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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΥΔΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
& ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ
& ΕΡΓΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση
: Τέρμα Αλκμάνος, 11528 Αθήνα
Πληροφορίες : Βερενίκη Λούκα
Τηλέφωνο
: 2131512221
Δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: v.louka@prv.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: 1. Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Χειμάρρας 8Α, 15125, Μαρούσι
2. Δασαρχείο Κορίνθου
Έδρα του
ΚΟΙΝ: Ως Π.Δ.

ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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), όπως
ισχύει, 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 πδ 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) όπως ισχύουν, και ειδικότερα, της παραγράφου 3 του άρθρου 42 αυτού, όπως
προστέθηκε με το Άρθρο έκτο της από 13.08.2021 ΠΝΠ «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).
3. 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).
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (A΄112), όπως ισχύει.
5. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74135/6765/30.07.2020 Απόφαση Υπηρεσιακού Γραμματέα Υ.Π.ΕΝ. «Ορισμός
Αναπληρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος» (ΑΔΑ:
6ΡΛ34653Π8-028).
6. Την ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/81777/2996/03.09.2021 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος με θέμα
«Καθορισμός λεπτομερειών και τεχνικών ζητημάτων επί της παραγράφου 3, άρθρου 42 του ν.
998/1979 – Προϋποθέσεις εφαρμογής, επίβλεψη και έλεγχος διαδικασιών εκτέλεσης έργων από
τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.» (Β’
4080).
7. Την 107016/23.06.2021 θεώρηση και έγκριση μελέτης με τίτλο «Οριστική μελέτη αντιδιαβρωτικών
& αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στην περιοχή του οικισμού
Σχίνου της Τ.Κ. Πισίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από
την πυρκαγιά της 19ης Μαΐου 2021» που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Κορινθίας.
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8. Την από 18.10.2021 (α.π. εισερχομένου ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/97750/3645/19-10-2021) εκδήλωση πρόθεσης
ανάληψης χρηματοδότησης και υλοποίησης του ανωτέρω έργου από την εταιρεία Ελληνικά
Πετρέλαια Α.Ε.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (Χειμάρρας 8Α, 15125, Μαρούσι) Ανάδοχο
Αποκατάστασης με σκοπό την εκτέλεση του έργου κατασκευής «Αντιδιαβρωτικών &
αντιπλημμυρικών έργων καμένων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα στην περιοχή του οικισμού Σχίνου
της Τ.Κ. Πισίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Π.Ε. Κορινθίας από την
πυρκαγιά της 19ης Μαΐου 2021», αρχικού προϋπολογισμού ύψους 1.490.926,84€ άνευ ΦΠΑ. Σε
εκτέλεση της ανωτέρω (7) σχετικής εγκεκριμένης μελέτης, σε περιοχές της συνολικής καμένης έκτασης
17.214 στρεμμάτων και σε προϋπολογισμό που έχει κατατεθεί εκ μέρους της εταιρείας στην
πλατφόρμα e - dorees θα κατασκευαστούν:
α) κορμοδέματα στο 20% της καμένης επιφανείας των υδρολογικών λεκανών όπως αυτές
προσδιορίζονται στα συνημμένα διαγράμματα της μελέτης και εκατέρωθεν του επαρχιακού δρόμου
Σχίνου – Αλεποχωρίου για την προστασία του και την αύξηση της προστασίας των διερχόμενων από
αυτόν από κατολισθήσεις λίθων όπου αυτό είναι εφικτό και
β) ξυλοφράγματα (με κορμούς και κορμίδια) στις κοίτες των ρεμάτων των υδρολογικών λεκανών όπως
αυτά προσδιορίζονται στα συνημμένα διαγράμματα της μελέτης με την αξιοποίηση των καμένων
κορμών για την αποτροπή ή μείωση της διάβρωσης και την μείωση πλημμυρικών φαινομένων.
Οι όροι εκτέλεσης και επίβλεψης είναι αυτοί που ορίζονται στην ανωτέρω (6) σχετική απόφαση
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και η τήρησή τους αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου της παρούσας
πράξης. Ο Ανάδοχος αποκατάστασης υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο Δασαρχείο Κορίνθου
τα στοιχεία του επιβλέποντα των εργασιών. Τυχόν παρέκκλιση από τους εν λόγω όρους επιφέρει την
αυτοδίκαιη ακύρωση της πράξης.
Με την παρούσα πράξη ορισμού αναδόχου αποκατάστασης, δεν θίγονται στο παραμικρό τα
εμπράγματα δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου επί της καμένης δασικού χαρακτήρα έκτασης, τα
οποία διατηρούνται στο ακέραιο.
Ως καταληκτική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται διάστημα 5 μηνών από την έναρξη
εκτέλεσης των εργασιών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ε. ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1.
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
α. Γραφείο Υπουργού, κου Κ. Σκρέκα
β. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΝ, κου Γ. Αμυρά
γ. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, κου Κ. Αραβώση
2.
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
α. Γραφείο Συντονιστή
β. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
γ. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
δ. Διεύθυνση Δασών Κορινθίας
Σελίδα 2 από 2

