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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
«Υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης και διόρθωσης δασικού χάρτη Π.Ε. Ροδόπης» 

 
  

 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Η ανάρτηση του δασικού χάρτη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων των Δήμων Κομοτη-

νής, Ιάσμου, Μαρωνείας – Σαπών και Αρριανών Π. Ε. Ροδόπης, κατά την έννοια του αρ. 14 του ν. 

3889/10 όπως ισχύει, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Μέσω της δημοσιότητας του δασικού χάρτη, που επιτυγχάνεται 

µε την ανάρτησή του, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει γνώση του περι-

εχομένου του και να αμφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη µορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν 

αποτυπωθεί σε αυτόν. 

Η  παραπάνω ανάρτηση περιλαμβάνει τον θεωρημένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζο-

νται τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, 

τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών εν γένει εκτάσεων που 

προσδιορίστηκαν από τα φωτοερµηνευτικά στοιχεία των παλαιότερων αεροφωτογραφιών και 

την απόφαση για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, στην οποία είναι ενσωματωμένη ανακοίνω-

ση-πρόσκληση για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. 

Οι παρεχόμενες εργασίες έχουν ως σκοπό την υποστήριξη του Τμήματος Δασικών Χαρτογρα-

φήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης, μέσω του συνεργάτη του αναδόχου σε όλες τις εργασί-

ες που αφορούν την συμπλήρωση και διόρθωση του δασικού χάρτη Π. Ε. Ροδόπης, καθώς και τις 

λοιπές εργασίες έως και την κύρωσή του, όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:  

1. Στον έλεγχο για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων του αναρτημέ-

νου δασικού χάρτη. 

2. Στην ενσωμάτωση των αποδεκτών πρόδηλων σφαλμάτων και τη διόρθωση του αναρτη-

μένου δασικού χάρτη. 

3. Στις τεχνικές εργασίες που απαιτούνται για την εκ νέου ανάρτηση του δασικού χάρτη, 

σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 2 του ν. 4801/2021 (Α’ 83). 

4. Στον έλεγχο της ορθότητας και της πληρότητας των καταχωρηθέντων στοιχείων στην ει-

δική εφαρμογή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». 

5. Στην επεξεργασία των αντιρρήσεων, την ομαδοποίησή τους και την προετοιμασία για 

διαβίβασή τους στις αρμόδιες Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. 

6. Στις εργασίες προετοιμασίας του δασικού χάρτη προς μερική κύρωση σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 
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Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

 

Η εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε 7.200,00€ (με ΦΠΑ 

24%) και περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή για το παρακάτω προσωπικό:  

Ένας (1) συνεργάτης με ειδικότητα Δασολόγου (Π.Ε.) ή Δασοπόνου (Τ.Ε.) με γνώσεις χειρισμού 

προγραμμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την παροχή των υποστηρικτικών 

εργασιών, επί χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, στις εργάσιμες ήμερες και ώρες της Υπηρε-

σίας, στη Διεύθυνση Δασών Ροδόπης. Η εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών ερ-

γασιών αναλύεται  ως εξής: 5.806,45 € δαπάνη εργασιών και 1.393,55 € ΦΠΑ. 

 

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 

Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2021 και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.  Η αποπληρωμή 

των εργασιών θα γίνει σε φάσεις, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί. 

 

Η αμοιβή συμπεριλαμβάνει όλες τις αμοιβές, μισθούς εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη, κά-

θε άλλη δαπάνη των Αναδόχων υπέρ τρίτων και του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο τελευ-

ταίος να παράσχει προσηκόντως τις υποστηρικτικές εργασίες. 

 

Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση του υποέρ-

γου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

 

 

 Κομοτηνή 18-08-2021 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Η Συντάκτρια 

 

 

 

Τύρου Χάρις 

Γεωτεχνικός (Δασολόγος)  

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης 

α.α. 

 

 

Τηγανούριας Ελευθέριος 

Γεωτεχνικός (Δασολόγος) 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την με αρ. πρωτ. 177124/18-08-2021 απόφαση Δ/νσης Δασών Ροδόπης 

 

Κομοτηνή 18-08-2021 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

της Διεύθυνσης Δασών Ροδόπης 

α.α. 

 

 

Τηγανούριας Ελευθέριος 

Γεωτεχνικός (Δασολόγος) 

 


