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Θέμα: «Ένηαξη Γευλόγυν, Γαζολόγυν, Γευπόνυν ζηη μελεηηηική ομάδα ηυν αναδόσυν ηυν Σοπικών
Υυπικών σεδίυν για ηην οπθή εκπόνηζη ηοςρ»
Δνότει ηυν πποκηπύξευν πος ενδεσομένυρ θα εκδώζεηε για ηην εκπόνηζη ηυν Σοπικών
Υυπικών σεδίυν (Σ.Υ..), εξςπηπεηώνηαρ ηιρ ανάγκερ ηος Γήμος ζαρ, δπάηηοςμε ηην εςκαιπία να ζαρ
ενημεπώζοςμε για ηην αναγκαιόηηηα να ζςμπεπιλάβεηε ζηιρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ ηηρ μελεηηηικήρ
ομάδαρ ηος ςποτήθιος αναδόσος, ηη ζςμμεηοσή ηηρ Θαηηγοπίαρ Κελεηών 20 (Γευλογικέρ,
Τδπογευλογικέρ και Γευθςζικέρ Κελέηερ και Έπεςνερ), καθώρ και ηιρ Θαηηγοπίερ Κελεηών 24 (Κελέηερ
Γαζικέρ - διασείπιζηρ δαζών και οπεινών βοζκοηόπυν, δαζοηεσνικήρ διεςθέηηζηρ οπεινών λεκανών
σειμάππυν, αναδαζώζευν, δαζικών οδών και δαζικών μεηαθοπικών εγκαηαζηάζευν) και ηην
Θαηηγοπία Κελεηών 25 (Κελέηερ θςηοηεσνικήρ διαμόπθυζηρ πεπιβάλλονηορ σώπος και έπγυν
ππαζίνος).
ςγκεκπιμένα, η αναγκαιόηηηα εκπόνηζηρ ηηρ γευλογικήρ Κελέηηρ Θαηηγοπίαρ 20 ζηα Σ.Υ..,
έσει κπιθεί απαπαίηηηη από ηιρ απμόδιερ απσέρ ηηρ σώπαρ ζύμθυνα με ηιρ ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ
μελεηών Σοπικών Υυπικών σεδίυν (Σ.Υ.) ηος Λ.4447/2016 (ΦΔΘ Α’241), όπυρ οπίζηηκαν µε ηην ςπ’
απιθµ. 27016/6-6-2017 Απόθαζη Τποςπγού Πεπιβάλλονηορ και Δνέπγειαρ (ΦΔΘ 1975Β’/7-6-2017).
ύμθυνα με ηιρ εν λόγυ Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μελεηών Σοπικών Υυπικών σεδίυν (Σ.Υ.) ηος Λ.
4447/2016 (ΦΔΘ Α΄ 241), η Διδική Κελέηη Δκηίμηζηρ Γευλογικών Θινδύνυν και Γευλογικήρ
Θαηαλληλόηηηαρ Οικιζηικών Πεπιοσών εκπονείηαι υρ ςποζηηπικηική ηηρ κύπιαρ μελέηηρ ηος ΣΥ και η
μελέηη αθοπά ζηιρ πεπιοσέρ ηος ΟΣΑ, πος δεν καλύπηονηαι από μελέηερ ηηρ πποηγούμενηρ πεπιόδος
ζσεδιαζμού μέζυ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ ηος Λ. 2508/1997 και ηιρ νέερ ππορ πολεοδόμηζη πεπιοσέρ μέζυ ηος
ΣΥ. Διδικόηεπα ζε όηι αθοπά ζηη Γευλογική ηεκμηπίυζη ηυν ΣΥ, οι ανηίζηοισερ μελέηερ εκπονούνηαι
με βάζη ηιρ εγκεκπιμένερ με ηην ςπ’ απιθ. οικ. 37691/12.9.2007/ΤΠΔΥΩΓΔ - ΦΔΘ 1902Β΄ απόθαζη για
ηην εκπόνηζη Κελεηών Γευλογικήρ καηαλληλόηηηαρ πος ζςνηάζζονηαι ζηο πλαίζιο ηυν μελεηών ΓΠΥΟΟΑΠ, με πποζαπμογή ηυν κλιμάκυν ηυν απαιηούμενυν γευλογικών σαπηών ζηιρ νέερ κλίμακερ ηος
συπικού ζσεδιαζμού και ηιρ λεπηομεπέζηεπερ πςθμίζειρ ηος Λ. 4447/2016. Διδικά οι γευλογικέρ μελέηερ
ηυν ΣΥ αναθέπονηαι μόνο ζηιρ πεπιοσέρ ζηιρ οποίερ δεν ςπάπσει γευλογική μελέηη και ζςνεπώρ ζε

αςηέρ ηιρ πεπιπηώζειρ η γευλογική μελέηη απαιηείηαι υρ ςποζηηπικηική μελέηη για ηην έκδοζη ηος Π.Γ.
ηος ΣΥ.
ηιρ πεπιπηώζειρ πεπιοσών όπος θα εκπονηθούν ηα Σ.Υ.., ςθίζηανηαι πεπαζηικά δάζη και
δαζικέρ εκηάζειρ, η όποια μελέηη θα ζςνηασθεί ςποσπευηικά μόνο από Γαζολόγοςρ μελεηηηέρ έσονηαρ
ηη μελεηηηική καηηγοπία 24, ενώ, άλζη, πάπκα, κοινόσπηζηοςρ σώποςρ ππαζίνος, κοινόσπηζηοςρ
σώποςρ πος θέποςν δαζική ή μη βλάζηηζη, η μελέηη θα ζςνηασθεί από δαζολόγο ή γευπόνο. Σα δάζη
και οι δαζικέρ εκηάζειρ ηηρ σώπαρ απολαμβάνοςν ιδιαίηεπηρ πποζηαζίαρ με ηο άπθπο 24 ηος
ςνηάγμαηορ (ενδεικηικά αναθέπονηαι, ηΔ ολ. 55/1993, 1118/1993, 1978/2002, 974/2005, ολ.
677/2010). Ζ αςξημένη ζςνηαγμαηική πποζηαζία ηυν δαζών και δαζικών εκηάζευν επεκηείνεηαι και ζε
άλζη, πάπκα, κοινόσπηζηοςρ σώποςρ ππαζίνος, κοινόσπηζηοςρ σώποςρ πος θέποςν δαζική ή μη
βλάζηηζη.
Δπιππόζθεηα πποβλέπεηαι και ζηο άπθπο 11 παπ. 1.ιδ) ηος Π.Γ. 344/2000, όηι η απαζσόληζη
ηος Γαζολόγος είναι ςποσπευηική «ηιρ συποηαξικέρ και πςθμιζηικέρ μελέηερ και μελέηερ επέκηαζηρ

οικιζηικών πεπιοσών, εθόζον έσοςν ζσέζη με ηο γνυζηικό ηοςρ ανηικείμενο». Όπυρ επίζηρ και ζηο
άπθπο 9 παπ. 2.ιγ) ηος Π.Γ. 344/2000, όπος η απαζσόληζη ηος Γευπόνος είναι ςποσπευηική « ηη

ζύνηαξη και ςπογπαθή ή ζςνςπογπαθή με άλλοςρ ζςναπμόδιοςρ επιζηήμονερ μελεηών συποηαξικού
ζσεδιαζμού και ππογπαμμαηιζμού (γενικού η ειδικού). Σα δε γνυζηικά ανηικείμενα ζηα οποία είναι
ςποσπευηική η απαζσόληζη ηος Γευπόνος ή ηος Γαζολόγος, διαηςπώνονηαι ζηιρ ςπόλοιπερ
παπαγπάθοςρ ηυν άπθπυν 9 και 11 ανηίζηοισα ηος Π.Γ. 344/2000 και αποηελούν ηαςηόσπονα πολλά
από αςηά και γνυζηικά ανηικείμενα ηυν μελεηών ηυν Σ.Υ.. (σάπηερ σπήζηρ γηρ, διασείπιζη ςδάηυν,
εγγειοβεληιυηικά έπγα, κηηνοηποθικά πάπκα και εγκαηαζηάζειρ ηοςρ, γευπγοηεσνικέρ μελέηερ κ.α.)
Δπίζηρ, πέπα από ηιρ εκηάζειρ πος πποζηαηεύονηαι από ηη δαζική νομοθεζία, ςπάπσοςν και
κοινόσπηζηοι σώποι πος θέποςν ππάζινο αλλά δεν πποζηαηεύονηαι από ηιρ διαηάξειρ ηηρ δαζικήρ
νομοθεζίαρ, νηζίδερ, δενδποζηοισίερ, πλαηείερ με γπαζίδι κ.α. ηυν οποίυν η διασείπιζη είναι ανηικείμενο
ηόζο ηυν Γευπόνυν, όζο και ηυν Γαζολόγυν

μελεηηηών καηηγοπίαρ 25. ςνεπώρ όπος θα

εκπονηθούν ηα Σ.Υ.. και ςπάπσοςν ηέηοιοι σώποι ππαζίνος είναι αναγκαία και η απαζσόληζη Γευπόνος
ή Γαζολόγος μελεηηηή.
Παπακαλούμε για ηιρ δικέρ ζαρ ενέπγειερ, ώζηε να ζςμπεπιλαμβάνονηαι Γευλόγοι, Γαζολόγοι και
Γευπόνοι ζηιρ ομάδερ μελέηηρ ηυν Σ.Υ... πος ππόκειηαι να πποκηπύξεηε.
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