
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Εργασιών: «Υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών 

χαρτών Π.Ε. Έβρου και λοιπών εργασιών έως και την κύρωσή τους, καθώς και την 

τήρησή τους» 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σκοπός των εργασιών είναι η αναμόρφωση του Δασικού Χάρτη υπολοίπου της Π.Ε. Έβρου 

(πλην των Δ.Κ. Αλεξ/πολης, Τ.Κ. Άνθειας, Τ. Κ. Λουτρών) συνολικής έκτασης 4.019.913,85 στρ., 

σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92). Ειδικότερα, η αναμόρφωση αφορά σε εισαγωγή 

των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 

του ν. 998/1979 (A’ 289), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 3 και 4 της εγκυκλίου 

ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/08-07-2020 (Β΄2773), καθώς και άλλων σχετικών οδηγιών 

περιλαμβανομένων και αυτών που αναμένεται να εκδοθούν έως το χρόνο υλοποίησης των εργασιών. 

Για τον υπολογισμό του όγκου των εργασιών παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Ποσοστό περίπου 80% από τη συνολική έκταση της αναμόρφωσης καταλαμβάνεται από 

εποικιστικές εκτάσεις (3.147.692,72 στρ.) 

• Για όλη την έκταση της αναμόρφωσης υπάρχουν κτηματολογικά διαγράμματα στα όρια 

των οποίων θα γίνουν οι προβλεπόμενες προσαρμογές. 

• Θα γίνει επικαιροποίηση και ενσωμάτωση νέων διοικητικών πράξεων (πράξεις 

χαρακτηρισμού, κηρύξεις αναδασωτέων εκτάσεων κ.α.) οι οποίες θα παραδοθούν από την υπηρεσία. 

• Οι σχετικές πράξεις των περιπτώσεων ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του 

άρθρου 3 του ν. 998/1979 (A’ 289) που κατατέθηκαν από πολίτες στην υπηρεσία είναι συνολικά 

εννέα (9) (3 οικοδομικές άδειες και 6 διοικητικές πράξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 

998/1979) 

• Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις εκτάσεων των κανονισμών 2080/1992 και 1257/1999 που 

θα περιληφθούν στην αναμόρφωση. 

• Ο Νομός Έβρου δεν καλύπτεται από υπόβαθρα υψηλής ευκρίνειας σε όλη την έκταση του 

λόγω της συνοριακής γραμμής και για το λόγο αυτό καθίσταται αναγκαία η διενέργεια αυτοψιών για 

τη φωτοερμηνεία της πρόσφατης μορφής. 

 

Τα τελικά παραδοτέα του Δασικού Χάρτη θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες τεχνικές 

προδιαγραφές ΥΠΕΝ/158576/1579/12-07-12-7-2017 (Β΄2373). 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων εργασιών ανέρχεται σε 35.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) η 

οποία αναλύεται ως εξής: 28.225,81 € δαπάνη εργασιών και 6.774,19 € ΦΠΑ (24%). 

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ειδικού Φορέα 

Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2020. Η σύμβαση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 

 

 



 

Τεχνική Περιγραφή 

περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011, όπως 

ισχύει. 

Η αποπληρωμή της σύμβασης θα γίνει σε μία φάση σύμφωνα με σχετική απόφαση που θα 

εκδοθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς εισφορές κάθε 

είδους, φόρους ή τέλη, κάθε άλλη δαπάνη του Αναδόχου υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου, 

προκειμένου ο τελευταίος να παράσχει προσηκόντως τις υποστηρικτικές εργασίες. 

Τέλος, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση 

των εργασιών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

  Αλεξανδρούπολη 23-10-2020 

 

Ο Συντάκτης 

 

 

 

Αθανάσιος Καραμανίδης 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δ/ντής Δασών Ν. Έβρου 

 

 

 

Ζαχαρίας Μπακλαγής 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αρ. πρωτ. 17712/23-10-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 

 

Αλεξανδρούπολη 23-10-2020 

Ο Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 

 

 

 

Ζαχαρίας Μπακλαγής 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 


