
 

          ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

     

Δράση: «Δαπάνες των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την εκτέλεση 

εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και 

λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους, καθώς και της τήρησης τους» 

 

Υπηρεσίες:  «Βοηθητικές υποστηρικτικές εργασίες κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης 

δασικών χαρτών και λοιπές εργασίες» 

 

 

1. Περιεχόμενο παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών-Διάρκεια 

 

 

1.Διάθεση εκπαιδευμένου προσωπικού ειδικότητας 

Δασολόγου για την υλοποίηση του αντικειμένου της 

Σύμβασης.  

2.Απασχόληση: 8ωρο 

3.Άτομα: ένα (1) 

Μονάδα μέτρησης: ανθρωπομήνας 

Διάρκεια παρεχόμενη υπηρεσίας: 2 

μήνες. 

 

Την υποβοήθηση στην αναμόρφωση των δασικών 

χαρτών σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 

48 του ν. 4685/2020, σε όποιο στάδιο αυτοί βρίσκονται, 

προκειμένου να συμπεριλάβουν τις διοικητικές πράξεις 

των άρθρων 1 και 2 του παραπάνω νόμου. Η 

αναμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα στην υπουργική απόφαση 

ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020. Οι δασικοί χάρτες που 

αναρτήθηκαν πριν την ισχύ του ν. 4685/2020, 

συμπεριλαμβανομένων των μερικώς ή ολικώς 

κυρωθέντων, μετά την κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση 

και τροποποίηση, αναρτώνται εκ νέου στο σύνολό τους, 

συμπεριλαμβανομένων και των μη αναμορφωθέντων 

τμημάτων τους. Προκειμένου για την εκ νέου ανάρτησή 

τους, ο δασικός χάρτης προς ανάρτηση 

επανακωδικοποιείται, λαμβάνοντας νέο Δασικό Κωδικό 

Αριθμό, σε συνέχεια αυτού που αφορούσε η 

προηγηθείσα ανάρτηση. Τα πεδία που προσδιορίζουν τη 

γεωμετρία των πολυγώνων της νέας ανάρτησης 

(εμβαδόν, περίμετρος, τετμημένη κεντροειδούς και 

τεταγμένη κεντροειδούς), ενημερώνονται με βάση τη 

Διάρκεια: 2 μήνες 
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νέα γεωμετρία τους, όπως έχει προκύψει μετά την 

επεξεργασία τους. 

Υποβοήθηση στη θεώρηση του δασικού χάρτη που θα 

αφορά όλη την Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ και στην συνέχεια στην 

ανάρτηση του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις 

προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

(Ενσωμάτωση των στοιχείων του χάρτη στην ανάρτηση 

και διενέργεια νέας τοπολογίας σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές σύνταξης των δασικών χαρτών.) 

Τεχνική υποστήριξη στην κατάρτιση, αναμόρφωση, 

ανάρτηση του Δασικού Χάρτη, καθώς και στη δήλωση 

του Δημοσίου στο Κτηματολόγιο που απορρέει από την 

κατάρτιση του δασικού χάρτη. 

Διάρκεια: 2 μήνες 

Διαδικτυακή υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε 

περιβάλλον G.I.S. και ΑutoCAD. 

Διάρκεια: 2 μήνες 

Υποστήριξη στην κατάθεση προτάσεων έγερσης αγωγών 

του Ελληνικού Δημοσίου 

Διάρκεια: 2 μήνες 

Υποβοήθηση-υποστήριξη-έλεγχος των λογισμικών στην 

έδρα της Υπηρεσίας. Διάρκεια: 2 μήνες 

Παράδοση ειδικότερα των αναμορφωμένων μερικώς 

κυρωμένων δασικών χαρτών Π.Ε. Ξάνθης σε εφαρμογή 

της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 

έτοιμων για θεώρηση και ανάρτηση σύμφωνα με τις 

ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές 

Διάρκεια: μέχρι 27/11/2020 

 

Αναλυτικότερα: 

 

 

α) Διάθεση προσωπικού από τον ανάδοχο στην Υπηρεσία 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, προσωπικό 

και ειδικότερα ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων, για την υλοποίηση του αντικειμένου, με 

οκτάωρη απασχόληση. 

Συνολική διάρκεια παρεχόμενης υπηρεσίας: 2 μήνες. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 η Διευθύνουσα Υπηρεσία μπορεί πάντα να διατάσσει 

την απομάκρυνση και την αντικατάσταση του προσωπικού που κρίνεται δικαιολογημένα 

ακατάλληλο ή την ενίσχυση με επιπλέον άτομα του αναδόχου. 

Ρητά καθορίζεται ότι η πρόσληψη του υπόψη προσωπικού από τον Ανάδοχο σε καμία περίπτωση 

δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του, ο δε Ανάδοχος παραμένει 

πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος απέναντι στην Υπηρεσία. 

 

β) Επιπλέον ο ανάδοχος θα παρέχει στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων: 

 

• Ψηφιοποίηση των ατομικών διοικητικών πράξεων που μας υποβλήθηκαν στη διαδικασία 

αναμόρφωσης του δασικού χάρτη. 

• Υποβοήθηση στην Αναμόρφωση του υπό κατάρτιση δασικού χάρτη Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ, 

διόρθωση και συμπλήρωση του, με τα στοιχεία του άρθρου 48 του νόμου 4685/2020, τις 

οδηγίες της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/2020, ενσωμάτωση των 

πράξεων της Διοίκησης και εκ νέου αναμόρφωση του και επικαιροποίηση του σύμφωνα 

με τις υποδείξεις της Δ/νσης Δασών ΞΑΝΘΗΣ 

• Υποβοήθηση στη θεώρηση του δασικού χάρτη που θα αφορά όλη την Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ και 

στην συνέχεια στην ανάρτηση του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις 

προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος, (Ενσωμάτωση των στοιχείων του χάρτη 

στην ανάρτηση και διενέργεια νέας τοπολογίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές σύνταξης 
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των δασικών χαρτών.) 

• Τεχνική υποστήριξη στη δήλωση του Δημοσίου στο Κτηματολόγιο που απορρέει από την 

κατάρτιση του δασικού χάρτη. 

• Διαδικτυακή υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων σε περιβάλλον GIS. 

• Υποβοήθηση-υποστήριξη-έλεγχο των λογισμικών στην έδρα της Υπηρεσίας 

 

γ) Οτιδήποτε ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου τα ψηφιακά αρχεία να είναι 

συμβατά με την εφαρμογή της ΕΚΧΑ Α.Ε. για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών, έτσι ώστε να 

μπορεί να υλοποιηθεί η ανάρτησή τους. 

 

2. Χρονική διάρκεια 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες, όσο και το χρονικό διάστημα απασχόλησης 

του προσωπικού που θα διατεθεί.  

Ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της. 

Παράταση είναι δυνατή μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

3. Αμοιβή  

 

Η  εκτιμηθείσα αξία των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε 24.300,00 € (με 

ΦΠΑ 24%),  περιλαμβάνει τη συνολική αμοιβή των εργασιών  

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών  θα καλυφθεί από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών 

του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/76941/2129/09-10-2020 

(Α∆Α:67ΩΠ4653Π8-ΙΙΑ) και ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/98251/2812/14.10.2020 (ΑΔΑ: ΨΚ814653Π8-5Ι0) 

αποφάσεις του ΥΠΕΝ. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει σε μία δόση. 

 

 

  Ξάνθη 19.10.2020 

   ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ              ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η Συντάκτρια                                     Ο εκτελών καθήκοντα Δ/ντή Δασών Ξάνθης 

 

  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ                    ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

   Δασολόγος με Α΄ βαθμό      Δασολόγος με Α΄ βαθμό 

 


