
 1

 

   

    

    

                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Αθήνα,  4 - 7 - 2012 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
Αρ. Πρωτ.: 

 
173306/2765 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ∆ΑΣΩΝ   
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΟΣ: ∆ασαρχείο Καλαµάτας 

∆/ΝΣΗ  
ΤΜΗΜΑ  

  

Ταχ. ∆/νση: 
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 

Χαλκοκονδύλη 31 
10164, Αθήνα 
Στ. Καραπουρναλίδης 
210 – 2124696  

  

FAX: 210 – 5244135 ΚΟΙΝ.:  Όπως π.κ. 
E-mail:    

Α Π Ο Φ Α Σ Η                 
 

ΘΕΜΑ : Ένταξη της πράξης «∆ιάνοιξη αντιπυρικών δρόµων στην ∆.Κ. Πύλου, στην Τ.Κ. Λαχανάδας και 

στην Τ.Κ. Σουληναρίου ∆ήµου Πύλου Νέστορος»  στο  Μέτρο 226 ∆ράση 1 «Βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και 

αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις 

πυρκαγιές» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013»(Π.Α.Α).               

 

         Έχοντας υπόψη:  

1. Τον Ν.3614/07 (Φ.Ε.Κ 267/Α/3.12.2007)«∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 

προγραµµατική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3840/2010(ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010) και 

ισχύει κάθε φορά. 

2. Την υπ’ αριθµ. Ε (2007) 6015/29-11-2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία  εγκρίθηκε το 

Πρόγραµµα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α), όπως ισχύει κάθε φορά. 

3. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 1698/2005 για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως ισχύει κάθε φορά. 

4. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συµβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

5. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 για τη θέσπιση λεπτοµερών διατάξεων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1698/2005 του Συµβουλίου όσον αφορά την εφαρµογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή 

συµµόρφωση σε σχέση µε µέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

6. Την µε αριθµ. 2049/20.4.2011 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Τροποποίηση και 

κωδικοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Προγράµµατος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 

2007−2013» (ΦΕΚ 1183/Β/9.6.2011).  

7. Τις διατάξεις της 5585/27.8.2010 ΚΥΑ Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Προγράµµατος 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥ∆ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες: ∆/νση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού 

Περιβάλλοντος, ∆/νση Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και Θήρας, ∆/νση Προστασίας ∆ασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος και ∆/νση Αναδασώσεων, Ορεινής Υδρονοµίας της Γενικής ∆/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας 

∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ 1492/Τ.Β΄/ 6.9.2010), όπως ισχύει κάθε φορά. 
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8. Το Π.∆ 402/26-8-1988 (ΦΕΚ 187/Α) «Οργανισµός Υπουργείου Γεωργίας» όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 

µε το Π.∆ 46/1-3-1991 (ΦΕΚ 25/Α), το Π.∆ 352/7-8-1991 (ΦΕΚ 124/Α) και το Π.∆ 228/5-9-2002 (ΦΕΚ 208/Α) και 

ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Π∆ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Τ. Α΄5-11-2009) «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των 

Υπουργείων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Π.∆. 24/2010 (ΦΕΚ 56 Α/15-4-2010)  

Ανακαθορισµός των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π∆ 189/2009 (ΦΕΚ 221/Τ. Α΄/ 5-11-

2009)» και τις διατάξεις του Π∆/28/2010 (ΦΕΚ 64/Τ. Α΄/6-5-2010) «Ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων 

και τροποποιήσεις του Π.∆. 189/2009». 

10. Την υπ΄ αριθµόν 2311/31.5.2010 ΚΥΑ Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών 

και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Συγκρότηση ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα µε τίτλο “Ειδική 

Γραµµατεία ∆ασών”» ( ΦΕΚ 855/Τ.Β΄/ 18.6.2010). 

11. Την υπ΄αριθµ 135073/3.2.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 315/25.2.2011, τεύχος Β) των Υπουργών  Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 

και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων  περί «Τροποποίησης  της υπ’ αριθµ 324005/9.9.2008 απόφασης των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων « Αναδιάρθρωση , αρµοδιότητες 

και κατανοµή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίµων για το 

Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013». 

12. Τον Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

13. Τον Νόµο 3845/2010 « Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-

µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο» (ΦΕΚ 65/τ.Α/06 05 2010) και συγκεκριµένα το 

άρθρο 4 (Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης)  και το άρθρο 7 (Έναρξη ισχύος).  

14. Το Μέτρο 226 του Π.Α.Α µε τίτλο «Αποκατάσταση του ∆ασοκοµικού ∆υναµικού και Εισαγωγή ∆ράσεων Πρόληψησ». 

15. Τα συµπεράσµατα των Επιτροπών Παρακολούθησης του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 

2013», που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων των επί µέρους Αξόνων Προτεραιότητας 

του  Π.Α.Α. 2007 – 2013 , όπως αυτά ισχύουν. 

16. Την 117880/2120/10-5-2011 «Επιστολή ενηµέρωσης για την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης πράξης από το 

Πρόγραµµα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 κωδικός µέτρου 226 – ∆ρόση 1: «Βελτίωση των 

συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση 

δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» (Α∆Α: 4ΑΘΛ0-Ι). 

17. Την 221532/4310/30-9-2011 «Παράταση Προθεσµίας Υποβολής Αιτήσεων Χρηµατοδότησης – Προτάσεων Έργων 

(Πράξεων) της από 10.05.2011 Επιστολής Ενηµέρωσης στο Μετρο 226 – ∆ράση 1 : «Βελτίωση των συνθηκών 

πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και 

δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» (Α∆Α: 4Α8Τ0-726). 

18. Την 221581/4759/14-10-2011 Αίτηση χρηµατοδότησης ένταξης που υποβλήθηκε από το ∆ασαρχείο Καλαµάτας για 

το Μέτρο 226 ∆ράση 1 και τα συνηµµένα αυτής . 

19. Το ∆ελτίο Ελέγχου εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλογής της πράξης, σύµφωνα µε το οποίο η πράξη αξιολογήθηκε 

θετικά. 

20. Το 169561/1726/2-5-2012 Έγγραφο µας προς την ΕΥ∆ ΠΑΑ (ή την ΕΥΕ ΠΑΑ)  «∆ιαβίβαση Πρακτικών 

Συνεδριάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης ………………………». 

21. Το γεγονός ότι παρήλθε το δεκαήµερο για το σύµφωνο ή µη γνώµης της ΕΥ∆ ΠΑΑ. 

   

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

         Την ένταξη της πράξης «∆ιάνοιξη αντιπυρικών δρόµων στην ∆.Κ. Πύλου, στην Τ.Κ. Λαχανάδας και στην 

Τ.Κ. Σουληναρίου ∆ήµου Πύλου Νέστορος» στο Μέτρο 226 ∆ράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την 

αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που 
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έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από τις πυρκαγιές» του Προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-

2013» (Π.Α.Α).  

         Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   (ΕΓΤΑΑ) 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 
 

Κωδικός Πράξης:  
(ΟΠΣΑΑ)  

175531 

Κωδικός Π∆Ε 

πράξης: 

Κωδικός ΣΑ:  082/8 

Κωδικός 
πράξης ΣΑ: 

 

∆ικαιούχος: ∆ασαρχείο Καλαµάτας 

Κωδικός ∆ικαιούχου:   43551052 

Φυσικό αντικείµενο της 

πράξης: 

Το έργο αφορά την διάνοιξη αντιπυρικών δρόµων προκειµένου να εξασφαλιστει ή 

αντιπυρική προστασία  σε περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκές δίκτυο οδών.Οι 

εργασίες που προβλέπονται απο την µελέτη του έργου είναι χωµατουργικές 

(εκσκαφή σε έδαφος Γαιώδες- Ηµιβραχώδες και όρυξη σε έδαφος βραχώδες). 

Οι αντιπυρικοί δρόµοι θα κατασκευαστούν στις εξής θέσεις: 

- δ.κ. Πύλου, δηµοτικής ενότητας Πύλου του ∆ήµου Πύλου Νέστορος, µήκους 

1.450 µέτρων, 

- τ.κ. Λαχανάδας, δηµοτικής ενότητας Μεθώνης του ∆ήµου Πύλου Νέστορος, 

µήκους 2.200 µέτρων, 

- τ.κ. Σουληναρίου, δηµοτικής ενότητας Χιλιοχωρίων του ∆ήµου  Πύλου Νέστορος, 

µήκους 1.850 µέτρων. 

 

Οι προτεινόµενοι αντιπυρικοί δρόµοι χαρακτηρίζονται ως Γ! κατηγορίας δασικοί 

δρόµοι µε τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία: 

• Α. µέσο πλάτος καταστρώµατος 5,00 µ. µετά του επιχώµατος. Κατά µήκος 

του δρόµου και όπου το έδαφος το επιτρέπει (γαιώδες) θα δηµιουργηθούν 

διαπλατύνσεις για την ευχερή διασταύρωση των οχηµάτων. 

• Β κλίσεις πρανών θα διαµορφωθούν ανάλογα µε το έδαφος µεταξύ 1/10  

βραχώδη και 1/3 γαιώδη. 

• Γ. Οι ακτίνες καµπυλότητας θα είναι µεγαλύτερες των 20 µ. 

• ∆. κατά µήκος κλίσεις από 0 έως ± 8%. 

 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 

1. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα εξασφαλιστεί  η πρόσβαση σε 

περιοχές που δεν διαθέτουν επαρκές οδικό δίκτυο και κατά το 

παρελθόν έχουν υποστεί σηµαντικές ζηµιές εξαιτίας των πυρκαγιών, 

µε επιδιωκόµενο αποτέλεσµα την εξασφάλιση προληπτικών µέτρων 

αντιπυρικής προστασίας. 

2. Μετά την ολοκλήρωση του έργου  θα έχουµε παραδοτέο 

αντικείµενο τους εξής δρόµους : 

- δ.κ. Πύλου, δηµοτικής ενότητας Πύλου του ∆ήµου Πύλου Νέστορος, µήκους 

1.450 µέτρων 

- τ.κ. Λαχανάδας, δηµοτικής ενότητας Μεθώνης του ∆ήµου Πύλου Νέστορος, 

µήκους 2.200 µέτρων 

- τ.κ. Σουληναρίου, δηµοτικής ενότητας Χιλιοχωρίων του ∆ήµου  Πύλου Νέστορος, 

µήκους 1.850 µέτρων 
 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της πράξης ορίζεται από την   1/6/2012  έως την  

31/12/2013  
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Ηµεροµηνία λήξης προθεσµίας επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η 31.12.2015  

 
 
 

∆ηµόσια ∆απάνη Της Πράξης 

Κωδικός Κατηγορίας ∆απανών  ∆ηµόσια ∆απάνη 
Συγχρηµατοδοτούµενη ∆ηµόσια 

∆απάνη 

∆απάνες 181.085,00 (1) 181.085,00 

Φ.Π.Α. 23%  41.649,55 (2)  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

222.734,55 
(Α=(1)+(2)) 

181.085,00 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  
 

222.734,55 
ΣΑ=(Α) 

181.085,00 

 
 
 
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  

 

Η δηµόσια και κοινοτική συµµετοχή της πράξης προς εγγραφή στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων ανέρχεται 
σε   222.734,55 € και επιµερίζεται ως ακολούθως: 

ΚΩ∆. Πράξης ΣΑΕ  0828          

                              

1: Προϋπολογισµός (σύνολο ΣΑ):  222.734,55 € . 
Η πίστωση τρέχοντος έτους (2012) στο Π.∆.Ε. ανέρχεται σε  
89.500,00 €  
 

2: Προϋπολογισµός (άλλες δαπάνες):  0  €.  
Η πίστωση τρέχοντος έτους στο Π.∆.Ε. ανέρχεται σε 0 € 

Ο ΦΠΑ  δεν είναι  επιλέξιµος για συγχρηµατοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. 

Φορέας Χρηµατοδότησης: Υ.Π.Α.Α.Τ - ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γ.∆. 
Οργανισµός πληρωµών: ΟΠΕΚΕΠΕ.  

 

  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
1. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε   
∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας  
Τµήµα  Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας   
∆οµοκού 5 10445 Αθήνα   
2.Υπουργείο Οικονοµίας  Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας      
 ∆/νση  ∆ηµοσίων Επενδύσεων   
  Τµήµα Α - Νίκης 5   Τ.Κ.101 80 – Αθήνα 
3.ΕΥ∆ ΠΑΑ……………………………………………………………. 
4. ΕΥΕ ΠΑΑ/∆ 
5.ΥπΑΑΤ 
   ∆νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ∆ιαρθρώσεων 
6. ∆νση Συντονισµού και Επιθεώρησης ∆ασών Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου. 
7.∆νση ∆ασών Ν. Καλαµάτας  
8.∆νση Ανάπτυξης ∆ασικών Πόρων 

    Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΑΣΩΝ 

 
    Γ. ΑΜΟΡΓΙΑΝΙΩΤΗΣ 
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