
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Εργασιών: «Υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικών χαρτών» 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο αναρτημένος δασικός χάρτης της Π.Ε. Έβρου στην σελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., 

σύμφωνα με το άρθ. 14 του ν. 3889/2010, παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να 

λάβουν γνώση του περιεχομένου του και να αμφισβητήσουν το χαρακτήρα ή τη μορφή ή/και 

τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε αυτόν, με την υποβολή αντιρρήσεων. 

Σκοπός των εργασιών είναι η υποβοήθηση του Τμήματος Δασικών 

Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου από συνεργείο δύο (2) Δασολόγων ή 

Δασοπόνων το οποίο θα συγκροτήσει ο ανάδοχος. Οι συνεργάτες θα βοηθήσουν στο έργο του 

ελέγχου και της ενσωμάτωσης των προδήλων σφαλμάτων στον αναρτημένο δασικό χάρτη 

σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 2 του ν. 4801/2021, καθώς και στις τεχνικές επεξεργασίες που 

απαιτούνται για την εκ νέου ανάρτησή του δύο μήνες πριν ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα 

υποβολής των αντιρρήσεων. Ταυτόχρονα, θα αναλάβουν την υποβοήθηση στην επεξεργασία 

των αντιρρήσεων και την προετοιμασία τους προς διαβίβαση στις αρμόδιες ΕΠ.Ε.Α. 

Συγκεκριμένα, θα ελέγξουν την ορθότητα και την πληρότητα των καταχωρηθέντων στοιχείων 

των αντιρρήσεων στην ηλεκτρονική βάση υποβολής τους και θα συμβάλουν στο έργο της 

ομαδοποίησής τους σύμφωνα με τις σχετικές διαταγές ώστε να διευκολύνεται το έργο της 

αρμόδιας ΕΠ.Ε.Α για τη συστηματική εξέτασή τους. Ακόμη, θα υποβοηθήσουν τεχνικά το 

έργο της προετοιμασίας του δασικού χάρτη προς μερική κύρωση σύμφωνα με τις 

απαιτούμενες προδιαγραφές. Ο ανάδοχος των εργασιών θα διαθέσει στην Υπηρεσία 

κατάλληλο φορητό υπολογιστή για κάθε έναν από τους δύο (2) συνεργάτες, με 

προεγκατεστημένο το απαιτούμενο λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. 

 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η εκτιμώμενη αξία των παρεχόμενων εργασιών ανέρχεται σε 24.500,00 € (με ΦΠΑ 

24%) η οποία αναλύεται ως εξής: 19.758,06 € δαπάνη εργασιών και 4.741,94 € ΦΠΑ (24%). 

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ειδικού 

Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021. 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. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ  

& ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ 

 

 



 

Τεχνική Περιγραφή 

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 03-08-2021 

 

 

Η Συντάκτρια 

 

 

 

Ειρήνη Ξύκη 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Προϊστάμενος του 

Τμ. Δασ. Χαρτογραφήσεων κ.α.α. 

 

 

 

Ειρήνη Ξύκη 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αρ. πρωτ. 161682/03-08-2021 απόφαση Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 

Αλεξανδρούπολη 03-08-2021 

Ο Δ/νσης Δασών Ν. Έβρου 

 

 

 

Ζαχαρίας Μπακλαγής 

ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγος) με Α΄ βαθμό 

 


