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Α.1.  ΣΗΜΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΟΥ  ΧΑΡΤΗ  

  στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  

Α.1.1.  Περιεχόµενο παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών  της ανάρτησης 

Η ανάρτηση του  δασικού  χάρτη, κατά την έννοια του αρ. 14 του ν. 3889/10 όπως ισχύει, θα 
πραγµατοποιηθεί ηλεκτρονικά στον ειδικό διαδικτυακό τόπο  της παρ. 11 του αρ. 13 του ν. 
3889/10, όπως ισχύει. 

Μέσω της δηµοσιότητας του δασικού χάρτη, που θα επιτευχθεί µε την ανάρτησή του, θα 
παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να λάβει γνώση του περιεχοµένου του και να 
αµφισβητήσει, το χαρακτήρα ή τη µορφή ή/και τη θέση εκτάσεων που έχουν αποτυπωθεί σε 
αυτόν. 

Η ανάρτηση θα περιλαµβάνει τον θεωρηµένο δασικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται τα 
στοιχεία που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει, τον 
ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, που θα 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 
ανακοίνωση-πρόσκληση  για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχοµένου του. 

Επίσης, µέσω των  παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών της ανάρτησης θα 
δηµοσιοποιούνται τα πεδία της περιγραφικής βάσης, που αφορούν στον χαρακτήρα και 
µορφή κάθε οριοθετηµένου πολυγώνου του δασικού χάρτη, ήτοι, τα πεδία KATHGORDX, 
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KATHGORAL1, KATHGORAL2 και LANDTYPE και το πεδίο KATHGOR45 (ιστορικός 
ορθοφωτοχάρτης). 

Α.1.2.  Συγκρότηση  των Σηµείων Υποστήριξης  της  Ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη 
(ΣΥΑ∆Χ). 

Για την υποστήριξη της ανάρτησης του ∆ασικού Χάρτη, θα ενισχυθεί µε προσωπικό το Σηµείο 
Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη (ΣΥΑ∆Χ), το οποίο εξυπηρετεί την Π.Ε. Ξάνθης  

Η λειτουργία του ΣΥΑ∆Χ, ορίζεται στην απόφαση συγκρότησής του.  

Τα Τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της ∆/νσεων ∆ασών της Π.Ε,   οφείλει να λάβει όλα τα 
απαραίτητα µέτρα, για την εύρυθµη λειτουργία και ασφάλεια του ΣΥΑ∆Χ. 

 Α.1.3.  Παρεχόµενες υποστηρικτικές  Υπηρεσίες στο (ΣΥΑ∆Χ). 

 I.   Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων και παροχή πληροφοριών 

Στο Σηµείο Υποστήριξης Ανάρτησης ∆ασικού Χάρτη, οι παρεχόµενες υποστηρικτικές εργασίες 
θα αφορούν υποστήριξη παροχής γενικών πληροφοριών ως προς το περιεχόµενο του 
αναρτηµένου δασικού χάρτη, τις προθεσµίες, τις διαδικασίες καθώς και τον τρόπο υποβολής 
των αντιρρήσεων. 

Επίσης, µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών θα δύναται να παρέχονται 
ειδικότερες πληροφορίες, οδηγίες και διευκρινίσεις στους ενδιαφερόµενους που δύναται να 
αφορούν: 

• Τη χρονική διάρκεια της ανάρτησης και τις προθεσµίες υποβολής αντιρρήσεων. 

• Τη χρήση των διαδικτυακών εφαρµογών υποβολής αντιρρήσεων και τη 
συµπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής  φόρµας. 

• Τη συµπλήρωση και υποβολή αιτήσεων για την προσκόµιση  συµπληρωµατικών 
στοιχείων. 

Το προσωπικό που θα στελεχώνει το ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών 
εργασιών  θα έχει τη δυνατότητα  µε τη χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής, να έχει  
πρόσβαση στην κεντρική βάση και να αναζητά στοιχεία µε βάση: τον αριθµό πρωτοκόλλου, 
τα στοιχεία υποβάλλοντος τις αντιρρήσεις, την ηµεροµηνία παραλαβής, ώστε να παρέχονται 
σχετικές πληροφορίες, εφόσον ζητηθούν. 

Στο ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών, για την πληρέστερη 
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, θα είναι διαθέσιµη σε τοπική βάση, το σύνολο της 
ψηφιακής πληροφορίας που συλλέχθηκε και καταγράφηκε στο πλαίσιο της κατάρτισης του 
δασικού χάρτη. Επίσης, θα διατίθενται οδηγίες για την συµπλήρωση και υποβολή των 
αντιρρήσεων, καθώς και για τη χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής.  

 Στο ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών  θα είναι δυνατή η χορήγηση 
αποδεικτικών υποβολής των υποβληθεισών ηλεκτρονικά αντιρρήσεων. 

Η αναπαραγωγή και διάθεση των ανωτέρω εντύπων, θα βαρύνει την αρµόδια ∆/νση  ∆ασών. 

  

II.  Ανάκληση αντιρρήσεων 

Στο αρµόδιο ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών, έχει δικαίωνα ο κάθε 
ενδιαφερόµενος να υποβάλλει την ανάκληση των αντιρρήσεών  του.  

 

III.  Παραλαβή των στοιχείων που συνοδεύουν τις υποβαλλόµενες αντιρρήσεις 

Στο ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών παραλαµβάνονται επιτοπίως ή 
ταχυδροµικά τα στοιχεία, που συνοδεύουν τις υποβαλλόµενες ηλεκτρονικά αντιρρήσεις σε  
έντυπη µορφή, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 του ν. 3889/2010. 

IV. Υποβολή και παραλαβή αιτήσεων 

Το κάθε ΣΥΑ∆Χ  µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών  θα παραλαµβάνει επίσης 
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και: 

α) Αιτήσεις διόρθωσης – µεταβολής. Με την υποβολή των εν λόγω αιτήσεων είναι δυνατή η 
διόρθωση στοιχείων της υποβληθείσας αντίρρησης, πλην των γεωγραφικών συντεταγµένων. 
Σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση των συντεταγµένων θα ακολουθείται η διαδικασία 
ανάκλησης και υποβολής νέας αντίρρησης. 

β) Αιτήσεις υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων. Με την υποβολή των αιτήσεων αυτών είναι 
δυνατή η υποβολή είτε επί πλέον στοιχείων από εκείνα που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της 
αντίρρησης είτε στοιχείων τα οποία διαπιστώθηκε ότι λείπουν σε σχέση µε τα δηλωθέντα. 

V. Έλεγχος υποβληθεισών αντιρρήσεων στο ΣΥΑ∆Χ 

Μετά την παραλαβή του φακέλου που συνοδεύει υποβληθείσα αντίρρηση, το προσωπικό του 
κάθε  ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών  θα επιβεβαιώνει µέσω της 
εφαρµογής την παραλαβή στην κεντρική βάση και θα προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: 

α) Έλεγχο της εµπρόθεσµης αποστολής του, και χαρακτηρισµό της αντίστοιχης 
αντίρρησης, ως εµπρόθεσµης ή εκπρόθεσµης αναλόγως, στην κεντρική βάση. 

β) Έλεγχο πληρότητας των αποσταλµένων εγγράφων, σε σχέση µε τα δηλωθέντα ως 
συνηµµένα στην υποβληθείσα αντίρρηση  και ενηµέρωση της κεντρικής βάσης σχετικά. 

Η αλληλογραφία µε τον κάθε ενδιαφερόµενο για θέµατα αντιρρήσεων αρχειοθετείται µέσω 
των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών  στο αναλογικό αρχείο των ΣΥΑ∆Χ και τηρείται 
σε αναλογική µορφή και συσχετίζεται µοναδικά µε τις αντίστοιχες υποβαλλόµενες 
αντιρρήσεις. 

 

VI.  Τήρηση αναλογικού αρχείου εγγράφων 

Όλα τα έγγραφα, τα οποία αφορούν στις υποβαλλόµενες αντιρρήσεις, στις αιτήσεις και 
γενικότερα όλη η εισερχοµένη και εξερχοµένη σχετική αλληλογραφία, συγκεντρώνονται και 
τηρούνται στο αναλογικό αρχείο του ΣΥΑ∆Χ µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών 
εργασιών. Το σύνολο των εγγράφων, που περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο, στο αρχείο του ΣΥΑ∆Χ συσχετίζονται και ταξινοµούνται ανά αντίρρηση από το 
προσωπικό του ΣΥΑ∆Χ. Μετά το πέρας της λειτουργίας του ΣΥΑ∆Χ, το αναλογικό αρχείο 
εγγράφων µεταφέρεται στην Υπηρεσία (∆ιεύθυνση ∆ασών Π.Ε.). 

 

A.2.     ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ   

ΤΗΣ Π.Ε ΞΑΝΘΗΣ  

A.2.1.   Υποβοήθηση στην επεξεργασία για τη µερική κύρωση του ∆ασικού Χάρτη 

Το σύνολο των στοιχείων των αντιρρήσεων, που έχουν καταχωρηθεί στην κεντρική βάση 
και τα συνυποβαλλόµενα στοιχεία/έγγραφα αυτών που τηρούνται στο αναλογικό αρχείο 
των  ΣΥΑ∆Χ, µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών  µετά τη λήξη 
προθεσµίας υποβολής των αντιρρήσεων υπόκεινται σε επεξεργασία από το Τµήµα 
∆ασικών Χαρτογραφήσεων της   ∆/νσης ∆ασών. 

Η   ∆ιεύθυνση ∆ασών, µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών, θα προβεί στις 
εργασίες που απαιτούνται να γίνουν προκειµένου να παραχθεί ο µερικά κυρωµένος 
δασικός χάρτης κατ’ εφαρµογή του άρθρου 17 του ν. 3889/2010. 

A.2.2.   Υποβοήθηση στην επεξεργασία των αντιρρήσεων και διαβίβασή τους 
στις ΕΠ.Ε.Α. 

Τα στοιχεία, τα οποία έχουν υποβληθεί και καταχωρηθεί στην κεντρική βάση 
αντιρρήσεων θα ελεγχθούν µε ευθύνη της αρµόδιας ∆/νσης ∆ασών. Ο έλεγχος αυτός, θα 
αφορά στο σύνολο της πληροφορίας, η οποία καταχωρήθηκε µέσω των εγγραφών στην 
κεντρική βάση, αφορά δε σε κάθε έκταση για την οποία υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

Στα πλαίσια του ελέγχου αυτού, µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών θα 
διενεργούνται τα ακόλουθα: 



 

[4] 
 

• Εξέταση κάθε αντίρρησης που έχει καταχωριστεί στην κεντρική βάση, ως προς την 
ορθότητα και πληρότητα της καταχώρισής της, 

• Έλεγχος της θέσης των ορίων της αµφισβητούµενης έκτασης αυτοτελώς αλλά και 
σε σχέση µε τα πολύγωνα όµορων αντιρρήσεων, 

Εάν διαπιστωθεί ότι για υποβληθείσες αντιρρήσεις, δεν έχουν προσκοµισθεί πλήρη ή 
τυπικώς ορθά στοιχεία, θα καταχωρείται σχετική παρατήρηση στα τηρούµενα στοιχεία, 
προκειµένου να ειδοποιηθεί µε κάθε πρόσφορο µέσο ο ενδιαφερόµενος για την 
προσκόµιση των απαιτούµενων   στοιχείων   προκειµένου να ληφθούν υπόψη κατά την 
επεξεργασία των αντιρρήσεων. 

Στη συνέχεια, και προκειµένου οι αντιρρήσεις να διαβιβαστούν προς την αρµόδια ΕΠ.Ε.Α. 
υπόκεινται σε επεξεργασία, ως ακολούθως: 

Θα οµαδοποιούνται, είτε µε την ένταξή τους σε ενιαίες, ευρύτερες δασικές εν γένει 
περιοχές, οι οποίες ορίζονται µε φυσιογεωγραφικά στοιχεία και κριτήρια καθορισµού 
δασοβιοκοινότητας, είτε λαµβάνοντας υπόψιν κοινά χαρακτηριστικά (π.χ. κοινές µεταβολές 
ως προς τις χρήσεις γης, απώλεια του δασικού χαρακτήρα προ της 11-6-75, λόγω 
επεµβάσεων, που έγιναν βάσει διοικητικών πράξεων κ.λπ.) ή σε περιοχές µε ιδιαίτερο 
καθεστώς ή ιδιαιτερότητες (π.χ. διανοµές του Υπ. Γεωργίας), ώστε να διευκολύνεται η 
αρµόδια ΕΠ.Ε.Α. στη συστηµατική εξέτασή τους, την επιτάχυνση και την ταχύρρυθµη ροή 
των εργασιών της. 

Κάθε αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων, θα συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος θα περιέχει 
τα ακόλουθα: τα χωρικά στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία µµπορεί να υποβάλλονται και 
σε ψηφιακή µµορφή, το έντυπο των αντιρρήσεων µε τα συνυποβαλλόµενα αποδεικτικά 
στοιχεία και έγγραφα, καθώς και τυχόν συµπληρωµατικά προσκοµισθέντα 
έγγραφα/στοιχεία και το σχετικό υπόµνηµα, συνοδευόµενο από τυχόν στοιχεία που το 
τεκµηριώνουν. 

Το υπόµνηµα θα συντάσσεται σύµφωνα µε σχετικό υπόδειγµα µέσω των παρεχόµενων 
υποστηρικτικών εργασιών, που χορηγείται από την Υπηρεσία. Το υπόµνηµα σε ψηφιακή 
µορφή, µέσω των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών, θα εισάγεται στην κεντρική 
βάση και θα διασυνδέεται µε την κάθε αντίρρηση ή οµάδα αντιρρήσεων, που αφορά. 

          

 Επιπλέον ο κάθε ανάδοχος θα παρέχει στο Τµήµα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων της Π.Ε 
Ξανθης 

•  Υποβοήθηση του έργου της ∆ιεύθυνουσας Υπηρεσίας για την Προετοιµασία των Η/Υ, 
έλεγχο των λογισµικών και των ∆εδοµένων, ∆οκιµαστική λειτουργία.  Αφορά την 
εγκατάσταση των Η/Υ στον χώρο όπου θα γίνει η ανάρτηση των ∆ασικών Χαρτών, 
έλεγχος του απαραίτητου λογισµικού, έλεγχος των δεδοµένων και δοκιµαστική 
λειτουργία, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του ΣΥΑ∆Χ.  

• Κατάλληλο φορητό εξοπλισµό (φορητούς υπολογιστές και δυνατότητα ανεξάρτητης 
πρόσβασης στο διαδίκτυο) για κάθε άτοµο για την χρήση της διαδικτυακής εφαρµογής 
της ΕΚΧΑ µε προεγκατεστηµένο το κατάλληλο λογισµικό  Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών. 

• Τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβληµάτων σε περιβάλλον GIS (ESRI, Autodesk 
κλπ.). 

• Τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία ενσωµάτωσης των αντιρρήσεων  
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B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ  

Η  εκτιµηθείσα αξία των παρεχόµενων υποστηρικτικών εργασιών ανέρχεται σε 29.700,00 € (µε 
ΦΠΑ 24%),  περιλαµβάνει τη συνολική προεκτιµώµενη αµοιβή του έργου για το παρακάτω 
προσωπικό:  

Τέσσερις (4) συνεργάτες µε ειδικότητα ∆ασολόγου (Π.Ε.) µε γνώσεις χειρισµού προγραµµάτων 
γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών για την παροχή των υποστηρικτικών εργασιών επί  
χρονικό διάστηµα πέντε (5) µηνών έκαστος στις εργάσιµες ήµερες και ώρες της Υπηρεσίας, στη 
Π.Ε Ξάνθης, ως ακολούθως: 

• ∆ύο (2) άτοµα  στην έδρα της ∆/νσης ∆ασών Ξάνθης 

• Ένα (1) άτοµο στην έδρα του ∆ασαρχείου Ξάνθης 

• Ένα (1) άτοµο στην έδρα του ∆ασαρχείου Σταυρούπολης  

και αναλύεται ως εξής 23.951,61ευρώ δαπάνη εργασιών και 5.748,39 ευρώ ΦΠΑ 

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών  για την σύνταξη της µελέτης έχει ενταχθεί  στο Π.∆.Ε/ 
Σ.Α.Μ.Π 031 της  Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  και η σύµβαση η οποία θα χρηµατοδοτηθεί 
από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 
53762/1038/11.05.2017(Α∆Α:ΩΟΘΚ7ΛΒ-ΩΛΠ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, υπόκειται στις νόµιµες κρατήσεις, περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 
0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως ισχύει. 

Η αποπληρωµή της σύµβασης θα γίνει τµηµατικά σε τρείς φάσεις σύµφωνα µε σχετική  
απόφαση που θα εκδοθεί από την ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία.   

Η αµοιβή συµπεριλαµβάνει όλες τις αµοιβές, µισθούς εισφορές κάθε είδους, φόρους ή τέλη, 
κάθε άλλη δαπάνη των Αναδόχων υπέρ τρίτων και του Ελληνικού ∆ηµοσίου, προκειµένου ο 
τελευταίος να παράσχει προσηκόντως τις υποστηρικτικών εργασιών. 

Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες δαπάνες για την ολοκλήρωση του έργου 
χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 
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