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 Θεσσαλονίκη, 12/5/2016 

 

ΘΕΜΑ: Νομιμότητα διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων υπηρεσιών με τις διατάξεις του ΚΔΕ 

 

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο 
«Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016», Άξονας Προτεραιότητας 3 «Αποκατάσταση 
Δασοκομικού Δυναμικού», Μέτρο 5 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ 
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016» για τη 
Δράση 2 «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» έχει προβλεφθεί πίστωση για το τρέχον έτος 
539.493,16 ευρώ, η οποία διατίθεται μέσω δημοπρασιών, που διενεργούνται από τις κατά τόπους 
δασικές αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΕ (ν.3669/08), όπου δικαίωμα συμμετοχής έχουν 
μόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι εργολήπτες, εγγεγραμμένοι στα οικεία μητρώα 
εργοληπτών. 

Όμως, σύμφωνα με τους κωδικούς CPV των προκηρύξεων που αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ, οι 
εργασίες αυτές σχετίζονται με υπηρεσίες σχετικές με τη δασοκομία. Ενδεικτικά αναφέρονται 
παρακάτω οι κωδικοί CPV ορισμένων προκηρύξεων που είναι σε εξέλιξη ή πρόκειται να 
πραγματοποιηθούν:  

(α) 16PROC004298827: CPV [33651600-4]-Εμβόλια,  

(β) 16PROC004181363: CPV [77231100-9]-Υπηρεσίες διαχείρισης δασικών πόρων 

(γ) 16PROC004374575: CPV [77200000-2]-Υπηρεσίες δασοκομίας 

Με δεδομένο ότι σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 1 ν.3669/08, όπως ισχύει, «Από τεχνική 
άποψη δημόσια έργα είναι όλα τα έργα που εκτελούν οι φορείς της παρ.1 και συνδέονται με 
οποιονδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως και τα πλωτά 
τμήματα των τεχνικών έργων. Ως έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή ή επέκταση ή ανακαίνιση ή 
επισκευή ή συντήρηση και η οικονομικά ή τεχνικά αυτοτελής λειτουργία, καθώς και κάθε σχετική 
ερευνητική εργασία, που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση», ερωτάται η Αρχή εάν: 
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1. Είναι σύννομη με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων η ανάθεση υπηρεσιών με 
τη νομοθεσία του Κώδικα Δημοσίων Έργων, με αποτέλεσμα να αποκλείονται από την 
παροχή των εν λόγω υπηρεσιών δασολόγοι χωρίς εργοληπτικό πτυχίο 

2. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, σε ποιες ενέργειες προτίθεται ή υποχρεούται να 
προβεί η Αρχή για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία των Υπηρεσιών που διεξάγουν 
τους εν λόγω διαγωνισμούς 

 

Τα παραπάνω ερωτήματα υποβάλλονται προκειμένου να διερευνηθεί εάν το παραπάνω 

ιδιαίτερης σημασίας και αξίας πρόγραμμα της καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς 

υλοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των 

δυνητικά ενδιαφερομένων, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ιδιώτες δασολόγοι ή επιχειρήσεις 

πέραν των εργοληπτικών (όπως η εταιρεία μας), καθώς επίσης και με γνώμονα την 

αποτελεσματικότητα του μέτρου και των διατιθέμενων πιστώσεων, σε συνάρτηση με το 

υφιστάμενο σύστημα αναθέσεων. 

 

 

Με τιμή 

 

 

Δρ. Δημήτρης Παλάσκας,  

Δασολόγος 
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