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Την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων 
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Κοιν.: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Αγροπεριβάλλοντος 
Χαλκοκονδύλη 31 – ΤΚ 101 64 – Αθήνα 
Τηλ. 210 2124707 

email:  k.dimopoulos@prv.ypeka.gr  

 Θεσσαλονίκη, 12/5/2016 

 

ΘΕΜΑ: Αναφορά σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της παρ.2 άρθρου 4 του π.δ. 437/81 

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αρ.1361/78396/6-5-2016 απόφ. Γ.Γ. Γραμματέα Αποκ. Δ/σης Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας 

 

Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα ανατίθενται σε ιδιώτες δασολόγους, από τις Δασικές Υπηρεσίες 
(Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών άνευ Δασαρχείων), βοηθητικές εργασίες δασικών μελετών, κυρίως όσον 
αφορά στη λήψη μετρήσεων υπαίθρου (λήψη δοκιμαστικών επιφανειών) και την επεξεργασία αυτών, 
για την εκτίμηση ογκομετρικών στοιχείων των δασών, στα πλαίσια εκπόνησης διαχειριστικών μελετών 
δημοσίων δασών με αυτεπιστασία (δηλαδή από το ίδιο το προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας). Η 
ανάθεση των βοηθητικών εργασιών σε ιδιώτες δασολόγους προβλέπεται από την παρ.2 του άρθρου 
4 του π.δ. 437/81, σύμφωνα με το οποίο: 

«Η αρμόδια δασική αρχή δύναται μετ’ έγκρισιν του Υπουργού Γεωργίας να αναθέτη την 
εκτέλεσιν βοηθητικών εργασιών της μελέτης εις ιδιώτας επιστήμονας δασολόγους 
εγγεγραμμένους ή μη εις το υπό του ν. 716/77 προβλεπόμενον μητρώο μελετητών και γραφείων 
μελετητών. Η ανάθεσις μερικών τούτων εργασιών μελέτης ενεργείται δι’ απευθείας συμφωνίας 
υπό της αρμόδιας δασικής αρχής, η δε αμοιβή του Αναδόχου γίνεται είτε κατά μονάδα έργου 
(π.χ. χλμ δασικής οδού) βάσει τιμών μονάδας είτε κατ’ αποκοπήν ή αναλόγως του χρόνου 
απασχολήσεως ή και άλλως κατά τα διαλαμβανόμενα εις τα διατάξεις περί αμοιβών περί ων το 
άρθρο 3 παρ.2 του παρόντος» 

Ο τρόπος αυτός ανάθεσης φαίνεται πως αποτελεί μία καινοτομία ή και παρέκκλιση σε σχέση με τις 
αυστηρές διατάξεις του ν.3316/05, εδραζόμενη στο γεγονός ότι συντάκτης ή υπεύθυνος και 
υπογράφων της μελέτης είναι ο δασολόγος δημόσιος υπάλληλος, που έχει ορισθεί ή ορίζεται με 
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σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Δασικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, για την υποβοήθηση 
του έργου του υπεύθυνου της μελέτης, ο νομοθέτης έκρινε ότι δεν απαιτείται μελετητική ιδιότητα από 
τους βοηθούς – δασολόγους αυτού, αφού θεωρητικά αυτοί θα τελούν υπό την επίβλεψή του, χωρίς να 
έχουν το δικαίωμα και την ευθύνη της υπογραφής της μελέτης.  

Κατά την άποψή μας, όμως, η εν λόγω διάταξη χρησιμοποιείται πλέον καταχρηστικά από τις 
Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες επικαλούνται έλλειψη πιστώσεων αφενός, για την ανάθεση των μελετών 
με τις διατάξεις του ν.3316/05 και αφετέρου έλλειψη προσωπικού, για την εξ ολοκλήρου εκτέλεση των 
μελετών με αυτεπιστασία. Η κατάχρηση εφαρμογής της διάταξης αυτής στοιχειοθετείται από τα 
παρακάτω στοιχεία: 

 Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η συγκεκριμένη διάταξη δεν είχε ενεργοποιηθεί (δηλαδή 
από το 1981), έως ότου έγινε ο πρώτος διαγωνισμός ανάθεσης βοηθητικών εργασιών προ 
2 ετών περίπου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, οπότε και 
ακολούθησαν μια σειρά από ανάλογους διαγωνισμούς σε διάφορες δασικές υπηρεσίες της 
χώρας (Χαλκιδική, Αγρίνιο, Πέλλα, Ξάνθη και αλλού). 

 Οι βασικότερες και πλέον απαιτητικές και κρίσιμες εργασίες των διαχειριστικών 
μελετών, που συνίστανται στη λήψη των στοιχείων υπαίθρου με δειγματοληψία, και 
στον υπολογισμό του ξυλαποθέματος και των καρπώσεων (λήμματος), και άρα 
σχετίζονται άμεσα με την ορθολογική διαχείριση και την προστασία των δασικών πόρων 
και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα, βαφτίζονται ως «βοηθητικές», εκτελούμενες 
όμως εξ ολοκλήρου από τους αναδόχους ιδιώτες δασολόγους, και κατά κανόνα χωρίς 
την άμεση επίβλεψη του δασολόγου που (υποτίθεται ότι) συντάσσει τη μελέτη. 

 Η παραπάνω διάταξη επιτρέπει ρητά τη συμμετοχή οποιουδήποτε ιδιώτη δασολόγου 
ανεξαρτήτως μελετητικής ιδιότητας και ως εκ τούτου οδηγεί τις Υπηρεσίες στο 
συμπέρασμα, με την εις άτοπον απαγωγή, ότι αφού δεν πρόκειται περί μελέτης, η 
ανάθεση των εργασιών αυτών μπορεί να γίνει με τις διαδικασίες του Κώδικα 
Δημοσίων Έργων, λόγω και της εξοικείωσης των Υπηρεσιών αυτών με τις 
δημοπρασίες δασοτεχνικών έργων. Έτσι, παρατηρείται το μάλλον παράδοξο 
φαινόμενο οι βασικές εργασίες μιας μελέτης να ανατίθενται με διαδικασίες ανάθεσης 
έργου (απαίτηση προσκόμισης πρωτότυπου πτυχίου, ιδιόχειρη κατάθεση προσφοράς, 
αυθημερόν άνοιγμα προσφορών και σύνταξη πρακτικού κατά σειρά μειοδότη κ.λπ), 
διαδικασίες άγνωστες στις περιπτώσεις ανάθεσης μελετών ή και υπηρεσιών 

 Από το γράμμα και το πνεύμα της παραπάνω διάταξης, και αφενός με την πρόβλεψη 
για ανάθεση των εργασιών με «απευθείας συμφωνία» και αφετέρου με το γεγονός ότι 
πρόκειται για βοηθητικές εργασίες μελέτης, εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης 
εξαρχής θεωρούσε ως αυτονόητο τον περιορισμό της εν λόγω δυνατότητας 
αναθέσεων, πιθανότατα στο όριο των απευθείας αναθέσεων, που για την περίπτωση 
της παροχής υπηρεσιών είναι τα 20.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό θα δημιουργούσε ένα 
ακόμα παράδοξο φαινόμενο, σύμφωνα με το οποίο το όριο της απευθείας ανάθεσης 
μιας ολόκληρης δασικής μελέτης θα ήταν στα 4.338 ευρώ (30% του ανώτατου ορίου 
αμοιβής του πτυχίου Α’ τάξης), ενώ των υποστηρικτικών εργασιών αυτής, ως 
υπηρεσιών, στα 20.000 ευρώ! Εξάλλου, στο ίδιο π.δ.437/81, στην αντίστοιχη διάταξη 
που αφορά στην εκτέλεση δασοτεχνικών έργων και εργασιών δι’ αυτεπιστασίας 
(άρθρο 9) παρατίθεται αναλυτικά (παρ. 3) ο τρόπος ανάθεσης ανάλογα με το ύψος 
αμοιβής του έργου, και διακρινόμενος στις περιπτώσεις της απευθείας ανάθεσης άνευ 
δημοπρασίας, της λήψης έγγραφων προσφορών άνευ δημοπρασίας, του πρόχειρου 
μειοδοτικού διαγωνισμού και του τακτικού (μειοδοτικού) διαγωνισμού. Οπότε εύλογα 
υποθέτει κανείς ότι η ανάθεση βοηθητικών εργασιών μελέτης αποτελεί μια κατ’ εξαίρεση 
διαδικασία με περιορισμούς ως προς το ύψος ανάθεσης αυτών, δεδομένου ότι δεν έχει 
γίνει αναλυτική πρόβλεψη σχετικά με το είδος των διαγωνισμών, ανάλογα με τα όρια 
ανάθεσης, όπως με την περίπτωση των έργων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
διερωτηθεί κανείς εάν υφίσταται τελικά κάποιο όριο για την ανάθεση επιμέρους κύριων 
εργασιών μιας μελέτης ως βοηθητικών, ιδίως σε μεγάλα δασικά συμπλέγματα, όπου τα 
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ποσά μπορούν θεωρητικά να ξεπεράσουν ακόμα και τα όρια των διεθνών 
διαγωνισμών. 

 Με βάση τα παραπάνω και με αφορμή τον διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 10/5/2016 στα 
γραφεία του Δασαρχείου Καλαμπάκας, στα πλαίσια του οποίου η εταιρεία μας υπέβαλε ένσταση 
κατά της Διακήρυξης και προσφυγή κατά της απόφασης της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, για την 
έγκριση των Τευχών Δημοπράτησης, οι οποίες απορρίφθηκαν με το (α) σχετικό, και εν όψει 
ανάλογων δημοπρασιών που πρόκειται να λάβουν χώρα κατά το αμέσως προσεχές χρονικό 
διάστημα, όπως φαίνεται από την κατανομή πιστώσεων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, 
ερωτάται η Ανεξάρτητη Αρχή: 

1. Είναι σύννομη με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο η ανάθεση δημοσίων συμβάσεων που 
αφορούν υπηρεσίες που σχετίζονται άμεσα με μελέτες, με διαδικασίες του ΚΔΕ και 
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού; 

2. Διασφαλίζονται οι απαιτήσεις διαφάνειας και δημόσιου συμφέροντος με τον εν λόγω 
τρόπο ανάθεσης, όταν παρουσιάζονται φαινόμενα, όπως στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό, όπου ενώ προσήλθαν την ημέρα του διαγωνισμού 35 ενδιαφερόμενοι, η 
έκπτωση που προσφέρθηκε ήταν μηδαμινή (1,5%); Μήπως η υιοθέτηση άλλων 
διαδικασιών κατάθεσης προσφορών (ταχυδρομική αποστολή, ηλεκτρονικοί 
διαγωνισμοί) θα εκμηδένιζε τέτοιου είδους φαινόμενα, με προφανές όφελος για το 
δημόσιο συμφέρον; 

3. Θα πρέπει να τεθούν όροι και περιορισμοί ως προς την εφαρμογή της επίμαχης 
διάταξης του π.δ. 437/81, προκειμένου να αποφεύγεται η, κατά τη γνώμη μας, 
καταχρηστική εφαρμογή της από τις Δασικές Υπηρεσίες με αποτέλεσμα τη σταδιακή 
υποκατάσταση των διατάξεων του ν.3316/05, την υποβάθμιση του επαγγέλματος των 
δασολόγων μελετητών, αλλά και πιθανότητα την υποβάθμιση της ίδιας της προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος; 

4. Υποχρεούνται οι δασικές αρχές να υιοθετήσουν πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για τις 
περιπτώσεις αναθέσεων στα πλαίσια εφαρμογής της εν λόγω διάταξης και αν ναι ποιας 
μορφής ή γενικού πλαισίου (π.χ. ανάθεσης υπηρεσιών ή υπηρεσιών που σχετίζονται 
με μελέτες); 

Συνημμένα προς την παρούσα αναφορά σας αποστέλλουμε: 

 Το τεύχος της Διακήρυξης του διαγωνισμού που αφορά το (α) σχετικό 

 Την ένσταση κατά του Διαγωνισμού που υπέβαλε η εταιρεία μας 

 Το (α) σχετικό – απορριπτική απόφαση της ένστασης 

 

 

Με τιμή 

 

 

Δρ. Δημήτρης Παλάσκας,  

Δασολόγος 

Νόμιμος Εκπρόσωπος 


