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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα πξνζζήθεο ηνπ ΘΑΓ 2401 - Τπεξεζηώλ Γαζνιόγνπ ζην Παξάξηεκα 9
ηεο Πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε επηρεηξήζεωλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο
παλδεκίαο COVID-19 ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε» (Γξάζε 3δ.5-6.2) ζην
πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη Θξάθε»
2014-2020»
Κε ηελ παξνύζα ζα ζέιακε λα ζαο δεηήζνπκε ηελ πξνζζήθε ηνπ ΘΑΓ 2401 - Τπεξεζηώλ
Γαζνιόγνπ, ζην Παξάξηεκα 9 ηεο Πξόζθιεζεο «Δλίζρπζε επηρεηξήζεωλ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε ηωλ ζπλεπεηώλ ηεο παλδεκίαο COVID-19 ζηελ Αλαηνιηθή Καθεδνλία θαη
Θξάθε» (Γξάζε 3δ.5-6.2) ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλαηνιηθή
Καθεδνλία θαη Θξάθε» 2014-2020 (Θωδηθόο πξόζθιεζεο ΑΚΘ 100 Α/Α ΟΠ:4575 κε αξ.
ΑΓΑ: 6ΚΡ97ΙΒ-Κ0Λ). Πξόθεηηαη γηα έλαλ από ηνπο ηδηαίηεξα πιεηηόκελνπο ΘΑΓ πνπ είρε
εληαρζεί θαηά ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 ζηνπο πιεηηόκελνπο ΘΑΓ, ελώ ζηελ παξνύζα
πξόζθιεζε απνπζηάδεη από ην Παξάξηεκα 9 απηήο.
Ο ΘΑΓ 2401 – Τπεξεζίεο Γαζνιόγνπ είλαη ν θύξηνο ΘΑΓ κε ηνλ νπνίν εξγάδνληαη νη
Γαζνιόγνη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο ζε πιεζώξα έξγωλ θαη εξγαζηώλ όπωο είλαη ηα
δαζνηερληθά έξγα (έξγα δαζηθήο νδνπνηίαο, αλαδαζώζεηο, αληηππξηθά, αληηπιεκκπξηθά θ.α.
έξγα), έξγα πξαζίλνπ, κειεηεηηθά θαη άιια εξγαζηαθά αληηθείκελα δαζνιόγνπ. Ζ παλδεκία
ηνπ COVID-19 απεηιεί νπζηαζηηθά κε θιείζηκν απηέο ηηο επηρεηξήζεηο δαζνιόγωλ νη νπνίεο αλ
θαη δελ είλαη πνιιέο ζε αξηζκό ζηελ Πεξηθέξεηα ΑΚΘ, ην έξγν ηνπο όκωο είλαη άθξωο
απαξαίηεην γηα ηελ αληηππξηθή θαη αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ιόγω θαη
ηεο επηθείκελεο επαλαιεπηηθήο αλάξηεζεο ηωλ δαζηθώλ ραξηώλ ην έξγν πνπ ζα

πξνζθέξνπλ νη δαζνιόγνη απηνί είλαη άθξωο απαξαίηεην γηα ηνπο πνιίηεο ηεο Πεξηθέξεηαο
Α.Κ.Θ. ζηε δηαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο.
Γηα απηνύο ηνπο ιόγνπο δεηάκε ηελ πξνζζήθε ηνπ ΘΑΓ 2401 ζηελ επόκελε ηξνπνπνίεζε
ηεο ελ ιόγω πξόζθιεζεο δηόηη, ελώ δελ πξόθεηηαη λα επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηεο πξόζθιεζεο, ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο πξνζζήθεο ζα είλαη
ηδηαηηέξωο ζεηηθά, γηα όινπο ηνπ πνιίηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Α.Κ.Θ. θαη όρη κόλν γηα ηνπο
Γαζνιόγνπο.
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