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Η  Δ/νση  Δασών  Ημαθίας  θα  διενεργήσει  το  έργο  της  επικαιροποίησης  αναμόρφωσης  και  
προσαρμογής  δεδομένων  στα  σύγχρονα  υπόβαθρα , της  σύμβασης  Μ1-06  που  αφορά  τη  σύνταξη  
δασικών  χαρτών  για  τους  προκαποδιστριακούς  ΟΤΑ  Βέροιας , Τριποτάμου  , Αγ.  Βαρβάρας , 
Βεργίνας , Παλατιτσίων .  

Οι  παραπάνω  εργασίες  αφορούν  προσωρινούς  δασικούς  χάρτες  των  περιοχών  αυτών , οι  
οποίοι  συντάχθηκαν  σε  περιβάλλον  Αutocad .  

Το  εν  λόγω  έργο  της  επικαιροποίησης  κ.λ.π.  περιλαμβάνει : 
 Την  ψηφιοποίηση  των  πράξεων  χαρακτηρισμού και  λοιπών  διοικητικών   που  

εκδόθηκαν  στις  περιοχές  των  προαναφερομένων  ΟΤΑ  και  δεν  απεικονίζονται  στους  
προσωρινούς  χάρτες .  

 Την  ενσωμάτωση  των  παραπάνω  πράξεων  σε  σύγχρονα  υπόβαθρα  (έτους  2007)  και  
κατά  το  σύστημα  ΕΓΣΑ  87 .  

 Την  επικαιροποίηση , αλλαγή  και  προσαρμογή  των  δεδομένων  των  προσωρινών  
Δασικών  χαρτών  σύμφωνα  με  τα  σημερινά  ισχύοντα  της  Δασικής  Νομοθεσίας  και  
ειδικότερα  τα  αναφερόμενα  στο  άρθρο  3  του  Ν.  998/79  όπως  ισχύει .  

 Τη  διόρθωση  των  υφισταμένων  ψηφιακών κ.λ.π.  δεδομένων  σύμφωνα  με  τις  αλλαγές  
που  διαπιστωθούν  όσον  αφορά  την  πραγματική  σημερινή  κατάσταση . 

 Την  απεικόνιση  όλων  των  παραπάνω  σε  σύστημα  GIS  στο  οποίο  θα  είναι  και  τα  
τελικά  παραδοτέα  του  έργου .  

Για  την  ανάληψη  του  συγκεκριμένου  έργου  απαιτείται  η  γνώση  προγραμμάτων  GIS , 
Autocad ,   γνώση  φωτοερμηνείας , σχετικών  εδαφίων  της  Δασικής  Νομοθεσίας   κ.λ.π. 

Επίσης  είναι   απολύτως  αναγκαία  η  συνεργασία  με  το  Τμήμα  Δασικών  Χαρτογρα-
φήσεων  της  Υπηρεσίας  μας  για  το  όσο  το  δυνατόν  απρόσκοπτη , έγκαιρη  και  σωστή  ολοκλήρωση  
του  συγκεκριμένου  έργου .  

Το  έργο  θα  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  και  παραδοθεί  έως  την  Τρίτη  3 – 10 – 2017 .  
Η  δαπάνη  του  έργου  ανέρχεται  μέχρι  του  ποσού  των  6.000 €  συμπεριλαμβανομένου  του  

ΦΠΑ  (4.560 + 1440 €)  και  θα  ανατεθεί  στον  προσφέροντα  την  μικρότερη  τιμή  αμοιβής .  
Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  προσφορά  στην  Υπηρεσία  μας  μέχρι  την  

Τρίτη  12 – 9 – 2017 .  
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