
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έργου: «Επείγουσες εργασίες ενσωμάτωσης των Αντιρρήσεων σε  Βάση Δεδομένων και  εξαγωγή 
Τοπογραφικών  Αποσπασμάτων  σε  περιβάλλον  Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών, 
των δασών και των δασικών εκτάσεων στην περιοχή αρμοδιότητας Π.Ε  Σερρών έτους 2018»

A.1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡTΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

A.1.1. Υποβοήθηση στην επεξεργασία για τη μερική κύρωση του Δασικού 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 ΣΥΑΔΧ, μέσω 
των παρεχόμενων υποστηρικτικών εργασιών μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων 
υπόκεινται σε επεξεργασία από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών.

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

A.1.2. 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  Δ/νσης Δασών.  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:

• 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 
υπόψη 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.
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Κάθε αντίρρηση ή ομάδα αντιρρήσεων, θα συνοδεύεται από φάκελο, ο οποίος θα περιέχει τα ακόλουθα: 
α)τα χωρικά στοιχεία των αντιρρήσεων τα οποία μπορεί να υποβάλλονται και σε ψηφιακή μορφή, 

β)το έντυπο των αντιρρήσεων µε τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα, 

γ) τυχόν συμπληρωματικά προσκομισθέντα έγγραφα/στοιχεία 

δ)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 Δασικών Χαρτογραφήσεων της Δ/νσης Δασών Ν. 
Σερρών

 
 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 

B. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η  εκτιμώμενη  αξία  των  παρεχόμενων  υποστηρικτικών  εργασιών  ανέρχεται  σε  τριάντα  χιλιάδες  ευρώ 
(30.000,00 €) με ΦΠΑ 24% και περιλαμβάνει τη συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή του έργου για το παρακάτω 
προσωπικό: 

Τρεις (3) συνεργάτες με ειδικότητα Δασολόγου ή Δασοπόνου με γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων γεωγραφι-
κών συστημάτων πληροφοριών για την παροχή των υποστηρικτικών εργασιών επί χρονικό διάστημα πέντε 
(5) μηνών έκαστος στις εργάσιμες ήμερες και ώρες της Υπηρεσίας, στη Δ/νση Δασών Ν. Σερρών και αναλύε-
ται ως εξής: είκοσι τέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (24.193,55 €) δα-
πάνη εργασιών και  πέντε χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (5.806,45 € )ΦΠΑ.

Η παροχή των υποστηρικτικών εργασιών έχει ενταχθεί στο Π.Δ.Ε/Σ.Α.Μ.Π 008 της Κεντρικής Μακεδονίας και  
η σύμβαση η οποία θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας σύμφωνα με το 85031/29-12-2017 
έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων της ΑΔΜΘ, σχετικό με πρόταση 2ης κατανομής 
ορίου πληρωμών πίστωσης έργου 2016ΜΠ00800005 της ΣΑΜΠ 008 Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 
υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  4  παρ.  3  του 
Ν 4013/2011, όπως ισχύει.

Η αποπληρωμή της σύμβασης θα γίνει σε μία φάση σύμφωνα με σχετική απόφαση που θα εκδοθεί από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Η  αμοιβή  συμπεριλαμβάνει  όλες  τις  αμοιβές,  μισθούς εισφορές  κάθε  είδους,  φόρους ή  τέλη,  κάθε  άλλη 
δαπάνη των Αναδόχων υπέρ τρίτων και  του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου ο ανάδοχος 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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