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1 Σύνταξη διαχειριστικού χάρτη κλίμακας 1:20000 για πρώτη φορά
στρέμ.    

1/Ι

Για έκταση μέχρι 5.000 στρεμ.Περιλαμβάνονται  όλες οι 

δασοσκεπείς, μερικώς δασοσκεπείς, γυμνές, άγονες. Επίσης οι  

εντός των άνω ορίων τυχόν διάσπαρτες χορτολιβαδικές και  

γεωργικές εκτάσεις  μεγέθους 20 και 10 στρέμ. αντίστοιχα η  κάθε 

μια. " 1,065

1/ΙΙ Για από 5.000 - 20.000 στρέμ.(ως άνω) " 0,745

1/ΙΙΙ Για την πάνω από 20.000 στρέμ.(ως άνω) " 0,692

1/ΙV

Οι μεγαλύτερες των 10 στρέμ. γεωργικές εντός των ορίων των 

συστάδων και όσες  γεωργικές  και πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 

βρίσκονται εκτός των ορίων αλλά μέσα  στα  Διοικητικά όρια της 

Κοινότητας. " 0,173

1/V

Για ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις μεγαλ. των 20 στρεμ.  εντός 

των συστάδων, ή οποιουδήποτε μεγέθους  εκτός των ορίων των 

συστάδων  καθώς  και οι υπαλπικές ευρύτερες εκτάσεις,  

χρησιμοποιούμενες ως βοσκότοποι. " 0,277

2 Ανασύνταξη διαχειριστικού χάρτη  1:20.000 στρέμ.    

2/Ι

Για έκταση μέχρι 5.000 στρεμ.Περιλαμβάνονται  όλες οι 

δασοσκεπείς, μερικώς δασοσκεπείς, γυμνές, άγονες. Επίσης οι  

εντός των άνω ορίων τυχόν διάσπαρτες χορτολιβαδικές και  

γεωργικές εκτάσεις  μεγέθους 20 και 10 στρέμ. αντίστοιχα η  κάθε 

μια. " 1.715,00 0,853 1.462

2/ΙΙ Για από 5.000 - 20.000 στρέμ.(ως άνω) " 0,597

2/ΙΙΙ Για την πάνω από 20.000 στρέμ.(ως άνω) " 0,554

2/IV

Οι μεγαλύτερες των 10 στρέμ. γεωργικές εντός των ορίων των 

συστάδων και όσες  γεωργικές  και πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις 

βρίσκονται εκτός των ορίων αλλά μέσα  στα  Διοικητικά όρια της 

Κοινότητας. " 0,139

2/V

Για ορεινές χορτολιβαδικές εκτάσεις μεγαλ. των 20 στρεμ.  εντός 

των συστάδων, ή οποιουδήποτε μεγέθους  εκτός των ορίων των 

συστάδων  καθώς  και οι υπαλπικές ευρύτερες εκτάσεις,  

χρησιμοποιούμενες ως βοσκότοποι. " 0,222

3 Σήμανση ορίων συστάδων με ελαιόχρωμα. στρέμ.    

3/I Για συστάδες μέχρι 40Ha " 0,305

3/II Για συστάδες από 40 μέχρι 80 Ha. " 0,229

3III Για συστάδες πάνω από 80 Ha. " 0,153

4 Γενική μελέτη και διαχείριση συστάδων. στρέμ.    

4/Ι Το δάσος μελετάται για πρώτη φορά " 1,198

4/ΙΙ

Το δάσος μελετήθηκε και στο παρελθόν (Περιλαμβάνονται  όλες οι 

δασοσκεπείς, μερικώς δασοσκεπείς, γυμνές, άγονεςκαι οι τυχόν  

διάσπαρτες χορτολιβαδικές εκτάσεις  μεγέθους μέχρι 20 στρέμ. η  

κάθε μια. " 0,898

4/ΙΙΙ

Εντάσσονται  οι  εντός  των ορίων των συστάδων, γεωργικές 

εκτάσεις μέχρι 10 στρέμ. και οι  χορτολιβαδικές  μεγαλ. των 20 

στρεμ. καθώς και όλες οι   εκτός των συστάδων  ορεινές  

χορτολιβαδικές  και οι υπαλπικές  "   

4/ΙΙΙ-1 1. Ό ταν οι παραπάνω εκτάσεις μελετώνται για πρώτη  φορά. " 0,299

4/ΙΙΙ-2 2. Όταν οι παραπάνω εκτάσεις μελετήθηκαν και στο παρελθόν " 0,225
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5 Ειδική μελέτη διαχείρισης συστάδων. στρέμ.    

5/Ι Σε δάσος σπερμοφυές και διφυές. " 282,00 0,676 191

5/ΙΙ

Σε δάσος σπερμοφυές με διάγραμμα και δασοπονικό σχέδιο 

συστάδας " 1,014

5/ΙΙΙ Σε δασοσκεπή έκταση πρεμνοφυούς δάσους. " 809,00 0,439 355

5/ΙV

Μερικώς δασοσκεπή και οι κάτω των 10 στρ. εντός των 

συστάδων διάσπαρτα γυμνές, άγονες, χορτολιβ. και γεωργικές 

εκτάσεις " 0,169

6 Υπολογισμός ξυλαποθέματος και της προσαύξ. Όγκου στρέμ.   

6/Ι

Με δοκιμ. Επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών για σπερμοφυή 

υψηλά δάση κωνοφόρων " 149,983

6/ΙΙ

Με δοκιμ. Επιφάνειες και ρίψη μέσων κορμών για υψηλά και διφυή 

δάση πλατυφύλλων " 179,979

6/ΙΙΙ

Για υψηλά δάση με δοκιμ. επιφάνειες  και την χρησιμοποίηση 

Εξισώσεων του παραρτήματος Α " 3,00 89,990 270

6/ΙV Για πρεμνοφυή με δοκιμ. επιφάνειες " 8,00 74,991 600

6/V

Για πρεμνοφυή με χρησιμοποίηση πινάκων Κοσσενάκη χωρίς 

δοκιμ. επιφάνειες " 37,496

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 2.878

ΦΠΑ 24% 691

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.569
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