τα έτη 1982-1987 η ∆ιεύθυνση Αναδασώσεων 

Θεσσαλονίκης προέβη στην αναδάσωση του µεγαλύτερου µέρους του δασοκτήµατος 

κυρίως µε κωνοφόρα είδη. Οι θέσεις στις οποίες πραγµατοποιήθηκαν είναι οι εξής: το 

1982 αναδασώθηκε η περιοχή πάνω από τα Καλακατρώνια και µέχρι εντός των 

διοικητικών ορίων του Πανοράµατος, το 1983 η περιοχή δυτικά του οικισµού 

Τριαδίου στη θέση Κόκκινη Ανηφόρα µέχρι τον εγκατελειµµένο οικισµό της 

Μερσινούδας, το 1984 στο όρος Θερµό συµπεριλαµβανοµένου και του τµήµατος που 

ανήκει στην Κοινότητα Ν. Ραιδεστού, το 1985 έγιναν αναδασώσεις στο βόρειο τµήµα 

του δασοκτήµατος, το 1986 αναδασώθηκε η περιοχή από τα Παριανά Μανδριά µέχρι 

τα όρια και πέρα από αυτά ενώ το 1987 έγιναν παρόδιες φυτεύσεις σε τµήµα του 

δασικού οδικού δικτύου του δασοκτήµατος. Επίσης, το έτος 1992 η ∆ιεύθυνση 

Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης προέβη στην αναδάσωση 500 στρεµµάτων του 

δασοκτήµατος µε 76.189 φυτάρια κωνοφόρων και πλατυφύλλων. 

Από την πλευρά του ο Δήμος Θέρμης έχει εκπονήσει Διαχειριστική μελέτη που 

αφορούσε την περίοδο 2007–2016, η οποία εγκρίθηκε με την 11831/17-12-2007 

απόφαση της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 

παρεμβάσεις και τα διαχειριστικά μέτρα της εν λόγω μελέτης μέχρι σήμερα δεν 

εφαρμόσθηκαν. 

5.2.  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΟΜΗΣ  

Η μέριμνα και η φροντίδα του Δήμου σε ότι αφορά την ενίσχυση των συνθηκών 

αντιπυρικής προστασία του δασοκτήματος ήταν μεγάλη και ενεργή. Στο δασόκτημα 
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έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν διάφορα έργα όπως : 

(α) διάνοιξη δασικού αντιπυρικού δρόµου Γ’ Κατηγορίας µήκους 3.322 µ. (1996) 

(β) κατασκευή υδατοδεξαµενής 100 κ.µ. µε αγωγό µεταφοράς νερού στην περιοχή 

«Πηγή Μάνας - Μερσινούδα» (1999) 

(γ) καλλιέργεια πρινώνων (1999) 

(δ) διάνοιξη δασικού αντιπυρικού δρόµου Γ’ Κατηγορίας µήκους 1.573 µ. Από θέση 

Μερσινούδα ως θέση Μουσταφά Μαντρί (2014-2015) 

(ε) κατασκευή υδατοδεξαµενής 280 κ.µ. µε αγωγό µεταφοράς νερού για ενίσχυση 

των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας του δασοκτήματος (2014-2015) 

(στ) κλαδεύσεις-καθαρισμοί της δασικής βλάστησης σε επιφάνεια 270 στρμ. για 

ενίσχυση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας του δασοκτήματος (2014-2015). 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται με σκοπό αφενός την απομάκρυνση των εστιών 

εξάπλωσης της ασθένειας με την απομάκρυνση της οργανικής ύλης που θα προέλθει 

από τα υπολείμματα των εξυγιαντικών – καλλιεργητικών υλοτομιών στα πλαίσια της 

έκτακτης κάρπωσης των προσβεβλημένων ατόμων της πεύκης και αφετέρου την 

ενίσχυση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας του δασοκτήματος.  
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6.      ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εξυγιαντικές – καλλιεργητικές υλοτομίες της έκτακτης κάρπωσης θα γίνουν, με 

βάση την με αρ. 3880/29-1-2020 απόφαση έγκρισης έκτακτης κάρπωσης για το 

δασόκτημα Ισενλή της Δ/νσης Δασών Θεσσαλονίκης, στις συστάδες 1α, 1β, 1γ, 2β, 

3α, 3γ, 3δ, 4α, 9γ, 10β, 11α και 11β, συνολικής έκτασης 1806,10 στρεμμάτων. 

Μετά την ολοκλήρωση των υλοτομιών έκτακτης κάρπωσης των προσβεβλημένων 

ατόμων και την παραλαβή των κορμών, κατά την οποία θα αποληφθεί ξυλώδες 

κεφάλαιο 4.470 κμ., εντός του δασικού χώρου θα παραμείνουν υπολείμματα (λεπτοί 

κορμοί, κλαδιά κλπ.) διαμέτρου ως και πέντε (5) εκατοστών. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν αφορούν τα υπολείμματα αυτά (κλαδιά, άλλα 

δασοκομικά προϊόντα) και συγκεκριμένα :  

(α) στον τεμαχισμό, όπου απαιτηθεί, με αλυσοπρίονο των μεγάλου μήκους 

υπολειμμάτων τα οποία δυσχεραίνουν την απομάκρυνσή των  

(β) στην μεταφορά των υπολειμμάτων διά χειρός εργάτη, στη συγκέντρωση και 

εναπόθεσή τους σε επιλεγμένες κατάλληλες θέσεις σε παρακείμενους δρόμους ή 

αντιπυρικές ζώνες ή σε βατά σημεία εντός του δάσους, εύκολης πρόσβασης. Η μέση 

απόσταση μεταφοράς, από τις θέσεις υλοτομίας ως τα σημεία συγκέντρωσης είναι τα 

100 μ.  

(γ) στον θρυμματισμό των υπολειμμάτων με κατάλληλο αυτοτροφοδοτούμενο ή μη 

μηχάνημα (θρυμματιστής), που να μπορεί να θρυμματίζει εύκολα τεμάχια ξύλων 

διαμέτρου ως και 5 εκ. και το οποίο να διαθέτει χοάνη τροφοδοσίας καθώς και χοάνη 

διασκορπισμού 

(δ) στην ομοιόμορφη διασπορά, και όχι εναπόθεση, του θρυμματισμένου υλικού 

εντός του δασικού χώρου και με αυστηρή απαγόρευση στο κατάστρωμα των 

δασικών δρόμων ή των ζωνών ή των τάφρων απορροής των ομβρίων.   
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7.   ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εξυγιαντικές – καλλιεργητικές υλοτομίες της έκτακτης κάρπωσης θα σε συνολική 

έκταση δάσους 1806,10 στρέμματα και συγκεκριμένα στις συστάδες 1α, 1β, 1γ, 2β, 

3α, 3γ, 3δ, 4α, 9γ, 10β, 11α και 11β, όπως φαίνονται στον επισυναπτόμενο 

δασοπονικό χάρτη. 

Πίνακας 2 : Έκταση συστάδων  

Συστάδα ∆ασοσκεπής έκταση (σε στρμ.) ∆ασοπονικό είδος 

1α 229,0 Χαλέπιος Πεύκη 

1β 88,6 Χαλέπιος Πεύκη 

1γ 
103,9 Χαλέπιος Πεύκη 

12,7 Κυπαρίσσι 

2β 121,2 Χαλέπιος Πεύκη 

3α 64,6 Χαλέπιος Πεύκη 

3γ 206,6 Τραχεία πεύκη 

3δ 
87,2 Χαλέπιος πεύκη 

84,9 Τραχεία πεύκη 

4α 173,6 Χαλέπιος πεύκη 

9γ 289,5 Τραχεία πεύκη 

10β 186,2 Τραχεία πεύκη 

11α 52,7 Τραχεία πεύκη 

11β 105,4 Τραχεία πεύκη 

ΣΥΝΟΛΟ 1806,1   

Οι συστάδες εμφανίζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας ως προς την μεταφορά των 

υπολειμμάτων από τα υλοτόμια στους χώρους συγκέντρωσης για θρυμματισμό και 

αυτό οφείλεται στην ύπαρξη ή μη υπορόφου. Συστάδες όπου εμφανίζεται πυκνός 

υπόροφος ο οποίος δυσχεραίνει την κίνηση του εργάτη εκτιμάται προσαύξηση 25% 

του απαιτούμενου χρόνου.  
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Πίνακας 3 : Έκταση συστάδων με υπόροφο 

Συστάδα ∆ασοσκεπής έκταση (σε στρμ.) ∆ασοπονικό είδος 

1γ 
103,9 Χαλέπιος Πεύκη 

12,7 Κυπαρίσσι 

3α 64,6 Χαλέπιος Πεύκη 

3γ 206,6 Τραχεία πεύκη 

9γ 289,5 Τραχεία πεύκη 

10β 186,2 Τραχεία πεύκη 

11α 52,7 Τραχεία πεύκη 

11β 105,4 Τραχεία πεύκη 

ΣΥΝΟΛΟ 1021,6   

Πίνακας 4 : Έκταση συστάδων άνευ υπορόφου 

Συστάδα ∆ασοσκεπής έκταση (σε στρμ.) ∆ασοπονικό είδος 

1α 229,0 Χαλέπιος Πεύκη 

1β 88,6 Χαλέπιος Πεύκη 

2β 121,2 Χαλέπιος Πεύκη 

3δ 
87,2 Χαλέπιος πεύκη 

84,9 Τραχεία πεύκη 

4α 173,6 Χαλέπιος πεύκη 

ΣΥΝΟΛΟ 784,5   
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8.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

Με βάση τιμές Γ τριμήνου 2012 

Άρθρο Είδος Μονάδα 
Τιμή 

Μονάδας 
Μονάδα 

Τιμή 

Μονάδας 

ΠΡΣ111 Εργάτης ανειδίκευτος ημερομίσθιο 62,99 ώρα 15,31 

ΠΡΣ112 Εργάτης ειδικευμένος ημερομίσθιο 69,28 ώρα 16,84 

ΠΡΣ115 

Χειριστής ελαφρού 

μηχανήματος 

(αλυσοπρίονο) 

ημερομίσθιο 111,92 ώρα 21,11 

ΠΡΣ117 Οδηγός ελκυστήρα ημερομίσθιο 86,40 ώρα 16,26 

ΠΡΣ211 Πετρέλαιο κίνησης     λίτρο 1,2276 

ΠΡΣ214 Ορυκτέλαιο     χλγρ. 4,55 

ΠΡΣ450 
Ελκυστήρας με θρυμ-

ματιστικό εξάρτημα 
    Η.Δ. 115,12 

Για τις ανάγκες του παρόντος τιμολογίου των εργασιών δημιουργήθηκαν, με βάση 

χρονικές σπουδές και την εμπειρία, δύο ειδικά άρθρα ανάλογα με την ύπαρξη ή μη 

υπορόφου βλάστησης εντός του δασικού χώρου που θα γίνουν οι εργασίες 

τεμαχισμού και μεταφοράς των υπολειμμάτων. 

Άρθρο 1  (ΑΤ-1) 

Για ένα (1) στρέμμα δάσους άνευ υπορόφου βλάστησης που συμπεριλαμβάνει τις 

εργασίες (α) τεμαχισμού μεγάλου μήκους υπολειμμάτων, (β) μεταφοράς και 

συγκέντρωσης των υπολειμμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις στους παρακείμενους 

δρόμους, ζώνες ή διάκενα, σε μέση απόσταση μεταφοράς 100 μ., (γ) θρυμματισμού 

των υπολειμμάτων με μηχάνημα θρυμματισμού ξύλου και (δ) διασποράς των 

προιόντων θρυμματισμού εντός του δασικού χώρου  

(Τιμή € ανά στρέμμα)  

α.    Τεμαχισμός υπολειμμάτων υλοτομίας 

 ΠΡΣ 115 Χειριστής ελαφρού μηχανήματος (αλυσοπρίονο) 

ώρες 0,2  Χ  21,11 €/ώρα   =   4,22  € 
  



 

 

σελ. 14 

β.    Μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομίας 

 ΠΡΣ 111 Εργάτης ανειδίκευτος 

ώρες 2,5  Χ  15,31 €/ώρα   =   38,28  € 

γ.    Εργασία μηχανήματος θρυμματισμού 

 Ελκυστήρας με θρυμματιστικό 

ΠΡΣ 450 Ελκυστήρας με θρυμματιστικό 

ΗΔ 0,2  Χ  115,12 €/ημέρα   =   23,02  € 

ΠΡΣ 211 Καύσιμα 

λίτρα 6  Χ  1,2276 €/λίτρο   =   7,37  € 

ΠΡΣ 214 Λιπαντικά 

χλγρ. 0,4  Χ  4,55 €/κιλό   =   1,62  € 

ΠΡΣ 117 Οδηγός 

ώρες 0,75  Χ  16,26 €/ώρα   =   12,20  € 

δ.    Εργασία εργάτη 

 ΠΡΣ 112 Εργάτης ειδικευμένος 

ώρες 1  Χ  16,84 €/ώρα   =   16,84  € 

Τιμή Εφαρμογής       103,75 €/στρέμμα δάσους ανευ υπορόφου βλάστησης 

 

Άρθρο 2  (ΑΤ-2) 

Για ένα (1) στρέμμα δάσους με υπόροφο βλάστησης που συμπεριλαμβάνει τις 

εργασίες (α) τεμαχισμού μεγάλου μήκους υπολειμμάτων, (β) μεταφοράς και 

συγκέντρωσης των υπολειμμάτων σε συγκεκριμένες θέσεις στους παρακείμενους 

δρόμους, ζώνες ή διάκενα, σε μέση απόσταση μεταφοράς 100 μ., (γ) θρυμματισμού 

των υπολειμμάτων με μηχάνημα θρυμματισμού ξύλου και (δ) διασποράς των 

προιόντων θρυμματισμού εντός του δασικού χώρου  

(Τιμή € ανά στρέμμα)  

α.    Τεμαχισμός υπολειμμάτων υλοτομίας 

 ΠΡΣ 115 Χειριστής ελαφρού μηχανήματος (αλυσοπρίονο) 

ώρες 0,5  Χ  21,11 €/ώρα   =   10,56  € 
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β.    Μεταφορά υπολειμμάτων υλοτομίας 

 ΠΡΣ 111 Εργάτης ανειδίκευτος 

ώρες 4  Χ  15,31 €/ώρα   =   61,24  € 

γ.    Εργασία μηχανήματος θρυμματισμού 

 Ελκυστήρας με θρυμματιστικό 

ΠΡΣ 450 Ελκυστήρας με θρυμματιστικό 

ΗΔ 0,2  Χ  115,12 €/ημέρα   =   23,02  € 

ΠΡΣ 211 Καύσιμα 

λίτρα 6  Χ  1,2276 €/λίτρο   =   7,37  € 

ΠΡΣ 214 Λιπαντικά 

χλγρ. 0,4  Χ  4,55 €/κιλό   =   1,62  € 

ΠΡΣ 117 Οδηγός 

ώρες 0,75  Χ  16,26 €/ώρα   =   12,20  € 

δ.    Εργασία εργάτη 

 ΠΡΣ 112 Εργάτης ειδικευμένος 

ώρες 1,25  Χ  16,84 €/ώρα   =   21,05  € 

Τιμή Εφαρμογής       137,26 €/στρέμμα δάσους με υπόροφο βλάστησης 
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9.   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΤ Εργασία Μονάδα 

μέτρησης 

Ποσότητα Τιμή 

μονάδας 

(σε €) 

Δαπάνη  (σε 

€) 

1 Σε δάσος άνευ υπορόφου (α) 

τεμαχισμός μεγάλου μήκους 

υπολειμμάτων, (β) μεταφορά και 

συγκέντρωση των υπολειμμάτων σε 

θέσεις στους παρακείμενους δρόμους, 

ζώνες ή διάκενα, σε μέση απόσταση 

μεταφοράς 100 μ., (γ) θρυμματισμός 

των υπολειμμάτων με μηχάνημα 

θρυμματισμού ξύλου και (δ) διασπορά 

των προϊόντων θρυμματισμού εντός 

του δασικού χώρου  

στρέμμα 784,50 103,75 81.389,52 

2 Σε δάσος με υπόροφο (α) τεμαχισμός 

μεγάλου μήκους υπολειμμάτων, (β) 

μεταφορά και συγκέντρωση των 

υπολειμμάτων σε θέσεις στους 

παρακείμενους δρόμους, ζώνες ή 

διάκενα, σε μέση απόσταση μεταφοράς 

100 μ., (γ) θρυμματισμός των 

υπολειμμάτων με μηχάνημα 

θρυμματισμού ξύλου και (δ) διασπορά 

των προϊόντων θρυμματισμού εντός 

του δασικού χώρου 

στρέμμα 1021,60 137,26 140.219,71 

 Σύνολο Α    221.609,23 

 ΦΠΑ 24%    53.186,22 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    274.795,44 
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Θέρμη 27/2/2020 

Θέρμη 27/2/2020 Η Προϊσταμένη Δ/νσης 

 Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

  

  

Δημήτριος Καρακύριος Ελένη Αδαμοπούλου 

Δασολόγος Γεωπόνος 
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