
 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΔΡΓΟ: «ΜΕΛΕΣΕ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΔΑΙΚΩΝ ΕΚΣΑΕΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΑΔΜ-Θ.» 

 

ΤΠΟΔΡΓΟ: «Δξάζεηο πξνζδηνξηζκνύ θαη θαηαγξαθήο ηνπ δηαζέζηκνπ μπιώδνπο ιήκκαηνο ζε 

ζπκπιέγκαηα κε ιήςε δνθηκαζηηθώλ επηθαλεηώλ, κειέηεο αληηππξηθήο πξνζηαζίαο 

θαη κειέηεο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ ηεο 

πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Δαζαξρείνπ Θάζνπ πεξηόδνπ 2020-2021» 

 

 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΒΟΗΘΗΣΙΚΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ 

θνπόο ησλ εξγαζηώλ είλαη ε ππνβνήζεζε ηνπ Σκήκαηνο Εθηειέζεσο Δαζνηερληθώλ 

Έξγσλ ηνπ Δαζαξρείνπ Θάζνπ από έλαλ (1) Δαζνιόγν ή Δαζνπόλν κε ζθνπό λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

εθπόλεζε δαζνηερληθώλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο επζύλεο 

ηνπ Δαζαξρείνπ Θάζνπ. 

Εηδηθόηεξα, νη βνεζεηηθέο εξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηελ ιήςε ζηνηρείσλ ππαίζξνπ 

(δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο θιπ), ηελ επεμεξγαζία ηνπο, ηελ θαηάξηηζε ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ηελ 

ζρεδίαζε ηερληθώλ έξγσλ (πρ θξάγκαηα, ζσιελσηνύο νρεηνύο θιπ) κε ηε ρξήζε εηδηθνύ ινγηζκηθνύ, 

ηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ από δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη θνξείο, ηελ επηθνηλσλία κε 

επηζηεκνληθνύο θνξείο γηα ιήςε επηθαηξνπνηεκέλσλ γλώζεσλ ζε εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα θαη όπνηα 

άιιε επηζηεκνληθή εξγαζία απαηηεζεί.  

Η ιήςε ζηνηρείσλ ππαίζξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηδηόθηεην όρεκα ηνπ αλαδόρνπ θαη ζε 

εηδηθέο πεξηπηώζεηο κε όρεκα ηεο ππεξεζίαο. 

Σν πξνζσπηθό, πνπ ζα δηαηεζεί ζηελ ππεξεζία από ηνλ αλάδνρν ησλ εξγαζηώλ ζα είλαη 

εμνπιηζκέλν κε θαηάιιειν θνξεηό ππνινγηζηή, κε πξνεγθαηεζηεκέλα εηδηθά ινγηζκηθά γηα ηελ 

εθπόλεζε πάζεο θύζεο δαζνηερληθώλ κειεηώλ. 

Επηπιένλ, ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ζην Σκήκα Εθηειέζεσο Δαζνηερληθώλ Έξγσλ ηνπ 

Δαζαξρείνπ Θάζνπ ηερληθή ππνζηήξημε θαη επίιπζε ησλ όπνησλ πξνβιεκάησλ πξνθύςνπλ θαηά ηελ 

εθπόλεζε ησλ δαζνηερληθώλ κειεηώλ. 

 

ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η εθηηκώκελε αμία ησλ παξερόκελσλ βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ αλέξρεηαη ζε 10.000,00 € (κε 

ΦΠΑ 24%) ε νπνία αλαιύεηαη σο εμήο: 8.064,52 € δαπάλε εξγαζηώλ θαη 1.935,48 € ΦΠΑ (24%) θαη 

αθνξά ζηελ απαζρόιεζε ηνπ παξαθάησ πξνζσπηθνύ:  

Έλαλ (1) ζπλεξγάηε κε εηδηθόηεηα Δαζνιόγνπ ή Δαζνπόλνπ, γηα ηελ παξνρή ησλ 

βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ επί ρξνληθό δηάζηεκα επηά (7) κελώλ ζηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο ηνπ 

Δαζαξρείνπ Θάζνπ ζηελ έδξα ηνπ Δαζαξρείνπ. 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  

ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ  

& ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑ 

ΓΑΑΡΥΔΙΟ ΘΑΟΤ 

 

 



 

Τεχνική Περιγραφή 

Η παξνρή ησλ βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ έρεη εληαρζεί ζην ππνέξγν “Γπάζειρ 

πποζδιοπιζμού και καηαγπαθήρ ηος διαθέζιμος ξςλώδοςρ λήµµαηορ ζε 

ζςμπλέγμαηα µε λήτη δοκιμαζηικών επιθανειών, μελέηερ ανηιπςπικήρ πποζηαζία ρ 

και μελέηερ ανάπηςξηρ και πποζηαζίαρ ηυν δαζών και ηυν δαζικών εκηάζευν ηηρ 

πεπιοσήρ εςθύνηρ ηος Γαζαπσείος Θάζος πεπιόδος 2020-2021” ηνπ έξγνπ  

«ΜΔΛΔΣΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΩΝ ΓΑΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΓΑΙΚΩΝ 

ΔΚΣΑΔΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΑΓΜ-Θ.» με Κ.Α.Δ. 2016ΜΠ03100002 ηηρ ΑΜΠ 

031 έηνπο 2020. Η ζύκβαζε ππόθεηηαη ζηηο λόκηκεο θξαηήζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θξάηεζεο ύςνπο 0,07 % ππέξ ησλ ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηεο Εληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Δεκνζίσλ πκβάζεσλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 3 ηνπ λ. 4013/2011, όπσο 

ηζρύεη. 

Η απνπιεξσκή ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη ζε κία θάζε ζύκθσλα κε ζρεηηθή απόθαζε πνπ ζα 

εθδνζεί από ηελ Δηεπζύλνπζα Τπεξεζία. 

Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ζπκπεξηιακβάλεη όιεο ηηο ακνηβέο, κηζζνύο εηζθνξέο θάζε 

είδνπο, θόξνπο ή ηέιε, θάζε άιιε δαπάλε ηνπ Αλαδόρνπ ππέξ ηξίησλ θαη ηνπ Ειιεληθνύ Δεκνζίνπ, 

πξνθεηκέλνπ ν ηειεπηαίνο λα παξάζρεη πξνζεθόλησο ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο. 

Σέινο, ν πξνϋπνινγηζκόο πεξηιακβάλεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηελ νινθιήξσζε 

ησλ εξγαζηώλ ρσξίο θακία πεξαηηέξσ επηβάξπλζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 

 

Θάζνο,    01 - 10 - 2020 

Ο πληάθηεο 

 

 

 

 

Δεκήηξηνο Φισξάο 

Δαζνπόλνο κε βαζκό Α΄ 

 ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Δαζάξρεο Θάζνπ 

 

 

 

Γεώξγηνο Ράλεο 

Δαζνιόγνο κε βαζκό Α΄ 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με ηελ αξ. πξση. 16090/26-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΗ0ΟΡ1Τ-Ι7Μ) απόθαζε 

ηεο Δ/λζεο Δαζώλ Ν. Καβάιαο 

 

 


