
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/82371/3029 
Άμεση έναρξη κατασκευής αντιδιαβρωτικών και 

αντιπλημμυρικών Ορεινών Υδρονομικών Έργων 

με τη διαδικασία του κατεπείγοντος . 

Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» 
(Α’ 289), και ειδικά την περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 25, 
όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή της με το 
άρθρο 150 του ν. 4819/2021 (Α’ 129).

3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ιδίως 
τα άρθρα 32 και 32Α.

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

5. Τις διατάξεις του ν. 4824/2021 «Κύρωση:  α) της από 
5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών» 
(Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις» (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

6. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιρι-
στικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 182).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 437/1981 «Περί μελέτης και 
εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» (Α’ 120).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονο-
μασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» 
(Α’ 160).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Την υπ’  αρ. 35/20.01.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81968/3001/
05.09.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έργων 
και Υποδομών.

15. Την κρισιμότητα, αναφορικά με έντονα πλημ-
μυρικά φαινόμενα από τις επικείμενες βροχοπτώσεις 
του χειμώνα, με άκρως επικίνδυνες επιπτώσεις γενικώς 
στις υποδομές και τις δραστηριότητες και ειδικότερα 
στους οικισμούς, τις εγκαταστάσεις και τις γεωργικές 
καλλιέργειες, που δημιουργούνται μετά τα εκτεταμένα 
πρόσφατα συμβάντα δασικών πυρκαγιών στις περιοχές 
των ορεινών όγκων των Περιφερειών Αττικής, Πελοπον-
νήσου και Στερεάς Ελλάδας.

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/83820/1780/
09.09.2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρού-
σας δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας είναι η άμεση έναρξη κατα-

σκευής αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών Ορεινών 
Υδρονομικών Έργων με τη διαδικασία του κατεπείγο-
ντος, για τη συγκράτηση του εδάφους, την εξασφάλιση 
της φυσικής αναγέννησης και την αποφυγή διαβρωτικών 
φαινομένων στις δασικές εν γένει εκτάσεις, των περιοχών 
των ορεινών όγκων των Περιφερειών Αττικής, Πελοπον-
νήσου και Στερεάς Ελλάδας.

Άρθρο 2
1. Εγκρίνεται η απευθείας ανάθεση, για λόγους κατε-

πείγουσας ανάγκης, από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες 
περιοχών Αττικής, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας 
των επιμέρους εργασιών (κοπή καμένων δένδρων, δια-
μόρφωση, μετατόπιση, πρίση, κατασκευή κορμοδεμά-
των, κλαδοπλεγμάτων κ.λπ. και εγκατάστασή τους) των 
παραπάνω έργων.

2. Οι εν λόγω εργασίες είναι αναγκαίο και απαραίτη-
το να εκτελεστούν πριν την έναρξη των έντονων χει-
μερινών βροχοπτώσεων, ανατιθέμενες σε πολυμελείς 
δασικούς συνεταιρισμούς επαγγελματιών υλοτόμων 
(ΔΑΣΕ), οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την έγκαιρη 
και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση 
αυτή, τα έργα και οι εργασίες θεωρούνται ως γενόμε-
να με αυτεπιστασία και εκτελούνται υπό την επίβλεψη 

υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών. Οι εκτελούμενες 
εργασίες πραγματοποιούνται κατόπιν διαπραγμάτευσης 
σε υλοποίηση των αρμοδίως εγκεκριμένων μελετών και 
οι τιμές ανάθεσης των εργασιών προκύπτουν από τα 
προβλεπόμενα στις εν λόγω μελέτες, τιμολόγια.

3. Στις περιοχές εκείνες που κηρύσσονται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτι-
κής Προστασίας και για τις απαιτήσεις εκπόνησης μελε-
τών και εκτέλεσης αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών 
έργων σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα με σκοπό την 
αποκατάστασή τους, οι αντίστοιχες διαδικασίες υλοποι-
ούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα με τη διαδικασία του 
εξαιρετικά επείγοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 32 και στο άρθρο 32Α του 
ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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