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ΠΡΟΣ : ∆ασικές Υπηρεσίες της Χώρας
ΚΟΙΝ. : 1. Γραφείο Ειδικού Γραµ. ∆ασών
2. ∆/νσεις της ΕΓ∆
Ενταύθα

∆ιευκρινήσεις για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ∆ηµοπράτησης και έκδοσης
Απόφασης Προέγκρισης Σύµβασης Αναδόχου στα πλαίσια του Σ.∆.Ε. των
συγχρηµατοδοτούµενων δασικών έργων της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του ΠΑΑ
2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Τις Αποφάσεις του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών περί ένταξης των δασικών έργων στα Μέτρα
125 Β και 226 (∆ράσεις 1,2 και 3)
Τις Αποφάσεις του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών περί Προέγκρισης Σχεδίου τευχών
∆ηµοπράτησης των ενταγµένων στα Μέτρα 125 Β και 226 (∆ράσεις 1,2 και 3) δασικών
έργων
Η µε αριθ. 2049/20-04-2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του
Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ 1183/Β/09-06-2011).
Τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 5585/27-08-2010 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ και ΑΑΤ «Εκχώρηση
αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες…….. της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του
ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1492/Τ.Β΄/06-09-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 4019/04-102012 ΚΥΑ Υπουργών ΠΕΚΑ και ΑΑΤ (ΦΕΚ 2755 Β), όπως ισχύει κάθε φορά.
Η µε αριθ. 171793/1562/18-10-2012 εγκύκλιο της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών «περί
προέγκρισης σταδίων υλοποίησης δηµοσίων έργων του Άξονα 1 (Μέτρο 125Β) και Άξονα 2
(Μέτρο 226, ∆ράσεις 1,2 και 3) από τους Φορείς Εφαρµογής της Ειδικής Γραµµατείας
∆ασών του ΥΠΕΚΑ του ΠΑΑ 2007-2013» (Α∆Α: Β4300-ΚΥΚ), όπως συµπληρώθηκε και
ισχύει µε την Εγκύκλιο «Συµπλήρωση της υπ΄αριθ. 171793/1562/18-10-2012 εγκυκλίου
της Ε.Γ.∆. του ΥΠΕΚΑ (Α∆Α: Β4300-ΚΥΚ), λόγω νέων διατάξεων» (Α∆Α: ΒΕ∆Θ0-ΒΤΡ)
Η µε αριθ. ∆ΙΠΑ∆/ΟΙΚ/273/17−7−12 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ
2221/τ.Β΄/30-7-2012) «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών
Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ)», µε υποχρεωτική εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα.
Η µε αριθ. ∆11γ/ο/5/8/12-02-2013 εγκύκλιο (7) της ΓΓ∆Ε
του Υ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι.
«Αναπροσαρµογή και συµπλήρωση Ενιαίων Τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών,
Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών Οδοποιίας, Υδραυλικών και
Λιµενικών» (Α∆Α: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ), όπως συµπληρώθηκε και ισχύει µε την υπ΄αριθ.
∆11γ/ο/10/11/26-02-13 εγκύκλιο (9) της ΓΓ∆Ε του Υ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (Α∆Α: ΒΕΤΨ1-Α03)
Το από 06-03-2013 ∆Υ Υπηρεσιακό Σηµείωµα της ∆/νσης ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π. και τη
σύµφωνη γνώµη της ∆/νσης Προστασίας ∆ασών και Φ.Π.

Σε εφαρµογή της ανωτέρω (5) σχετικής, στα πλαίσια διενέργειας των προβλεπόµενων, από
τις ανωτέρω (3) και (4) σχετικές, σταδίων ελέγχου και διαδικασιών για τα δασικά έργα των Μέτρων
125Β και 226 (∆ράσεις 1,2 και 3) και προκειµένου η υπηρεσία να εισηγηθεί για την έκδοση της
προβλεποµένης εξ΄αυτών Απόφασης Προέγκρισης Σχεδίου Σύµβασης Αναδόχου, σας
επισηµαίνουµε τα κάτωθι:
Α)

1. Μετά από την έκδοση της Απόφασης Προέγκρισης του Σχεδίου τευχών ∆ηµοπράτησης
από τον Ειδικό Γραµ. ∆ασών του ΥΠΕΚΑ, το ∆ασαρχείο ή η ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου,
προβαίνει άµεσα στις προβλεπόµενες
διορθώσεις /συµπληρώσεις
των τευχών
∆ηµοπράτησης, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω Απόφασης
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2. Στη συνέχεια, οι αρµόδιες προϊστάµενες αρχές, προβαίνουν στην έκδοση Απόφασης
έγκρισης τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου και την αναρτούν στην ∆ιαύγεια (Α∆Α….),
πριν από την δηµοπράτησή του.
3. Μετά την ολοκλήρωση της ∆ηµοπρασίας του εκάστοτε έργου,
αποστέλλονται στην
εκάστοτε αρµόδια ∆ιεύθυνση της Ειδικής Γραµ. ∆ασών του ΥΠΕΚΑ για τα Μέτρα 125Β και
226 (∆ράσεις 1,2 και 3), όλα τα προβλεπόµενα εκ του ανωτέρω (5) σχετικού
δικαιολογητικά/ παραστατικά, καθώς και συµπληρωµένο το Σχέδιο Σύµβασης Αναδόχου για
τα δηµόσια έργα, υπόδειγµα του οποίου επισυνάπτεται στο Παράρτηµα του ανωτέρω (5)
σχετικού, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει.
4. Τονίζεται ότι πριν από την έκδοση της Απόφασης Προέγκρισης Σχεδίου Σύµβασης
Αναδόχου, προηγείται ο έλεγχος των τευχών ∆ηµοπράτησης, σύµφωνα µε τους όρους
και τις προϋποθέσεις των Αποφάσεων του Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών
περί
Προέγκρισης Σχεδίου τευχών ∆ηµοπράτησης των ενταγµένων στα Μ 125Β και 226
(∆ράσεις 1,2 και 3) δασικών έργων.
Β) Σε περίπτωση που δεν έχουν ενσωµατωθεί οι εν λόγω παρατηρήσεις/προϋποθέσεις στα τεύχη
∆ηµοπράτησης του έργου της αρµόδιας ανά Μέτρο ∆ιεύθυνσης, η υπηρεσία δεν θα µπορέσει
να προβεί στο επόµενο στάδιο, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διατάξεις του Σ∆Ε του ΠΑΑ
2007-2013 (ανωτέρω 3 σχετικό), ήτοι στην Προέγκριση του Σχεδίου Σύµβασης µεταξύ
του ∆ικαιούχου και του Ανάδοχου του έργου, µε αποτέλεσµα την ακύρωση της
δηµοπράτησης του έργου, µε ότι αυτό συνεπάγεται.
Σας επισηµαίνουµε επίσης, ότι στο Σχέδιο τευχών ∆ηµοπράτησης θα πρέπει να συµπεριληφθούν
τα ανωτέρω (6) και (7) σχετικά, η εφαρµογή των οποίων τέθηκε σε ισχύ από 01-03-2013 και 2003-2013 αντίστοιχα.
Τέλος, οι δασικές υπηρεσίες, στην περιοχή ευθύνης των οποίων υπάρχουν έργα/πράξεις ΟΤΑ
και για τα οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις ένταξης, υποχρεούνται να ενηµερώσουν αυτούς για τα
ανωτέρω διαλαµβανόµενα.
Παρακαλούµε για την πιστή εφαρµογή των ανωτέρω, συµβάλλοντας έτσι στην συντοµότερη
έναρξη των εργασιών των ενταγµένων έργων και στην τήρηση του χρονοδιαγράµµατος αυτών.

Ο Προϊστάµενος
της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης
και Προστασίας ∆ασών & Φ.Π.

Κ. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
∆ασολόγος

