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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα, 24  Απριλίου 2018 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

Αρ. Πρωτ.: 

 

169429/1647 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακα Διανομής 

Ταχ. Δ/νση: 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 

Τέρμα Αλκμάνος, Ιλίσια 

11528, Αθήνα 

Δ. Νταλιάνη, Π. Δρούγας 

213 – 1512184, 1512121 

 

 

 

FAX: 210 –5240194   

E-mail: d.daliani@prv.ypeka.gr   

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης - χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 

για την υλοποίηση έργων και εργασιών «αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας» που περιλαμβάνονται  

στα εγκεκριμένα «Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα 

Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου 

Ταμείου έτους 2018. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την 774/02.03.2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία 

και αναβάθμιση Δασών 2018» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018» (ΑΔΑ: 65ΧΛ46Ψ844- ΗΞΠ). 

2. Την 1143/23.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

«Τροποποίηση της με αριθμ. 774/02.03.2018 ΥΑ με θέμα «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 

Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018» και έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018» 

(ΑΔΑ: Ψ1ΖΟ46Ψ844-ΒΡΛ). 

3. Την 807/05.03.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΔΖ146Ψ844-Η44).  

4. Το 167328/868/02.04.2018 έγγραφό μας «Ένταξη στο Πρόγραμμα «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 

2018» και χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση 

έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας που περιλαμβάνονται στα εγκεκριμένα 

«Προγράμματα δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 2018» από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου έτους 2018». 

5. Την αριθμ. 135.4.1/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 6ΒΔΗ46Ψ844-

Θ46) με την οποία εγκρίθηκε «Η έκδοση απόφασης χρηματοδότησης των Δασικών Υπηρεσιών, αναφορικά 

με την υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, που συμπεριλαμβάνονται 

στον συνημμένο πίνακα της παρούσας εισήγησης, καθώς και στα υποβληθέντα εγκεκριμένα «Προγράμματα 

δασικών δραστηριοτήτων για χρηματοδότηση από τον Ειδικό Φορέα Δασών του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ έτους 

2018» των Δασικών Υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το ποσό των 1.635.500,00 € σε βάρος 

των πιστώσεων του Προϋπολογισμού του «Ειδικού Φορέα Δασών» του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και η 

εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος για την έκδοση 

«απόφασης διάθεσης πίστωσης» σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής απόφασης του ΔΣ του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ».  

6. Το Π.Δ. 46/91 «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 402/26-8-88 Σχετικά με την οργάνωση των Κεντρικών 

Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας» και του Π.Δ. 1213/14-10-81 «Σχετικά με την οργάνωση των Περιφερειακών 

Δασικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας». 

7. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010), όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 998/79 «Περί προστασίας Δασών», όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/81 «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων», όπως ισχύει. 

10. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
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11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Τ.Α΄/05.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 

των Υπουργείων», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α΄/30.10.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).». 

13. Το Π.Δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 

Καταπολέμησης της Διαφθοράς» (ΦΕΚ 114/Τ. Α΄/22.09.2015).  

14. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 

210/Α/05.11.2016). 

15. Την αριθμ. Υ198/16.11.2016 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β/17.11.2016). 

16. Την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/18877/1096/29.03.2018 Απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό 

Γραμματέα Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο 

Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στον Ειδικό 

Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, 

στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους τμημάτων και των Αυτοτελών τμημάτων 

και τους Προϊσταμένους Μονάδων των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ  (ΦΕΚ 1228 Β/03.04.2018). 

 

Αποφασίζουμε 

 

Α. Εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 1.635.500,00 € από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Ειδικού 

Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2018 για την χρηματοδότηση των Δασικών Υπηρεσιών των 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας στα 

πλαίσια του Μέτρου 1 «Προληπτικά μέτρα για την αντιπυρική προστασία των δημοσίων δασών και δασικών 

εκτάσεων» του Α.Π.1  του χρηματοδοτικού προγράμματος «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018», σύμφωνα με 

τον συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

Β. ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ. 

1. Με την 807/05.03.2018 (ΑΔΑ: ΨΔΖ146Ψ844-Η44) σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Πράσινου 

Ταμείου έχουν δεσμευτεί πιστώσεις ύψους 9.188.406,87 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του 

Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, K.A.E. 02.001.2499 – Λοιπές επιχορηγήσεις, εισφορές και 

συνδρομές, οικονομικού έτους 2018 για χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη 

των δασών και των δασικών εκτάσεων με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της 

οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας. 

1.2. Οι πιστώσεις που διατίθενται αφορούν αποκλειστικά και μόνο τα έργα που έχουν εγκριθεί και 

περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα της παρούσης και δεν μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ανωτάτων κατά 

έργο ορίων. 

2. Λειτουργικές Δαπάνες. 

2.1. Δύναται σε βάρος των διατιθέμενων πιστώσεων να εγκριθούν λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση 

των έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας, που αναλαμβάνει η κάθε Δασική Υπηρεσία με την 

παρούσα, ποσού ύψους που δεν δύναται να υπερβεί το εγκεκριμένο ποσοστό 10% της διατιθέμενης πίστωσης και  

θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στις απαραίτητες δαπάνες για την υλοποίηση τους και όχι δαπάνες για την  

εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

2.2. Επιλέξιμες λειτουργικές δαπάνες είναι οι ακόλουθες: 

• Δαπάνη σύνταξης και δημοσίευσης των τευχών δημοπράτησης. 

• Προμήθεια χαρτών για την περιοχή του έργου. 

• Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (χαρτί, μελάνι εκτύπωσης,  είδη γραφείου κλπ). 
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• Δαπάνες συντήρησης και βελτίωσης του εξοπλισμού πληροφορικής και του λογισμικού που 

χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των έργων 

• Δαπάνες για την συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

• Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα υπηρεσιακά οχήματα. 

• Οδοιπορικά έξοδα για την επίβλεψη και την παραλαβή των εργασιών. 

2.3. Η απόφαση «Έγκρισης λειτουργικών δαπανών» εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 

Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος μετά την υποβολή τεκμηριωμένου και αναλυτικού αιτήματος της Δασικής 

Υπηρεσίας που υλοποιεί το έργο προς την Δ/νση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής.   

3. Με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και για 

την βέλτιστη αξιοποίηση και μεγιστοποίηση της απορρόφησης των διατιθέμενων πιστώσεων στις Δασικές Υπηρεσίες 

των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μετά από την υποβολή αιτήματος προς στην Δ/νση Προγραμματισμού και 

Δασικής Πολιτικής, δύναται να: 

3.1. Τροποποιηθούν και αντικατασταθούν τα έργα που εμφαίνονται στον συνημμένο πίνακα 

χρηματοδότησης χωρίς αύξηση της εγκεκριμένης πίστωσης, με σκοπό την πλήρη κάλυψη της λειτουργικότητας του 

δασικού οδικού δικτύου για την αντιπυρική θωράκιση της περιοχής αρμοδιότητας τους και  

3.2. Τροποποιηθούν και ανακατανεμηθούν οι διατιθέμενες πιστώσεις μεταξύ των Δασικών Υπηρεσιών του 

πίνακα κατανομής χωρίς αύξηση του συνολικού διατιθέμενου ποσού των 1.635.500,00 €.   

4. Διαδικασία εκταμίευσης – χρηματοδότησης. 

Ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 4 της 1143/23.03.2018 Απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της με αριθμ. 774/02.03.2018 ΥΑ με θέμα 

«Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2018» και 

έγκριση διάθεσης πίστωσης έτους 2018» (ΑΔΑ: Ψ1ΖΟ46Ψ844-ΒΡΛ)». 

5. Στην περίπτωση κατά την οποία Δασικές Υπηρεσίες, στις οποίες με την παρούσα εγκρίνεται διάθεση 

πίστωσης και δεν θα υλοποιήσουν έργα και εργασίες, οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την Δνση 

Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής, προκειμένου αυτή να προβεί αρμοδίως σε ανακατανομή των 

πιστώσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Πίνακας κατανομής  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

Α. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

Δασικές Υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πίνακα κατανομής 

Β. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Υπουργού  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

3. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΥΠΕΝ 

4. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Περιβάλλοντος 

5. Γραφεία Συντονιστών στις  Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις 

6. Ελεγκτικό Συνέδριο Υπηρεσία Επιτρόπου στο ΥΠΕΝ, Μητροπόλεως 12 - 14 

   Ο Προϊστάμενος 

της  Γενικής Δ/νσης Δασών &  

Δασικού Περιβάλλοντος             

                                       

 

 

 

   Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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7. Γραφεία Προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

8. Γραφεία Προϊσταμένων Δ/νσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων  

9. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

10. Δ/νσεις Δασών Νομών (με ΔΧ) του πίνακα κατανομής 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 

1. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 

2. Δ/νση Προστασίας Δασών  
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ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ∆ΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

α/α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφερειακή Ενότητα ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τίτλος Μελέτης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής ∆ασαρχείου 
Αλεξανδρούπολης  (Μελέτη υπό σύνταξη) 

170.000,00

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόµων στη Σαµοπθράκη (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

30.000,00

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόµων περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Αλεξανδρούπολης (Η µελέτη θα συνταχθεί)

220.000,00

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόµων στην περιοχή ∆ρυµού (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

150.000,00

Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών  στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆-Λ-Σ (Μελέτη 
υπό σύνταξη)

50.000,00

Βελτίωση αντιπυρικών ζωνών  στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆-∆-Α 
(Μελέτη υπό σύνταξη)

30.000,00

Έργα και εργασίες δασικής οδοποιίας στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆αδιάς – 
Λευκίµης - Σουφλίου (Η µελέτη θα συνταχθεί)

65.000,00

Έργα και εργασίες δασικής οδοποιίας στο ∆ασικό Σύµπλεγµα ∆ερίου – 
∆αδιάς - Αισύµης (Η µελέτη θα συνταχθεί)

45.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέµβασης 
"Κυριακής-∆ερείου" ∆ασαρχείου ∆ιδυµοτείχου έτους 2018 (Μελέτη 
υπό σύνταξη)

30.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής παρέµβασης 
"Τριγώνου-Ορεστιάδας" ∆ασαρχείου ∆ιδυµοτείχου έτους 2018 
(Μελέτη υπό σύνταξη)

20.000,00

Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συµπλέγµατος ∆υτικού 
Νέστου  ( Μελέτη υπό σύνταξη)

70.000,00

Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συµπλέγµατος ΒΑΝ 
∆ράµας  ( Μελέτη υπό σύνταξη)

50.000,00

Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συµπλέγµατος 
Τραχωνίου – ∆ιποτάµων & Θόλου- Αµισινού ( Μελέτη υπό σύνταξη)

30.000,00

Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συµπλέγµατος Πύργων-
Βώλακα & Μενοικίου ( Μελέτη υπό σύνταξη)

35.000,00

Βελτίωση- Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Συµπλέγµατος 
Λιβαδερού-Περιβλέπτου-Πτελέας ( Μελέτη υπό σύνταξη)

45.000,00

Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος 
∆υτικά & Ν∆ Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου (Μελέτη υπό σύνταξη)

10.000,00

Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος 
∆υτικά ποταµού Νέστου (Μελέτη υπό σύνταξη)

20.000,00

Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµόσιου ∆ασικού Συµπλέγµατος 
Εξοχής - Λευκογείων - Κ.Νευροκοπίου και ∆ασικού Συµπλέγµατος 
Λειβαδακίου (Μελέτη υπό σύνταξη)

10.000,00

∆ασαρχείο Ξάνθης 
Βελτίωση  - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Ξάνθης (Μελέτη υπό σύνταξη)

91.000,00 12.000,00

∆ασαρχείο Σταυρούπολης 
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµοσίων ∆ασικών 
Συµπλεγµάτων ∆ασαρχείου Σταυρούπολης έτους 2018 (Μελέτη υπό 
σύνταξη) 

42.000,00 11.500,00

Ροδόπης ∆/νση ∆ασών Ροδόπης
Συντήρηση-Βελτίωση  δασικού οδικού δικτύου περιοχής Σαπών - 
Νέδας - Νέας Σάντας και Ισµάρου (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

150.000,00 21.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχών Αγ. Ανδρέα, 
Ελευθερών, Μυρτόφυτου, Φωλιάς για το έτος 2018 (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

15.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ιαχειριστικού Συµπλέγµατος 
Παγγαίου όρους για το έτος 2018 (Μελέτη υπό σύνταξη)

15.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ιαχειριστικού Συµπλέγµατος 
Λεκάνης και Κεστενέ Νταγ για το έτος 2018 (Μελέτη υπό σύνταξη)

15.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Ζυγού, Παλαιάς Καβάλας, 
Βουνοχωρίου, Λιµνιάς, Κρυονερίου, Πλαταµώνα για το έτος 2018 
(Μελέτη υπό σύνταξη)

15.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου (περιοχών Παναγίας - 
Λιµένα - Ραχωνίου) της νήσου Θάσου (Μελέτη υπό σύνταξη)

20.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου (περιοχών Πρίνου - 
Σωτήρος - Καλλιράχης- Μαριών) της νήσου Θάσου (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

20.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου ∆ηµοσίων ∆ασών Ν.  
Θάσου (Μελέτη υπό σύνταξη)

20.000,00

∆ασαρχείο Θάσου

∆ασαρχείο Κ. Νευροκοπίου

∆ασαρχείο ∆ράµας

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΑΣΩΝ 2018»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»

ΜΕΤΡΟ 1 «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΣΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ»

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών και δρόµων στην περιοχή Κίρκης - 
Συκορράχης - Μεσηµβρίας (Η µελέτη θα συνταχθεί)

110.000,00

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ

Αν. Μακεδονίας και Θράκης

∆ασαρχείο Σουφλίου

Έβρου

Καβάλας

1

 ∆ράµας

Ξάνθης

∆ασαρχείο ∆ιδυµοτείχου

∆ασαρχείο Αλεξανδρούπολης 30.500,00

28.000,00

28.000,00

∆ασαρχείο Καβάλας

37.000,00

16.000,00

25.000,00

23.500,00
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α/α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφερειακή Ενότητα ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τίτλος Μελέτης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Περιαστικό ∆άσος Θεσσαλονίκης / Συντήρηση αντιπυρικών δρόµων 
και αντιπυρικών λωρίδων (Η µελέτη θα συνταχθεί)

50.000,00

Συντήρηση αντιπυρικών δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων περιοχής 
ευθύνης ∆ασαρχείου Θεσσαλονίκης (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

120.000,00

Συντήρηση-Βελτίωση αντιπυρικών δρόµων - ζωνών περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Λαγκαδά  (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

200.000,00

Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Λαγκαδά (Η µελέτη θα συνταχθεί)

75.000,00

∆ασαρχείο Σταυρού
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων αντιπυρικής 
προστασίας περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Σταυρού έτους 2018 (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

150.000,00 16.000,00

∆ασαρχείο Σερρών
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Σερρών (Η µελέτη θα 
συνταχθεί)

270.000,00 19.500,00

∆ασαρχείο Νιγρίτας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας δασών 
∆ασαρχείου Νιγρίτας ( Μελέτη υπό σύνταξη)

150.000,00 17.000,00

∆ασαρχείο Σιδηροκάστρου
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και έργων προστασίας ∆ηµοσίων 
∆ασών ∆ασαρχείου Σιδηροκάστρου (Η µελέτη θα συνταχθεί)

550.000,00 16.500,00

∆σσαρχείο Αρναίας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ∆ασαρχείου Αρναίας 
(Μελέτη υπό σύνταξη)

310.000,00 25.000,00

Κατασκευή περίφραξης και συντήρηση πυροφυλακείου, στη ∆ασική 
Θέση "Λειβαδάκια", της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σκιώνης, του 
∆ήµου Κασσάνδρας 

25.000,00

Συντήρηση - Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών 
και έργων αντιπυρικής προστασίας περιοχής ∆ασαρχείου Κασσάνδρας  
(Η µελέτη συντάσσεται ετήσια) 

80.000,00

∆σσαρχείο Πολυγύρου
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών ∆ηµοσίων 
∆ασών  ∆ασαρχείου Πολυγύρου (Η µελέτη συντάσσεται ετήσια) 

300.000,00 22.000,00

∆ασαρχείο Γουµένισσας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου 
Γουµένισσας (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

480.000,00 10.000,00

∆ασαρχείο Κιλκίς
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & φρυγάνευσης αντιπυρικών 
λωρίδων έτους 2018 (Μελέτη υπό σύνταξη)

450.000,00 14.000,00

∆σσαρχείο Έδεσσας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών λωρίδων ( Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

250.000,00 12.500,00

∆ασαρχείο Αριδαίας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου έτους 2018 (Η Μελέτη θα 
συνταχθεί)

600.000,00 29.500,00

∆ασαρχείο Βέροιας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δηµοσίων και διαχειριζόµενων 
από το ∆ηµόσιο δασών  (Μελέτη υπό σύνταξη)

50.000,00 8.000,00

∆ασαρχείο Νάουσας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δηµοσίων και διαχειριζόµενων 
από το ∆ηµόσιο δασών έτους 2018, περιοχής ∆ασαρχείου Νάουσας 

(Μελέτη υπό σύνταξη)
20.000,00 8.000,00

Πιερίας ∆νση ∆ασών Πιερίας
Βελτίωση - Συντήρηση του δασικού αντιπυρικού δικτύου και λοιπών 
έργων για το 2018 των δηµοσίων δασών του Ν. Πιερίας (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

450.000,00 35.500,00

532.000,00

∆ασαρχείο Λίµνης
Συντήρηση δασικών δρόµων περιοχής αρµοδιότητας ∆ασαρχείου 
Λίµνης (Μελέτη υπό σύνταξη)

50.000,00 20.000,00

∆ασαρχείο Χαλκίδας
Συντήρηση έργων δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών 
∆ηµοσίων ∆ασών (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

150.000,00 14.000,00

∆ασαρχείο Ιστιαίας

Συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου στα δάση και τις δασικές 
εκτάσεις και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών των δασικών 
συµπλεγµάτων περιφέρειας  αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Ιστιαίας (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

150.000,00 14.000,00

Συντήρηση δασικών δρόµων περιοχής ∆ασαρχείου Αλιβερίου, 
δασοδρόµων, ∆ασονοµείων Αλιβερίου - Κϋµης  (Η µελέτη θα 
συνταχθεί) 

40.000,00

Συντήρηση δασικών δρόµων περιοχής ∆ασαρχείου Αλιβερίου, 
δασοδρόµων, ∆ασονοµείου Καρύστου  (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

60.000,00

∆ασαρχείο Θηβών
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Θηβών  έτους 2018 
(Μελέτη υπό σύνταξη)

100.000,00 15.000,00

∆ασαρχείο Λιβαδειάς
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και καθαρισµός αντιπυρικών 
ζωνών έτους 2018 

100.000,00 10.000,00

∆ασαρχείο Αταλάντης
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών (Μελέτη 
υπό σύνταξη) 

120.000,00 11.000,00

∆ασαρχείο  Σπερχειάδας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου  (Μελέτη υπό σύνταξη) 100.000,00 13.500,00

∆ασαρχείο Λαµίας Βελτίωση -Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (Μελέτη υπό σύνταξη) 136.000,00 11.000,00

∆ασαρχείο Καρπενησίου
Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Καρπενησίου  (Μελέτη υπό σύνταξη)

650.000,00 12.500,00

∆ασαρχείο Φουρνά
Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής ευθύνης 
∆ασαρχείου Φουρνά (Μελέτη υπό σύνταξη)

80.000,00 10.500,00

∆ασαρχείο Άµφισσας Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (Η µελέτη θα συνταχθεί) 93.000,00 15.000,00

∆ασαρχείο Λιδωρικίου Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (Η µελέτη θα συνταχθεί) 109.000,00 12.500,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασικού Συµπλέγµατος Όσσας - 
Αµπελακίων (Η µελέτη θα συνταχθεί)

450.873,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασικού Συµπλέγµατος Κάτω 
Ολύµπου (Η µελέτη θα συνταχθεί)

163.856,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Φαρσάλων (Η µελέτη θα 
συνταχθεί)

76.000,00

∆ασαρχείο Ελασσόνας
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµοσίων ∆ασών περιοχής 
∆ασαρχείου Ελασσόνας (Η µελέτη θα συνταχθεί)

60.000,00 9.000,00

∆ασαρχείο Αγιάς
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµοσίων ∆ασών Μαυροβουνίου, 
Πολυδενδρίου και Σωτηρίτσας περοχής αρµοδιότητας ∆ασαρχείου 
Αγιάς έτους 2018 για αντιπυρική προστασία (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

70.000,00 12.000,00

∆σσαρχείο Κασσάνδρας 25.000,00

23.500,00

Λάρισας

Βοιωτίας

Ευρυτανίας

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-
ΘΡΑΚΗΣ

Κεντρικής Μακεδονίας

Σερρών

Ηµαθίας

Χαλκιδικής

Κιλκίς

Πέλλας

Φθιώτιδος

Φωκίδας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Εύβοιας

∆ασαρχείο Αλιβερίου

Στερεάς Ελλάδας

                                                                                                                                                                                                                                                                
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

∆ασαρχείο Λάρισας

25.000,00

16.000,00

14.000,00

Θεσσαλονίκης

∆ασαρχείο Λαγκαδά

∆ασαρχείο Θεσσαλονίκης
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α/α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφερειακή Ενότητα ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τίτλος Μελέτης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆ασαρχείο Βόλου
Αποκατάσταση δασικού οδικού δικτύου ∆ηµοσίων ∆ασών Αφέτων - 
Αργαλαστής (Η µελέτη θα συνταχθεί)

25.000,00 10.000,00

∆ασαρχείο Αλµυρού
Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου και συντήρηση 
αντιπρυκών λωρίδων δηµοσίων δασών (Η µελέτη θα συνταχθεί)

13.965,17 7.000,00

Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δρόµων πυροπροστασίας 
∆ηµοσίων ∆ασών και δασικών εκτάσεων ∆ασικών Συµπλεγµάτων 1. 
Νεραϊδοχωρίου - Πύρρας - ∆ροσοχωρίου - Αγίου Νικολάου 2. 
Αθαµανίας, ∆ασαρχείου Τρικάλων  (Η µελέτη συντάσσεται ετήσια)

50.000,00

Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας δρόµων πυροπροστασίας 
∆ηµοσίων ∆ασών και δασικών εκτάσεων ∆ασικών Συµπλεγµάτων 1. 
Στουρναρέϊκων - Παλαιοκαρυάς  2. Πύλης 3. Τ.∆. Κοθωνίων, 
∆ασαρχείου Τρικάλων  (Η µελέτη συντάσσεται ετήσια)

50.000,00

∆ασαρχείο Καλαµπάκας
Αποκατάσταση βατότητας δασικού οδικού δικτύου περιοχής 
∆ασαρχείου Καλαµπάκας ( Η µελέτη θα συνταχθεί) 

100.000,00 18.000,00

∆ασαρχείο Καρδίτσας
Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Καρδίτσας 
έτους 2018 (Η µελέτη θα συνταχθεί)

20.000,00 8.000,00

∆ασαρχείο Μουζακίου
Συντήρηση-Βελτίωση δασικών έργων οδοποϊας στα δηµόσια δάση του 
∆ασαρχείου Μουζακίου ( Η µελέτη θα συνταχθεί) 

50.000,00 8.000,00

285.500,00

Άρτας ∆νση ∆ασών Άρτας
Βελτίωση δασικού αντιπυρικού δικτύου Ν.Άρτας (καθαρισµοί - 
τεχνικά - χαλικοστρώσεις) (Η µελέτη θα συνταχθεί) 

200.000,00 25.500,00

Συντήρηση -Βελτίωση δασικών δρόµων των δηµοσίων δασών που 
βρίσκονται στα όρια του Καλλικρατικού δήµου Ηγουµενίτσας 

30.000,00

Συντήρηση - βελτίωση δασικών δρόµων των δηµοσίων δασών που 
βρίσκονται στα όρια του Καλλικρατικού δήµου Φιλιατών 

30.000,00

Συντήρηση - βελτίωση δασικών δρόµων των δηµοσίων δασών που 
βρίσκονται στα όρια του Καλλικρατικού δήµου Σουλίου 

30.000,00

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δηµοσίων δασικών δρόµων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Πάργας, του ∆ήµου Πάργας  (Η µελέτη θα 
συνταχθεί)

15.500,00

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δηµοσίων δασικών δρόµων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Φαναρίου, του ∆ήµου Πάργας  (Η µελέτη θα 
συνταχθεί)

15.500,00

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δηµοσίων δασικών δρόµων στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Πρέβεζας και Ζαλόγγου, του ∆ήµου Πρέβεζας (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

15.500,00

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δηµοσίων δασικών δρόµων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Λούρου, του ∆ήµου Πρέβεζας (Η µελέτη θα 
συνταχθεί)

15.500,00

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δηµόσιων δασικών δρόµων στη 
∆ηµοτική Ενότητα Θεσπρωτικού, του ∆ήµου Ζηρού (Η µελέτη θα 
συνταχθεί)

15.500,00

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης δηµοσίων δασικών δρόµων στις 
∆ηµοτικές Ενότητες Ανωγείου και Φιλιππιάδας, του ∆ήµου Ζηρού (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

15.500,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δηµοσίων δασών 
περιοχής ∆ήµου Ζαγορίου & Ιωαννιτών  (Μελέτη υπό σύνταξη)

150.000,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δηµοσίων δασών 
περιοχής ∆ήµων Πωγωνίου  (Μελέτη υπό σύνταξη)

50.000,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου δηµοσίων δασών 
περιοχής ∆ήµων Βορείων Τζουµέρκων & ∆ωδώνης (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

100.000,00

Συντήρηση- βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου του ∆ηµοσίου 
∆άσους Αετοµηλίτσας ( Η µελέτη θα συνταχθεί)

45.000,00

Συντήρηση - βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου των ∆ηµοσίων 
∆ασών: Πηγής - Ελευθέρου - Κόνιτσας - Μοναστηρίου - Συνδ/του 
∆άσους Ζάρρος ( Η µελέτη θα συνταχθεί)

45.000,00

Συντήρηση - βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου των ∆ηµοσίων 
∆ασών: Αγίας Βαρβάρας - Γοργοποτάµου - Πληκατίου - Βουρµπιάνης 
( Η µελέτη θα συνταχθεί)

45.000,00

Συντήρηση - βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου των ∆ηµοσίων 
∆ασών: ∆ερβενίου-Καστανέας-Πύργου ( Η Μελέτη θα συνταχθεί)

45.000,00

Συντήρηση - βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου των ∆ηµόσιων 
∆ασών: Λαγκάδας-∆ροσοπηγής-Γανναδιού-Φούρκας-Πλαγιάς ( Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

45.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (ισοπέδωση καταστρώµατος - 
καθαρισµός τάφρων και άρση καταπτώσεων) δηµοσίων δασών 
συµλέγµατος Μηλέας - Μετσόβου περιοχής ∆ασαρχείου Μετσόβου (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

25.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (ισοπέδωση καταστρώµατος - 
καθαρισµός τάφρων και άρση καταπτώσεων) δηµοσίων δασών 
συµπλέγµατος Βοβούσας-Φλαµπουραρίου περιοχής ∆ασαρχείου 
Μετσόβου ( Η µελέτη θα συνταχθεί)

25.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (ισοπέδωση καταστρώµατος - 
καθαρισµός τάφρων και άρση καταπτώσεων) δηµοσίων δασών 
συµπλέγµατος περιοχής Χρυσοβίτσας-Γρεβενιτίου-Πέτρας περιοχής 
∆ασαρχείου Μετσόβου ( Η µελέτη θα συνταχθεί)

25.000,00

Συντήρηση δρόµων προστασίας περιοχής ∆ασαρχείου Μετσόβου (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

15.000,00

Συντήρηση  αντιπυρικού δασικού οδικού δικτύου δασικού 
συµπλέγµατος Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής (Μελέτη υπό σύνταξη) 

20.000,00

Βελτίωση - συντήρηση  αντιπυρικού οδικού δικτύου δασικού 
συµπλέγµατος Αγίου ∆ηµητρίου-Ρυακίου-Τετραλόφου  (Βερµίου) 
(Μελέτη υπό σύνταξη) 

15.000,00

Βελτίωση - συντήρηση  αντιπυρικού οδικού δικτύου δασικού 
συµπλέγµατος ΒΛΑΣΤΗΣ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Μελέτη υπό σύνταξη) 

8.000,00

Βελτίωση – συντήρηση αντιπυρικού οδικού δικτύου συνολικού µήκους 
82+954 χλµ στο ∆ηµόσιο ∆άσος Πενταλόφου- ∆ιλόφου (Μελέτη υπό 
σύνταξη)  

4.000,00

Βελτίωση – συντήρηση αντιπυρικού οδικού δικτύου συνολικού µήκους 
105+350 χλµ στο ∆ηµόσιο ∆άσος Βυθού- Αυγερινού-Κοιλαδίου -
Αγίων Αναργύρων-Ζώνης (Μελέτη υπό σύνταξη)

5.000,00

17.000,00

10.500,00

25.000,00

Θεσσαλίας

Κοζάνης

Μαγνησίας

2

Πρέβεζας

Ιωαννίνων

∆ασαρχείο Κόνιτσας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

3

∆ασαρχείο Μετσόβου

ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆/νση ∆ασών Πρέβεζας

Τρικάλων

Καρδίτσας

Ηπείρου

Θεσπρωτίας

∆ασαρχείο Τρικάλων

∆/νση ∆ασών Θεσπρωτίας

∆ασαρχείο Ιωαννίνων

16.000,00

∆σσαρχείο Κοζάνης

∆σσαρχείο Τσοτυλίου

22.500,00

14.000,00

15.000,00

9.000,00
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α/α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφερειακή Ενότητα ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τίτλος Μελέτης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για τη διαµόρφωση 
καταλλήλων συνθηκών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
πυρκαγιών ∆ηµοσίων ∆ασών Περιβολίου-Αβδέλλας Ν. Γρεβενών (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

170.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για τη διαµόρφωση 
καταλλήλων συνθηκών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
πυρκαγιών  ∆ηµοσίων ∆ασών  Συµπλέγµατος Σµίξης - Σαµαρίνας Ν. 
Γρεβενών (Η µελέτη θα συνταχθεί)

60.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για τη διαµόρφωση 
καταλλήλων συνθηκών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
πυρκαγιών ∆ηµοσίων ∆ασών  Συµπλέγµατος Κρανιάς - Μοναχιτίου - 
Κηπουρειού Ν. Γρεβενών (Η µελέτη θα συνταχθεί)

120.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για τη διαµόρφωση 
καταλλήλων συνθηκών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
πυρκαγιών ∆ηµοσίων ∆ασών  Συµπλέγµατος Φιλιππαίων - 
Πολυνερίου - Πανοράµατος - Λάβδας - Σπηλαίου -  Τρικώµου - 
Κοσµατίου - Μαυραναίων - Γρεβενών - Καλοχίου Ν. Γρεβενών (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

40.000,00

Βελτίωση βατότητας δασικού οδικού δικτύου για τη διαµόρφωση 
καταλλήλων συνθηκών αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών και 
πυρκαγιών ∆ηµοσίων ∆ασών  Συµπλέγµατος Αγ. Θεοδώρων - 
Φελλίου - ∆εσκάτης - Παλιουριάς - Κατάκαλης κλπ. Ν. Γρεβενών (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

75.000,00

Συντήρηση δασικών οδών ∆ασικού Συµπλέγµατος Β. Γράµµου (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

60.000,00

Συντήρηση δασικών οδών ∆ασικού Συµπλέγµατος Ν. Γράµµου (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

50.000,00

Συντήρηση δασικών οδών ∆ασικού Συµπλέγµατος Κορεστείων (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

50.000,00

Συντήρηση δασικών οδών ∆ασικού Συµπλέγµατος Κοτύλης (Η µελέτη 
θα συνταχθεί)

25.000,00

Συντήρηση δασικών οδών ∆ασικού Συµπλέγµατος  ∆. ΒΙΤΣΙΟΥ (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

25.000,00

Συντήρηση δασικών οδών ∆ασικού Συµπλέγµατος  Β∆. ΑΣΚΙΟΥ (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

20.000,00

Φλώρινας ∆νση ∆ασών Φλώρινας
Εργασίες βελτίωσης - συντήρησης υπάρχοντος δασικού οδικού 
δικτύου δηµοσίων δασών  Ν. Φλώρινας (Κατηγορία Γ΄)

50.000,00 12.000,00

213.500,00

Βελτίωση δασικού δρόµου κατηγορίας Γ΄ (Η µελέτη θα συνταχθεί) 110.000,00

Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων 
(Η µελέτη θα συνταχθεί)

300.000,00

∆ασαρχείο Αµαλιάδας
Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων 
(Η µελέτη θα συνταχθεί)

150.000,00 18.000,00

∆ασαρχείο Ολυµπίας
Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων 
(Η µελέτη θα συνταχθεί)

200.000,00 18.000,00

∆ασαρχείο Καλαβρύτων
Συντήρηση δασικού οδικού δυκτίου ορεινών συγκροτηµάτων Χελµού 
και Ερυµάνθου

50.000,00 13.000,00

Βελτίωση  δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας ∆ασονοµείου Πατρών 100.000,00

Βελτίωση  δασικού οδικού δικτύου και των αντιπυρικών ζωνών 
περιφέρειας ∆ασονοµείου Κ. Αχαϊας 

100.000,00

Βελτίωση  δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας ∆ασονοµείου 
Χαλανδρίτσας 

100.000,00

∆ασαρχείο Αιγίου Συντήρηση ∆ασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών 100.000,00 10.000,00

∆ασαρχείο Αγρινίου
Συντήρηση - Βελτίωση δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου (Μελέτη 
υπό σύνταξη)

130.000,00 12.000,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο ∆ασικό 
Σύµπλεγµα "Ρουπακιάς - Μεγ. Λόγγου" (Μελέτη υπό σύνταξη) 

74.000,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο ∆ασικό 
Σύµπλεγµα "Μητσελίου - Μηλιάς" (Μελέτη υπό σύνταξη) 

125.800,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο ∆ασικό 
Σύµπλεγµα "Ανατολικού Βάλτου" (Μελέτη υπό σύνταξη)

148.000,00

Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στο ∆ασικό 
Σύµπλεγµα "∆υτικού Βάλτου" (Μελέτη υπό σύνταξη)

74.000,00

∆ασαρχείο Μεσολογγίου
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου - αντιπυρικοί δρόµοι ∆ασαρχείου 
Μεσολογγίου Κατηγορίες Β και Γ  

70.000,00 11.500,00

Συντήρηση πεδινού δασικού οδικού δικτύου - αντιπυρικοί δρόµοι 
∆ασαρχείου Ναυπάκτου Κατηγορίες Β και Γ  Αποκατάσταση 
βατότητας - απίσωση καταστρώµατος (Μελέτη υπό σύνταξη)

50.000,00

Συντήρηση ορεινού δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Ναυπάκτου 
Κατηγορίες Β και Γ Αποκατάσταση βατότητας - απίσωση 
καταστρώµατος (Μελέτη υπό σύνταξη)

40.000,00

Βελτίωση οδικού δικτύου Πάρνωνα και Ανατολικού Ταϋγέτου (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

200.000,00

Καθαρισµός αντιπυρικών ζωνών (Η µελέτη θα συνταχθεί) 50.000,00

∆ασαρχείο Γυθείου
Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ∆ασαρχείου Γυθείου (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

80.000,00 8.000,00

∆ασαρχείο Μολάων
Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιοχής ∆ασαρχείου Μολάων (Η 
µελέτη θα συνταχθεί)

20.000,00 7.000,00

18.000,00

19.500,00

30.000,00

∆ασαρχείο Σπάρτης 15.000,00

∆νση ∆ασών Καστοριάς

Γρεβενών

Καστοριάς

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

& ΙΟΝΙΟΥ

Αχαϊας

Ηλείας

Αιτωλοακαρνανίας

Λακωνίας

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

∆υτικής Ελλάδας

∆νση ∆ασών Γρεβενών3

∆ασαρχείο Ναυπάκτου

∆ασαρχείο Πατρών

∆ασαρχείο Αµφιλοχίας

∆ασαρχείο Πύργου

8.000,00

19.000,00

34.000,00
ΗΠΕΙΡΟΥ-∆ΥΤIKΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

4

∆υτικής Μακεδονίας
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α/α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφερειακή Ενότητα ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τίτλος Μελέτης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆ασαρχείο  Καλαµάτας
Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του ∆ασαρχείου 
Καλαµάτας έτους 2018 (η µελέτη θα συνταχθεί)

100.000,00 18.000,00

∆ασαρχείο  Κυπαρισσίας
Βελτίωση – συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου 
Κυπαρισσίας έτους 2018 (η Μελέτη θα συνταχθεί)

60.000,00 12.000,00

∆ασαρχείο Κορίνθου
Συντήρηση - Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Κορίνθου 
(Μελέτη υπό σύνταξη)

100.000,00 10.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου  Ξυλοκάστρου, ∆.Ε. 
Ξυλοκάστρου, ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

30.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Ξυλοκάστρου, ∆.Ε. 
Ευρωστίνης, ∆ήµου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

30.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ∆ασαρχείου Ξυλοκάστρου, ∆.Ε. 
Φενεού, ∆ήµου Σικυωνίων (Μελέτη υπό σύνταξη)

30.000,00

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών µε τη βελτίωση δασικού οδικού δικτύου 
και αντιπυρικών ζωνών περιοχής αναδασώσεων Αρχαίας 
Σκιρίτιδας/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 78996/4610/30.06.2015 

24.720,00

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών µε τη βελτίωση δασικού οδικού δικτύου 
περιοχής αναδασώσεων Μακρυσίου/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 
134459/15.06.2017 

21.500,00

Πρόληψη δασικών πυρκαγιών µε τη βελτίωση δασικού οδικού δικτύου 
περιοχής Κερασταρίου (Μελέτη υπό σύνταξη)

15.000,00

∆ασαρχείο Βυτίνας
Εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο δασικό σύµπλεγµα 
Θέλπουσας µε τη βελτίωση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών 
ζωνών (Μελέτη υπό σύνταξη)

20.000,00 18.000,00

∆ασαρχείο Κυνουρίας
Εργασίες συντήρησης οδικού δασικού δικτύου δηµοσίων δασών 
περιοχής ∆ασαρχείου Κυνουρίας

9.000,00 9.000,00

Κεφαλληνίας ∆νση ∆ασών Κεφαλληνίας
Συντήρηση - βελτίωση δασικού αντιπυρικού οδικού δικτύου ∆ήµου 
Κεφαλληνίας  ( µελέτη υπό σύνταξη) 

25.000,00 13.000,00

Κέρκυρας ∆νση ∆ασών  Κέρκυρας
Συντήρηση δασικού αντιπυρικού δικτύου ορεινού όγκου 
Παντοκράτορα (Μελέτη υπό σύνταξη) 

40.000,00 8.000,00

Ζακύνθου ∆νση ∆ασών Ζακύνθου
Συντήρηση δασικού αντιπυρικού δρόµου "Καρούσσα - Χάρπος" 
περιοχής Τ.Κ. Αναφωνήτριας ∆ήµου Ζακύνθου Ν. Ζακύνθου/Αρ. 
Εγκρ. Απόφασης 79299/06.04.2017  

46.600,00 20.000,00

Λευκάδας ∆/νση ∆ασών Λευκάδας
Βελτίωση και συντήρηση δασικών αντιπυρικών οδών στην Π.Ε. 
Λευκάδας έτους 2018/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 146443/29.06.2017 

19.200,00 16.000,00

332.500,00

Συντήρηση δασικών δρόµων νήσου Σάµου (Μελέτη υπό σύνταξη) 100.000,00

Συντήρηση δασικών δρόµων νήσου Ικαρίας (Μελέτη υπό σύνταξη) 60.000,00

ΑΙΓΑΙΟΥ

Βελτιώσεις - συντηρήσεις δασικών δρόµων που διέρχονται από 
∆ηµόσια δάση ή διέρχονται από µη ∆ηµόσια και αποτελούν 
προσβάσεις στα ∆ηµόσια (Μελέτη υπό σύνταξη)

100.000,00

Συντήρηση υφισταµένων αντιπυρικών ζωνών και παρόδιοι καθαρισµοί 150.000,00

Βελτίωση δασικών δρόµων Νήσου Ρόδου Κατηγορία Γ΄ (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

100.000,00

Βελτίωση δασικών δρόµων Νήσου Καρπάθου Κατηγορία Γ΄ (Μελέτη 
υπό σύνταξη)

30.000,00

Βελτίωση δασικών δρόµων ∆ασονοµείου Κω (Μελέτη υπό σύνταξη) 20.000,00

75.000,00

Ηρακλείου ∆/νση ∆ασών Ηρακλείου
Συντήρηση και βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Νοµού Ηρακλείου  
(Μελέτη υπό σύνταξη)

50.000,00 16.000,00

Χανίων ∆/νση ∆ασών Χανίων
Συντήρηση - Βελτίωση δασικών δρόµων και αντιπυρικών λωρίδων Ν. 
Χανίων

30.000,00 16.000,00

Ρεθύµνου ∆/νση ∆ασών Ρεθύµνης
Συντήρηση υπαρχόντων δασικών δρόµων αντιπυρικής προστασίας σε 
όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του Νοµού

10.000,00 10.000,00

Λασιθίου ∆/νση ∆ασών Λασιθίου
Βελτίωση - Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Ν. Λασιθίου (Μελέτη 
υπό σύνταξη)

80.000,00 12.000,00

54.000,00

Αρκαδίας 

Κορινθίας 

∆ασαρχείο Τρίπολης

∆ασαρχείο Ξυλοκάστρου 10.000,00

21.500,00

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

Χίου

Νοτίουυ Αιγαίου

ΚΡΗΤΗΣ Κρήτης6

4

5

∆ωδεκανήσου 

Λέσβου

Σάµου

19.000,00

14.000,00

18.000,00

24.000,00

4

Μεσσηνίας

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

& ΙΟΝΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

& ΙΟΝΙΟΥ

Βόρειου Αιγαίου

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

∆νση ∆ασών Λέσβου

Πελοποννήσου

Ιονίων Νήσων

∆/νση ∆ασών Σάµου

∆/νση ∆ασών ∆ωδεκανήσου 

∆νση ∆ασών Χίου Συντήρηση δασικών δρόµων – αντιπυρικών ζωνών Ν. Χίου 30.000,00
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α/α
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Περιφερειακή Ενότητα ∆ΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τίτλος Μελέτης 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
∆ΑΠΑΝΗ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου στις περιοχές Κούκο και Χωράφα 
στο Σχιστό περιοχής αρµοδιότητας ∆ασαρχείου Πειραιά (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

30.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών νήσου 
Αίγινας/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 1594/13.06.2017 

110.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών νήσου 
Αγκιστρίου/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 1593/13.06.2017 

45.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών στο δάσος 
Αγίου Νικολάου νήσου Σαλαµίνας (Μελέτη υπό σύνταξη)

40.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου νήσου Πόρου (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

20.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου νήσου Σπετσών (Μελέτη υπό 
σύνταξη)

20.000,00

Συντήρηση αντιπυρικών ζωνών νήσου Σπετσών/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 
1174/15.04.2008

39.000,00

Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου του δασικού συµπλέγµατος 
Αδερών Τροιζηνίας/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 995/16.05.2013

80.000,00

∆ασαρχείο Πάρνηθας Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (Μελέτη υπό σύνταξη) 150.000,00 20.000,00

∆ασαρχείο Λαυρίου Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου (Μελέτη υπό σύνταξη) 100.000,00 17.000,00

∆ασαρχείο Πεντέλης
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Πεντελικού όρους /Αρ. Εγκρ. 
Απόφασης 1840/01.08.2014

141.215,00 23.000,00

∆ασαρχείο Καπανδριτίου
Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 
1677/21.06.2017 

34.000,00 18.000,00

∆ασαρχείο Αιγάλεω Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου (Μελέτη υπό σύνταξη) 150.000,00 17.000,00

∆ασαρχείο Μεγάρων

Εργασίες συντήρησης δασικών οδών στην περιοχή ευθύνης 
∆ασαρχείου Μεγάρων/Αρ. Εγκρ. Απόφασης 2612/20.09.2017 ∆/νσης 
Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών 

98.545,92 19.600,00

143.000,00

Αθήνα,    24  Απριλίου 2018
Ο Προϊστάµενος

της  Γενικής ∆/νσης ∆ασών & ∆ασικού Περιβάλλοντος 

Κ. ∆ηµόπουλος

12.400,00∆ασαρχείο Πόρου

ΑΤΤΙΚΗΣ Αττικής

      ΣΥΝΟΛΟ 15.447.729,17

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

7

Αττικής

1.635.500,00

∆ασαρχείο Πειραιά 16.000,00
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