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Θέμα: «Αλαγθαηόηεηα ζύληαμεο κειεηώλ δηαρείξηζεο Πάξθωλ θαη Αιζώλ»
Αμηόηηκε θ. Γήκαξρε,
Κε ηελ παξνύζα επηζηνιή καο ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα
ζύληαμεο κειεηώλ δηαρείξηζεο Πάξθωλ θαη Αιζώλ, εληόο ηωλ νξίωλ αξκνδηόηεηαο ζαο.
πγθεθξηκέλα, πξόθεηηαη γηα λνκηθή ππνρξέωζε ε νπνία αλαθύπηεη από ηελ Τποςπγική Απόθαζη
ςπ. απ. 133384/6587 (ΦΕΚ 2828/23-12-2015) ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο,
όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ζρεηηθά πξόζθαηε απόθαζε ηνπ Τθππνπξγνύ Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, ηελ ππ. αξ. Απ. ΤΠΔΛ/ΓΠΓ/114537/557 (ΦΔΘ 5283 Β’ 1-12-2020).
Κε ηηο ελ ιόγω Τ.Α. θαη ζην άξζξν 1 ηεο πξώηεο, πεξηγξάθεηαη ν ζθνπόο ηεο Τ.Α. θαη
θαζνξίδνληαη ζε κεηέπεηηα άξζξα νη πξνδηαγξαθέο ζύληαμεο ηωλ δηαρεηξηζηηθώλ κειεηώλ θαη’
εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Λ.4280/2014 (ΦΔΘ 159 Α’) ζύκθωλα κε ηα
νξηδόκελα ζην άξζξν 58 ηνπ Λ.998/1979 (ΦΔΘ 289 Α’) όπωο ηζρύεη. Οη ελ ιόγω πξνδηαγξαθέο
αθνξνύλ ραξαθηεξηζκέλεο εθηάζεηο ωο πάξθα θαη άιζε ή θάζε άιιν ραξαθηεξηζκό εθηάζεωλ
πξαζίλνπ εληόο ζρεδίνπ πόιεωο ή νηθηζηηθήο πεξηνρήο. Όπωο επίζεο θαη ραξαθηεξηζκέλνπο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο από ην εγθεθξηκέλν ζρέδην πόιεο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηνλ ραξαθηήξα
πάξθνπ ή άιζνπο. Σέινο νη πξνδηαγξαθέο απηέο ηζρύνπλ αθόκα θαη ζε θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο
πξαζίλνπ πνπ πεξηβάιινληαη από νηθηζηηθό ηζηό ρωξίο απαξαίηεηα λα έρνπλ εληαρζεί ζε ζρέδην
πόιεο αξθεί λα θέξνπλ θπζηθή ή ηερλεηή δαζηθή βιάζηεζε.
Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο πάξθωλ θαη αιζώλ, απνηεινύλ έλα ζρέδην δηαρείξηζεο ηωλ ρώξωλ
απηώλ κε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό νξίδνληα, ζην νπνίν θαζνξίδνληαη δπλάκελα έξγα, εξγαζίεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο (master plan), ηα νπνία εγθξίλνληαη θαηά ηελ εηδηθή θαηά ην έξγν κειέηε,
ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λόκνπ 998/1979 ωο ηζρύεη.
ύκθωλα κε ην άξζξν 4 ηεο ελ ιόγω απόθαζεο θαη όζνλ αθνξά ην πεξηερόκελν ηωλ ηερληθώλ
εθζέζεωλ εξγαζηώλ ζηελ παξάγξαθν 2 ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο δηαρεηξηζηηθώλ κειεηώλ θαη
ηερληθώλ εθζέζεωλ εξγαζηώλ αλαθέξνληαη ηα εμήο:

α. Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο θαη ηερληθέο εθζέζεηο ζπληάζζνληαη από δαζνιόγν ή γεωπόλν.
β. Οη δηαρεηξηζηηθέο κειέηεο ζπληάζζνληαη γηα πάξθα θαη άιζε ηωλ 10 ζηξεκκάηωλ θαη άλω,
ηζρύνπλ γηα δέθα (10) ρξόληα, θαη κεηά ηε ιήμε ηνπο αλαλεώλνληαη γηα ίδην ρξνληθό δηάζηεκα,
εθόζνλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρώξνπ δελ έρνπλ κεηαβιεζεί. Δλδηακέζωο δύλαηαη λα ηξνπνπνηνύληαη,
αλαιόγωο ηωλ ζπλζεθώλ θαη ηωλ έξγωλ πνπ απαηηνύληαη, ρωξίο, εμ απηνύ ηνπ ιόγνπ, λα
αλαλεώλεηαη θαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηζρύνο ηνπο. Καδί κε ηε δηαρεηξηζηηθή κειέηε ζπληάζζεηαη
πίλαθαο εξγαζηώλ κε εηήζην πξνϋπνινγηζκό.
γ. Γηα πάξθα ή άιζε θάηω ηωλ δέθα ζηξεκκάηωλ ζπληάζζνληαη ηερληθέο εθζέζεηο εξγαζηώλ γηα
πέληε (5) ρξόληα θαη κε εηήζην πξνϋπνινγηζκό.
δ. Ζ έγθξηζε ηωλ δηαρεηξηζηηθώλ κειεηώλ ή ηερληθώλ εθζέζεωλ γίλεηαη από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα
ηεο νηθείαο Απνθεληξωκέλεο Γηνίθεζεο ύζηεξα από ζεώξεζε ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο, ε νπνία
αζθεί ηνλ έιεγρν εθαξκνγήο θαη ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη ζε απηέο. Σεο
έγθξηζεο πξνεγείηαη ζεηηθή γλώκε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη
Αζιεηηζκνύ, όπνπ απηή απαηηείηαη, γηα ιόγνπο πξνζηαζίαο ηωλ αξραηνηήηωλ ή θεξπγκέλωλ
κλεκείωλ, δπλάκεη ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ Λ. 3208/2003 (ζρεηηθή ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ
άξζξνπ 58 ηνπ Λ.998/1979 ωο ηζρύεη).
ύκθωλα δε κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ελ ιόγω απόθαζεο, πποϋπόθεζη για
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διασειπιζηικήρ μελέηηρ ή εγκεκπιμένηρ ηεσνικήρ έκθεζηρ.
πλεπώο, από ηελ ηειεπηαία δηάηαμε γίλεηαη αληηιεπηό όηη νπνηνζδήπνηε Γήκνο ή άιινο
θνξέαο δηαρείξηζεο πάξθωλ θαη αιζώλ, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεη ε ελ ιόγω απόθαζε,
επηζπκεί λα πξνρωξήζεη ζηελ πινπνίεζε έξγωλ κέζα ζε απηέο ηηο εθηάζεηο, ζα πξέπεη εθ ηωλ
πξνηέξωλ λα έρεη εθπνλήζεη θαη λα έρνπλ εγθξηζεί γηα απηέο ηηο εθηάζεηο νη ζρεηηθέο δηαρεηξηζηηθέο
κειέηεο ή ηερληθέο εθζέζεηο. Γηα απηό ην ιόγν πξνηξέπνπκε λα πξνρωξήζεηε ζηελ πινπνίεζε
ηέηνηωλ δηαρεηξηζηηθώλ κειεηώλ, όπνπ απηέο δελ ππάξρνπλ, νη νπνίεο θαη κεγάιε δηάξθεηα έρνπλ
θαη είλαη πξναπαηηνύκελεο ηωλ έξγωλ πνπ ζέιεηε λα πινπνηήζεηε, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ
ωξηκόηεηα απηώλ ηωλ έξγωλ θαη ζηελ ηαρύηεξε πινπνίεζε ηνπο.
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζε ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε ή πιεξνθνξία.
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