1

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Διδότου 26 - 10680 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210.36.41.361 - Fax: 210.36.41.374
(Πρωινές ώρες: 210.82.27.171 και 210.82.31.340)
www.pkd.gr - e-mail= info@pkd.gr
Αθήνα, 31.01.2013
Αρ. Πρωτ. : 1946
Προς :
Κο Κώστα Δημόπουλο
Γενικό Διευθυντή Δασών
Χαλκοκονδύλη 31, 10432 Αθήνα

Θέμα :

Προτάσεις της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων για το έργο της απογραφής
των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας.

Κύριε Δημόπουλε,
Σε συνέχεια της συνάντησης και της ενημέρωσης που είχαμε στις 15.01.2013 στο γραφείο σας
σχετικά με το έργο της απογραφής των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας μας,
θέλουμε να σας μεταφέρουμε τα ακόλουθα:

1.

Νομικό πλαίσιο ανάθεσης.
Το έργο αυτό πιστεύουμε ότι είναι μια καθαρά δασική μελέτη, και αυτό θα έπρεπε να έχει
προβλεφθεί από την αρχή στο Τεχνικό Δελτίο που υποβλήθηκε προς έγκριση, έτσι ώστε
να προκηρυχτεί ως τέτοια με το Ν.3316/2005 και με αποκλειστικά δικαιούμενους
συμμετοχή τους Δασολόγους.

2.

Παρόμοιες μελέτες.
Με δεδομένο ότι αντίστοιχη μελέτη δεν έχει εκπονηθεί ποτέ στην χώρα μας, αλλά και με
βάση την πιθανότητα να παρουσιαστούν ως υποψήφιοι και κάποιοι διεθνείς οργανισμοί,
ως "παρόμοιες μελέτες" πιστεύουμε ότι θα πρέπει να θεωρηθούν:
2.1

Οι μελέτες απογραφής δασών (που μπορεί να έχουν συντάξει κάποιοι ξένοι),

2.2

Οι μελέτες διαχείρισης δασών,

2.3

Οι μελέτες κατάρτισης Δασικών Χαρτών,

2.4

Οι μελέτες οριοθέτησης δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, και

2.5

Οι μελέτες χαρτογράφησης του δικτύου NATURA.
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3.

Ελάχιστες προϋποθέσεις τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων.
Για τον προσδιορισμό της τεχνικής ικανότητας των υποψηφίων, και ιδιαίτερα του ελάχιστα
απαιτούμενου προσωπικού, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις της τεχνικής
περιγραφής του έργου.
Έτσι, από τη στιγμή που οι απαιτήσεις προσδιορίζουν 10 τουλάχιστον ομάδες λήψης
στοιχείων υπαίθρου και 10 τουλάχιστον φωτοερμηνευτές γραφείου (πλαισιωμένους από
επιστήμονες με αντίστοιχη εμπειρία που θα μπορούν να τους κατευθύνουν), το ελάχιστα
απαιτούμενο προσωπικό των υποψηφίων Ομάδων Έργου πιστεύουμε ότι πρέπει να
είναι:
30

Δασολόγοι, από τους οποίους οι 10 να έχουν αποδεδειγμένη 10ετή εμπειρία και οι
υπόλοιποι 20 να έχουν αποδεδειγμένη 3ετή τουλάχιστον εμπειρία στην εκπόνηση
παρομοίων μελετών.

2

Επιστήμονες Πληροφορικής με αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία, ο ένας στα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ο άλλος στις σχεσιακές Βάσεις
Δεδομένων.
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4.

Επιστήμονας με αποδεδειγμένη 5ετή εμπειρία στην Στατιστική.

Το ζήτημα της εξειδίκευσης των απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής.
Για να είναι συγκρίσιμες οι προσφορές που θα υποβληθούν (αλλά και για να διευκολυνθεί
το έργο της επιτροπής που θα αξιολογήσει αυτές τις προσφορές), θα πρέπει από την
προκήρυξη να είναι ξεκάθαρα μερικά πράγματα. Για παράδειγμα:
4.1

Το μέγεθος των δοκιμαστικών επιφανειών που θα ληφθούν, θα πρέπει να είναι
σαφές και γνωστό σε όλους από την αρχή (προτείνουμε το μέγεθος αυτό να είναι 1
στρέμμα).

4.2

Αντίστοιχα, θα πρέπει όλοι οι υποψήφιοι να γνωρίζουν από την αρχή το μέγεθος
των 25.000 περίπου σημείων που θα φωτοερμηνεύσουν (προτείνουμε τα 10
στρέμματα τουλάχιστον ανά σημείο).

4.3

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί είναι το πώς θα κάνει την
φωτοερμηνεία του ο ανάδοχος, από την στιγμή που δεν προβλέπεται να του
παρασχεθούν οι αναγκαίες αεροφωτογραφίες.

4.4

Ακόμη όμως σαφέστερες θα πρέπει να είναι οι τεχνικές προδιαγραφές του
εξοπλισμού (hardware και software) που θα πρέπει να προσφέρουν οι υποψήφιοι
ανάδοχοι, σε σχέση με τον οποίο δεν θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις,
γιατί τότε θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο το έργο της επιτροπής που θα
αξιολογήσει τις προσφορές.
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5.

Το ζήτημα των χορηγούμενων υλικών από την Αναθέτουσα Αρχή.
Κατ' ανάλογο τρόπο, θα πρέπει να είναι σαφές και το τι υλικά θα χορηγήσει η
Αναθέτουσα Αρχή στον ανάδοχο για να δουλέψει.
Για παράδειγμα, θα του χορηγήσει όλους τους Δασοπονικούς Χάρτες όλων των
διαχειριστικών μελετών της χώρας; Πότε και σε ποια μορφή;

6.

Το ζήτημα της ακριβούς οριοθέτησης των επιμέρους δασικών ειδών.
Στην τεχνική περιγραφή του έργου, ενώ υπονοείται η λεπτομερής αποτύπωση της
έκτασης των δασικών εκτάσεων, ανά τύπο και είδος (δηλαδή πρακτικά, ένας λεπτομερής
δασοπονικός χάρτης για όλη την Ελλάδα), δεν περιγράφεται πουθενά πότε και πώς θα
γίνει αυτή η δουλειά. Μια δουλειά που είναι πολύ μεγάλη και πολύ σοβαρή.
Για αυτό πιστεύουμε ότι στην προκήρυξη, αυτή η δουλειά θα πρέπει να περιγραφεί με
σαφήνεια ως παραδοτέο, καθώς και το Στάδιο στο οποίο υποβάλλεται.

7.

Ο χώρος εργασίας των φωτοερμηνευτών.
Στην τεχνική περιγραφή του έργου περιγράφεται μια διαδικασία κατά την οποία οι 10
έμπειροι φωτοερμηνευτές του αναδόχου που θα φωτοερμηνεύσουν τα 25.000 περίπου
φωτοσημεία, θα δουλεύουν και θα κάνουν φωτοερμηνεία στην έδρα της Γενικής
Διεύθυνσης Δασών.
Από τη στιγμή όμως που οι Δασολόγοι αυτοί είναι μέλη της Ομάδας Έργου του
αναδόχου, το λογικότερο είναι να δουλεύουν στην έδρα τους και απλώς να παρουσιάζουν
τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στην έδρα της Γενικής Διεύθυνσης Δασών για να
γίνουν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

8.

Το ζήτημα των τευχών του διαγωνισμού.
Τα Τεύχη του Διαγωνισμού θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ'ελάχιστον:
8.1

Το τεύχος της Προκήρυξης (με τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των
προσφορών).

8.2

Το τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων του αναδόχου, στο οποίο θα πρέπει να
προσδιορίζεται σαφώς ζητήματα όπως:
Ι.

Το πώς (και το πότε) γίνονται οι τμηματικές υποβολές και ο έλεγχος των
παραδοτέων από την Δασική Υπηρεσία

ΙΙ.

Το τι γίνεται αν κάποια παραδοτέα αποδειχτεί ότι δεν πληρούν τις
προβλεπόμενες απαιτήσεις.

ΙΙΙ.

Το πώς και πότε πληρώνεται ο ανάδοχος.
κλπ.
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8.3

Το τεύχος των αναλυτικών τεχνικών στοιχείων και των Τεχνικών Προδιαγραφών
των παραδοτέων (εκτός εάν αυτό αποτελέσει αυτοτελές Παράρτημα του τεύχους
της Προκήρυξης).

8.4

Υπόδειγμα της σύμβασης που θα κληθεί να υπογράψει ο ανάδοχος μετά την
επιλογή του.

9.

Το ζήτημα του αριθμού των μελετών.
Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί από την υπηρεσία σας η δυνατότητα του να
προκηρυχτεί και να ανατεθεί το έργο με περισσότερες της μιας συμβάσεις. Συγκεκριμένα,
θεωρούμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα να υπάρξει μια μελέτη που θα
αφορά στον σχεδιασμό και τη μεθοδολογία (οριζόντια διάσταση), και άλλες μελέτες που
θα αφορούν κυρίως στην δειγματοληψία και τις εργασίες πεδίου, διαχωρισμένες με
γεωγραφικά κριτήρια (κάθετη διάσταση).

Κλείνοντας αυτό το σημείωμα σας ενημερώνουμε ότι ειδικότερες παρατηρήσεις και προτάσεις
θα σας υποβάλλουμε και πάλι μόλις βγουν τα τεύχη του διαγωνισμού στην δημόσια
διαβούλευση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Θανάσης Μπουζινέκης

Τάσος Κουρής
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