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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ:

Εφαρµογή της µε αριθµ. 125837/726/3-6-2013 απόφασης αναπλ. Υπ. ΠΕΚΑ.

ΣΧΕΤ:

Το 67301/54735/20-12-2013 έγγραφο της Γεν. ∆/νσης ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.

Επί των ερωτηµάτων που θέτετε µε το ανωτέρω σχετικό, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1. Επί του ερωτήµατος «…εάν µετά την έγκριση των διαχειριστικών µελετών ή των τεχνικών εκθέσεων
εργασιών ακολουθεί η υποβολή και έγκριση αρµοδίως σχετικής µελέτης όπως προβλέπεται από την
παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 ή εάν η διαχειριστική µελέτη και η τεχνική έκθεση αποτελούν τη
µελέτη της ως άνω διάταξης;…» σας αποσαφηνίζουµε ότι υποβάλλονται οι εν λόγω µελέτες
εφαρµογής των επί µέρους έργων, καθόσον η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.3208/03 είναι
σε ισχύ.
2. Επί του ερωτήµατος «…εάν είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση µελετών χωρίς αναθεώρηση
τιµών για τα έργα εκείνα που έχουν ενταχθεί εδώ και χρόνια στο ΕΣΠΑ, µε µελέτες εγκεκριµένες
από άλλους φορείς πλην της ∆ασικής Υπηρεσίας (για τα φυτοτεχνικά), και δηµοπρατήθηκαν µε
προϋπολογισµούς του έτους έγκρισης των µελετών και ήδη βρίσκονται στο στάδιο υλοποίησης
τους;…» έχουµε την άποψη ότι, δεδοµένου του προχωρηµένου σταδίου αδειοδότησης των έργων
αυτών, δεν πρέπει να είστε αρνητικοί στην έγκριση τους, αρκεί οι µελέτες που θα εγκριθούν να
πληρούν τις προϋποθέσεις της ΥΑ125837/726/3-6-2013 ως προς τα έργα που θα εκτελεστούν και
να συµπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης µε την απόφαση έγκρισης τους, σύµφωνα µε τους
προϋπολογισµούς των έργων όπως ίσχυαν.
3. Επί του ερωτήµατος για τις διαδικασίες που ακολουθούνται και προηγούνται της ένταξης των έργων
επί πάρκων και αλσών στο ΕΣΠΑ σας γνωρίζουµε, ότι είναι σκόπιµο σε κάθε περίπτωση, και πριν
την ένταξη τους στο ΕΣΠΑ να συντάσσεται η διαχειριστική µελέτη σύµφωνα µε την
ΥΑ125837/726/3-6-2013. Μετά την ένταξη στο ΕΣΠΑ απαιτείται η σύνταξη και έγκριση των
επιµέρους µελετών των έργων.
4. Στην άποψη σας ότι θεωρείτε επιβεβληµένη την εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 25 του
Ν.2945/01 (Περί παραχώρησης κατά χρήση των πάρκων, αλσών, κήπων και δενδροστοιχιών, εντός
των εγκεκριµένων σχεδίων στους ΟΤΑ), προκειµένου να συντάσσονται διαχειριστικές µελέτες και να
εγκρίνονται τα σχετικά έργα, σας απαντούµε ότι αυτό δεν είναι κάτι που επιβάλλεται. Εφόσον το
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επιθυµούν οι ΟΤΑ και ισχύουν οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, δύναται να παραχωρηθεί η
έκταση, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις.
Παρακαλούµε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες ευθύνης σας για εφαρµογή.

Ο Προϊστάµενος
της Γενικής ∆ιεύθυνσης

Κωνσταντίνος ∆ηµόπουλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
1. ΑΠΟΚ. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γεν. ∆/νση ∆ασών & Αγροτ. Υποθέσεων
Κατεχάκη 56
11525 Αθήνα
(σχετ. το 67301/54735/20-12-2013 έγγραφο σας).
2. Λοιπές Γενικές ∆/νσεις των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων της Χώρας.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Σταύρου Καλαφάτη
Αµαλιάδος 17
11523 Αθήνα
2. Γραφείο Γενικής Γραµµατέως ΥΠΕΚΑ κας Νάντιας Γιαννακοπούλου
Αµαλιάδος 17
11523 Αθήνα
3. Γραφεία Γενικών Γραµµατέων ΥΠΕΚΑ των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
Έδρες τους

Εσωτερική διανοµή:
1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα ∆ασών
2. ∆ιευθύνσεις της Ειδικής Γραµµατείας ∆ασών
Ενταύθα.

