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Θέµα : Εκτέλεση µικρών έργων και εργασιών πρόληψης δασικών πυρκαγιών 
 
Σχετ:  

• α. Ο Νόµος 998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979 «περί προστασίας των δασών και 
των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» άρθρο 16 § 1 (Ειδικά δασοτεχνικά 
έργα) 

• β. Η 35130/739/2010 Απόφαση Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/Β/11-8-
2010) περί «Αύξησης των χρηµατικών ποσών για τη σύναψη δηµοσίων 
συµβάσεων» 

• γ. Το άρθρο 100 του Νόµου 3852/2010 περί «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης»  

• δ. Την 91874/1845/13-12-1996 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη 
διαδικασία έγκρισης µικρών έργων  

• ε. Τα υπ αριθµ. 1720/12-3-2009, 1902/16-3-2010, 2046/29-3-2011, § 1.1. Μέρος 
πρώτο § 2.2., έγγραφα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη - Γενική 
Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας - ∆/νση Σχεδιασµού & Αντιµετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών. 

 
Με αφορµή την υποβολή ερωτηµάτων από τις ∆ασικές Υπηρεσίες των 

Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων για τη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών αποκοµιδής 
υπολειµµάτων κατακείµενης και εύφλεκτης ύλης καθώς και απορριµµάτων σε δάση και 
δασικές εκτάσεις από τους ΟΤΑ, σας γνωρίζουµε τα εξής : 

Είναι δυνατή η εκτέλεση των ανωτέρω έργων και εργασιών από Ο.Τ.Α. µε 
επιβάρυνση των προϋπολογισµών εξόδων τους. Οι παραπάνω εργασίες δεν θεωρούνται 
δασοτεχνικά έργα υπό τη στενή έννοια του άρθρου 16 του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-
19790 και του Π∆ 437/81 άρθρο 1 (ΦΕΚ 120/Α/5-5-1981), αλλά εργασίες για την αποτροπή 
του κινδύνου πυρκαγιάς οι οποίες εκτελούνται µετά την υποβολή σχετικού αιτήµατος των 
ΟΤΑ, προς την εποπτεύουσα δασική αρχή (∆ασαρχείο ή ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου), 
χωρίς την υποχρέωση σύνταξης δασοτεχνικής µελέτης. Το αίτηµα υποβάλλεται από το 
∆ασαρχείο ιεραρχικά στην οικεία ∆/νση ∆ασών µε σχετική εισήγηση και ακολουθεί η έκδοση 
εγκριτικής απόφασης από την ∆/νση ∆ασών. 
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Για την έγκριση των παραπάνω εργασιών υποβάλλεται απαραίτητα από τον 
ενδιαφερόµενο ΟΤΑ, τεχνικό δελτίο περιγραφής εργασιών το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος των υπό έγκριση εργασιών και περιλαµβάνει απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Το σκοπό και το είδος των εργασιών (π.χ αποκοµιδή υπολειµµάτων για µείωση του 
κινδύνου πυρκαγιάς). 

β. Την περιγραφή της έκτασης και της φύσης των εργασιών (π.χ ξερά υπολείµµατα σε 
έκταση, (µονάδες έργου). 

γ. Την κλίση των εδαφών και τα λοιπά σταθµολογικά χαρακτηριστικά. 
δ. Τον προϋπολογισµό των εργασιών ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 

20.000 € (χωρίς ΦΠΑ) σύµφωνα µε το 35130/739/9-8-2010 Υπ. Οικονοµικών (ΦΕΚ 
1291/Β/11-8-2010) σχετικό. 

ε. Γενικές πληροφορίες και παρατηρήσεις για τη σκοπιµότητα των εργασιών και την 
αποµάκρυνση η καταστροφή των υπολειµµάτων. 

στ. Χάρτη κλίµακας 1:5000 ή και µεγαλύτερης στον οποίο θα αποτυπώνονται οι θέσεις 
επέµβασης και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των εκτελούµενων εργασιών (υπ. αριθµ. α, 
β και γ ανωτέρω τεχνικά στοιχεία). 

 
Η κατά τα ανωτέρω αποκοµιδή θα αφορά τα υπολείµµατα και απορρίµµατα παρόδιας 

βλάστησης σε βάθος επέµβασης µέχρι 5 µέτρα από την άκρη του οδοστρώµατος, καθώς 
και αναλογικά στην εύφλεκτη ξηρά βλάστηση περιµετρικά των οικισµών, πάρκων και 
αλσυλλίων. 

Στην εγκριτική απόφαση θα αναφέρεται η υποχρέωση του Ο.Τ.Α. να συγκεντρώσει και να 
αποµακρύνει τα δηµιουργούµενα υπολείµµατα, τα οποία υποχρεούται κατά την εκτέλεση 
του έργου να εναποθέτει σε ασφαλή χώρο που θα του υποδεικνύεται ή να τα καταστρέφει 
επιτόπου µε τη χρήση µηχανηµάτων, σύµφωνα µε την σχετική πρόβλεψη στο τεχνικό δελτίο 
περιγραφής των εργασιών. 

Μετά το πέρας των εργασιών, η αρµόδια δασική αρχή συντάσσει έκθεση καλής 
εκτέλεσης εργασιών, η οποία τηρείται σε σχετικό φάκελο µε σκοπό τη δηµιουργία αρχείου 
για µελλοντικά αιτήµατα. 

∆ιευκρινίζεται ότι για τις εργασίες κλάδευσης, αποµάκρυνσης θάµνων και λοιπής 
ξυλώδους βλάστησης, καθαρισµό σε βάθος > 5 µέτρων και εν γένει εργασιών µε 
προϋπολογισµό άνω των 20.000 € (χωρίς ΦΠΑ), απαιτείται η σύναψη προγραµµατικής 
σύµβασης όπως προβλέπεται στο Ν. 3937 αρθ. 29 παρ. 3 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011) περί 
«∆ιατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

       ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

 

 

ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ  
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ.  

1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ 

� Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.  

� ∆/νσεις Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

� ∆/νσεις ∆ασών  

� ∆ασαρχεία  

                               Έδρες τους  

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ. 

1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

� Γραφείο Υπουργού 

              

� Γραφείο Υφυπουργού  

             κ. Θάνου Μωραΐτη 

 

� Γραφείο Υφυπουργού 

             κ. Γιάννη Μανιάτη  

�      Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

              κ. Άρη   Aλεξόπουλο 

                        Αµαλιάδος 17  

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

� Γραφείο Υπουργού. 

� Γραφείο Υφυπουργού  

κ. Γεώργιου Ντόλιου  

3. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

� Γραφείο Γενικού Γραµµατέα  

� κ. Θεόδωρου Μπούφη 

             Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα 

                    

4. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ  

� Γραφείο Αρχηγού   
                  Μουρούζη   4 

5. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

� Γραφείο Γενικού ∆ιευθυντή . 

� ∆/νσεις ∆ασών Κεντρικής Υπηρεσίας 

                                  Ενταύθα 
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OTA:

α/α

ΘΕΣΗ

Περιγραφή βλάστησης

Επικτατούσα 

μέση κλίση 

εδαφών

Λοιπά αντικείμενα που πρέπει να 

απομακρυνθούν (Αδρανή υλικά, μπάζα 

κλπ.)

Εκτιμώμενο κόστος ανα 

στρέμμα καθαρισμού

Εμβαδόν έκτασης σε 

στρέμματα
Προϋπολογισμός ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

2

3

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Άθροισμα

O Δασάρχης

Εργασίες καθαρισμών περιαστικών δασών, αλσών και πάρκων

και αποκομιδή πάσης φύσεως αποριμμάτων από ΟΤΑ

ΑΔΑ: 4ΑΘ70-ΤΘ


