
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ.» 
 

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Δράσεις προσδιορισμού και καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήμματος, 
μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης και προστασίας των 
δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου 
Αλεξανδρούπολης έτους 2021» 

 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Σκοπός των εργασιών είναι η υποβοήθηση του Τμήματος Εκτελέσεως Δασοτεχνικών Έργων του 
Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης από Δύο (2) Δασολόγους ή Δασοπόνους τους οποίους θα παραχωρήσει ο 
ανάδοχος με σκοπό να συνεισφέρουν στην εκπόνηση δασοτεχνικών μελετών που αφορούν στα δασικά 
οικοσυστήματα της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

Ειδικότερα, οι βοηθητικές εργασίες περιλαμβάνουν την λήψη στοιχείων υπαίθρου (δοκιμαστικές 
επιφάνειες κλπ), την επεξεργασία τους, την κατάρτιση θεματικών χαρτών, την σχεδίαση τεχνικών έργων (πχ 
φράγματα, σωληνωτούς οχετούς κλπ) με τη χρήση ειδικού λογισμικού, την αναζήτηση πληροφοριών από 
διάφορες υπηρεσίες και φορείς, την επικοινωνία με επιστημονικούς φορείς για λήψη επικαιροποιημένων 
γνώσεων σε εξειδικευμένα θέματα και όποια άλλη επιστημονική εργασία απαιτηθεί.  

Η λήψη στοιχείων υπαίθρου θα πραγματοποιείται με ιδιόκτητο όχημα του αναδόχου και σε ειδικές 
περιπτώσεις με όχημα της υπηρεσίας. 

Το προσωπικό, που θα διατεθεί στην υπηρεσία από τον ανάδοχο των εργασιών θα είναι 
εξοπλισμένος με κατάλληλο φορητό υπολογιστή, με προεγκατεστημένα ειδικά λογισμικά για την εκπόνηση 
πάσης φύσης δασοτεχνικών μελετών. 

Επιπλέον, ο ανάδοχος θα παρέχει στο Τμήμα Εκτελέσεως Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου 
Αλεξανδρούπολης τεχνική υποστήριξη και επίλυση των όποιων προβλημάτων προκύψουν κατά την εκπόνηση 
των δασοτεχνικών μελετών. 
 
ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων βοηθητικών εργασιών ανέρχεται σε 27.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) 
η οποία αναλύεται ως εξής: 21.774,19 € δαπάνη εργασιών και 5.225,81 € ΦΠΑ (24%) και αφορά στην 
απασχόληση του παρακάτω προσωπικού:  

Δύο (2) συνεργάτες με ειδικότητα Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου ή Δασοπόνου, για την 
παροχή των βοηθητικών εργασιών επί χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών έκαστος στις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης. 

Η παροχή των βοηθητικών εργασιών έχει ενταχθεί στο υποέργο “ Δράσεις προσδιορισμού και 
καταγραφής του διαθέσιμου ξυλώδους λήµµατος, μελέτες αντιπυρικής προστασίας και μελέτες ανάπτυξης 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

 

 



 

Τεχνική Περιγραφή 

και προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου 
Αλεξανδρούπολης έτους 2021” της μελέτης «ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΔΜ-Θ.» με Κ.Α.Ε. 2016ΜΠ03100002 της ΣΑΜΠ 031. Η σύμβαση 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, 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 βοηθητικές εργασίες. 

Τέλος, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση των 
εργασιών χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

Αλεξανδρούπολη   01 - 03 - 2021 
Ο Συντάκτης 

 
 
 
 

Παπαθεοδώρου Ιωάννης 
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης 

 
 
 

Πιστόλας Γεώργιος 
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την με αρ. πρωτ. 3512 / 02 - 03 - 2021  απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 

 
Αλεξανδρούπολη 02 - 03. - 2021 

Ο Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 
 
 
 

Ζαχαρίας Μπακλαγής 
ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 
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