
Παρ. 13 του άρθρου 57, Ν.2218/1994  όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 53, Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α’ 24).  !
13. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη 
του Τεχνικού Συµβουλίου Δασών, µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις του 
άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για τη µελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών 
και προµηθειών από τα αναφερόµενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 όταν: α. Το ύψος 
της προγραµµατικής σύµβασης υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ για την περιοχή 
ευθύνης του κάθε δασαρχείου. 
β. Τα ως άνω έργα, µελέτες και προµήθειες αφορούν δασικού χαρακτήρα δηµόσιες 
εκτάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 1650/ 1986 
(Α΄ 160) ή προστατευόµενες δασικές περιοχές των δικτύων NATURA 2000 και 
RAMSAR. O Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης 
µπορεί να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 για 
τη µελέτη, κατασκευή, εκτέλεση έργων, εργασιών και προµηθειών από τα 
αναφερόµενα στο άρθρο 16 του ν. 998/1979 εφόσον δεν εµπίπτουν στις ανωτέρω α΄ 
και β΄ περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από την οικεία προγραµµατική 
σύµβαση προβλέπεται φορέας εκτέλεσης των ανωτέρω έργων, εργασιών, προµηθειών 
ή µελετών, οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης, εφαρµόζεται η νοµοθεσία, που διέπει το 
φορέα αυτόν υπό την επιφύλαξη των περί εγκρίσεως των µελετών εκτέλεσης των ως 
άνω δασοτεχνικών έργων κειµένων διατάξεων. Για την εκτέλεση των έργων τoυ 
πρώτου εδαφίου η Διεύθυνση Δασών του νοµού δίνει τις εξής προεγκρίσεις: α) 
προέγκριση του τεύχους δηµοπράτησης, στα πλαίσια του οποίου ελέγχεται η 
διακήρυξη, η κατηγορία πτυχίων των µελετητών – εργοληπτών που µπορούν να 
συµµετέχουν, ο χρόνος εκτέλεσης, καθώς και η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
(Ε.Σ.Υ.), β) προέγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 
καθορισµού τιµών νέων εργασιών και γ) προέγκριση για παράταση του χρόνου 
εκτέλεσης. Στις επιτροπές παραλαβής των έργων συµµετέχει υποχρεωτικά και 
εκπρόσωπος της οικείας δασικής υπηρεσίας. 
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