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Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το αριθ. 17/2020 πρακτικό συνεδρίασης

Σήμερα  στις  01 του  μήνα  Ιουλίου του  έτους  2020, ημέρα  Τετάρτη και  ώρα  14:00’ το
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική
«κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίαση,  στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού
της  διάδοσής  του,  ύστερα  από  την  με  αριθ. πρωτ.  5421/26-06-2020  πρόσκληση  του
Προέδρου αυτής κ. Μητσογιάννη Νικ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) για την συζήτηση και
λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο ΕΠΤΑ
( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ):

                       Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  
1. Μητσογιάννης Νικ. 1. Κολλάτος Κων. 
2. Κυρίτσης Γεώργιος                   
3. Γκατζόγιας Παν.                  
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Κρικώνης  Χρήστος 
6. Τσεργάς Κων/νος
7. --              Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη  συνεδρίαση  ορίσθηκε  ειδικός  γραμματέας   η  Κοντογιάννη   Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο  Πρόεδρος,   ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού πρώτα
ομόφωνα αποφάσισαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  

ΘΕΜΑ (Ε.Η.Δ. 1ο) «Πρόθεση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα ‘ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)’»            
Αριθμός   Απόφασης   ( 108)

Στις 18 Ιουνίου Ιουνίου 2020 και με αριθμ. πρωτ. 2107_2020, η Κ.Ε.Δ.Ε. μας κοινοποίησε
την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-2020 Πρόσκληση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας,  για  τη  υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής  στο  Πρόγραμμα
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» το οποίο  χρηματοδοτείται  από
πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ή/και πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η αποπληρωμή του θα γίνει από το ΥΠΕΝ (μέσω
του  Προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων).  Συνεπώς,  οι  δήμοι  δεν  θα  έχουν  κάποια
οικονομική επιβάρυνση.

Τα ΤΠΣ συνιστούν  το 1ο επίπεδο του πολεοδομικού σχεδιασμού της Χώρας,  και  το πιο
σημαντικό,  δεδομένου ότι  σε  αυτό το επίπεδο καθορίζονται  οι  χρήσεις  γης και  οι  όροι
δόμησης κάθε Δημοτικής Ενότητας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ταχεία ολοκλήρωση
των ΤΠΣ για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων της Χώρας ούτως ώστε μέσω αυτών να
θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια.



Με  την  εν  λόγω  πρόσκληση  καλούνται  οι  Δήμοι  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  για  τη
συμμετοχή  τους  στο  Πρόγραμμα,  υποβάλλοντας  Αίτημα  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  και
Συνημμένη Τεχνική Έκθεση. Λόγω της σταδιακής υλοποίησης του Προγράμματος, οι Δήμοι
πρέπει κατά την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος να κατατάξουν οι ίδιοι
τις  Δημοτικές  τους  Ενότητες  (ΔΕ)  σε  σειρά  προτεραιότητας με  βάση  τις  ακόλουθες
βαθμίδες:
 (α) πολύ υψηλή προτεραιότητα, (β) υψηλή προτεραιότητα, (γ) μέση προτεραιότητα

Επισημαίνεται ότι για την κατάταξη των ΔΕ σε κάποια από τις παραπάνω βαθμίδες πρέπει
να ληφθεί υπόψη και ο βαθμός ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου
της καθεμιάς, ο οποίος ενδέχεται να διαφοροποιείται. Κάποιες ΔΕ μπορεί να διαθέτουν ήδη
πολεοδομικό  σχεδιασμό  1ου  επιπέδου  (κυρίως  εγκεκριμένα  ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ  του
Ν.2508/1997) ο οποίος, κατά την άποψη των ΟΤΑ, χρήζει αναθεώρησης ή να μην διαθέτουν
εγκεκριμένα σχέδια ή αυτός ο σχεδιασμός να είναι σε εξέλιξη.

Λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω αιτήματα, το ΥΠΕΝ θα θέσει σε προτεραιότητα τις
ΔΕ που θα ενταχθούν σε κάθε φάση υλοποίησης με βάση τα ακόλουθα κριτήρια :
(α) αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και πιέσεις της ΔΕ 
(ενδεικτικά αναφέρονται : επενδυτικό ενδιαφέρον από ιδιώτες, προγραμματισμένη μεγάλη
δημόσια  επένδυση,  ύπαρξη  ή  σχεδιασμός  ολοκληρωμένης  εδαφικής
στρατηγικής/επένδυσης, έντονη οικοδομική δραστηριότητα)
   (β)  περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά  της  ΔΕ,  από  άποψη  φυσικού,  πολιτιστικού  και  
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος
(ενδεικτικά αναφέρονται :  περιοχές εντός σχεδίου με πολύ υψηλές πυκνότητες, μεγάλες
ελλείψεις  σε  κοινόχρηστους  και  κοινωφελείς  χώρους,  σημαντικές  συγκεντρώσεις
κτισμάτων,  κατοικίας  ή  άλλων  δραστηριοτήτων  στις  εκτός  σχεδίου  περιοχές,  μεγάλος
αριθμός  αυθαίρετων  κτισμάτων  στις  εντός  και  εκτός  σχεδίου  περιοχές,  σημαντικοί
αρχαιολογικοί χώροι ή μνημεία μέσα στον οικιστικό ιστό, πολύ αξιόλογα τοπία ή στοιχεία
του φυσικού περιβάλλοντος που χρήζουν προστασίας και για τα οποία δεν υπάρχει σχετικό
καθεστώς)
(γ) κοινωνικά χαρακτηριστικά της ΔΕ
(ενδεικτικά αναφέρονται : συγκεντρώσεις μειονοτικών ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού
σε  συγκεκριμένες  περιοχές,  οικιστικοί  θύλακες  με  ομάδες  πληθυσμού  που
εμφανίζουν/χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας και πολύ χαμηλά εισοδήματα,
περιοχές υποδοχής προσφυγικών ροών)

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας θα έχουν ως
επίπεδο αναφοράς τη ΔΕ και θα περιλαμβάνουν (με μορφή συνοπτικής τεχνικής έκθεσης) :

 Κατάταξη  της  κάθε  ΔΕ  σε  μια  από  τις  τρεις  (3)  προαναφερθείσες  βαθμίδες
προτεραιότητας

 Αναφορά του βαθμού ωρίμανσης του πολεοδομικού σχεδιασμού 1ου επιπέδου για
την κάθε ΔΕ (ήτοι: εγκεκριμένα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ του Ν.2508/1997, μελέτες σε εξέλιξη,
τίποτα από τα παραπάνω)

 Σύντομη  τεκμηρίωση  για  κάθε  ΔΕ  τουλάχιστον  ενός  από  τα  προαναφερθέντα
κριτήρια α’, β’ και γ’ (βλ. σχετικό πρότυπο)

 Σύμφωνη γνώμη για την υποβολή του αιτήματος από το αρμόδιο συλλογικό όργανο
(ΔΣ ή άλλο).

Ως  έναρξη  υποβολής  των  αιτημάτων  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συμμετοχή  στο
Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία έκδοσης της  πρόσκλησης και ως ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 10/07/2020.



Και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά      
     Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αφού  έλαβαν  υπόψη  την  εισήγηση  του
Προέδρου,  την  πρόταση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας,  την  αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-2020  Πρόσκληση  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας και μετά από διαλογική συζήτηση. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  Ο μ ό φ ω ν α

1 .1 . Εκφράζει  θ ε τ ι κ ή  π ρ ό θ ε σ ηθ ε τ ι κ ή  π ρ ό θ ε σ η  για  την  υποβολή  αιτήματος  συμμετοχής  του  Δήμου
Τεμπών,  στο  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  « Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η  Τ Ο Π Ι Κ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν« Ε Κ Π Ο Ν Η Σ Η  Τ Ο Π Ι Κ Ω Ν  Π Ο Λ Ε Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν
Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν  ( Τ Π Σ ) »Σ Χ Ε Δ Ι Ω Ν  ( Τ Π Σ ) »

2 .2 . Καθορίζει  τις  Δημοτικές  Ενότητες   του  ΔΗΜΟΥ  ΤΕΜΠΩΝ  και  την   προτεραιότητα
εκπόνησης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων, ως εξής:

 Δ.Ε. ΓΟΝΝΩΝΔ.Ε. ΓΟΝΝΩΝ   /    ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥΔ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ    /  ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΥΨΗΛΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

 Ιστορική Κοινότητα ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝΙστορική Κοινότητα ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ / ΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  108/2020
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

O Πρόεδρος       Τα μέλη
               (υπογραφή)                (υπογραφές)

Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Ο.Ε.

  Μητσογιάννης Νικ.


