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(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
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Μέσω e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 
2. Λήψη αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης με την έναρξη έτους. 
 

3. Έγκριση απολογισμού 2021 – προϋπολογισμού 2022. 

 

4. Διατύπωση γνώμης για το ΣΒΑΚ Κοζάνης. 

 

5. Παράταση έργου Ομάδας Εργασίας «Επικαιροποίηση του Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας». 

 

6. Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Δήμο Κοζάνης. 

 

7. Σύσταση Επιτροπής για τον έλεγχο βασικών υποδομών της ΠΕ Φλώρινας και ΠΕ 

Καστοριάς, μετά το σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022. 
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8. Ορισμός εκπρόσωπου ΤΕΕ/ΤΔΜ (τακτικό και αναπληρωματικό) στην Επιτροπή 

Διεξαγωγής Μελετών του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με την παρ. 9 του αρ. 221 

του Ν.4412/2016, για το έτος 2022.  

 

9. Ορισμός εκπρόσωπου ΤΕΕ/ΤΔΜ (τακτικό και αναπληρωματικό) στην Επιτροπή 

Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Κοζάνης, για 

το έτος 2022.  

 

10. Ορισμός εκπρόσωπου ΤΕΕ/ΤΔΜ (τακτικό και αναπληρωματικό) στην 7 μελή 

Επιτροπή Διεξαγωγής Έργων της ΔΕΥΑ Κοζάνης, για το έτος 2022.  

 

11. Ορισμός εκπρόσωπου ΤΕΕ/ΤΔΜ (τακτικό και αναπληρωματικό), για να μετάσχει 

στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 

για τα έτη 2022-2023.  

 

12. Επιστολή σε ΥΠΕΝ για παράταση Προγράμματος Νέο Εξοικονομώ 2021. 

 

13. Συμμετοχή στην ημερίδα απολιγνιτοποίησης του 3ου ΓΕΛ Κοζάνης. 

 

14. Ορισμός εκπρόσωπου ΤΕΕ/ΤΔΜ (τακτικό και αναπληρωματικό) στην Επιτροπή 

Διεξαγωγής Διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχων του Δήμου Κοζάνης, για τα έργα 

προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 ευρώ (προ ΦΠΑ), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρ. 221 του Ν.4412/2016, για το έτος 2022.  

 

15. Ορισμός εκπρόσωπου ΤΕΕ/ΤΔΜ (τακτικό και αναπληρωματικό) στην Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κοζάνης, για το έτη 2022-2023.  

 

16. Ενημέρωση από τον Προϊστάμενο της ΔΕΥΑΚ Βασίλη Πανούση για ζητήματα 
σχετικά με την Τ/Θ Κοζάνης. 

 

17. Επιστολή ΝΕ Φλώρινας για παράταση προθεσμιών και λοιπές ενέργειες 
σχετικές με την κήρυξη της Π.Ε. Φλώρινας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
εξαιτίας της σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε στις 09-01-2022. 
 

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΑΚ για αναστολή εκτέλεσης πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε 

ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

β. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΔΚ για την εκτός σχεδίου δόμηση 
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γ. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της Διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τον 

περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

δ. Ανακοίνωση ΤΕΕ-ΤΔΜ για σεισμό Φλώρινας 

 

 

 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  01η συνεδρίαση - 2022. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ . 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος - Πρόεδρος, Μπάγκαβου Ευαγγελία - 
Αντιπρόεδρος, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Κιάνας Μ. Στέργιος, Ματάνας 
Κωνσταντίνος, Ράλλης Κωνσταντίνος, Θεοδωρίδης Γεώργιος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  Τζιόλας Ιωάννης - Γενικός Γραμματέας, Μιμίκου Ευδοκία, μέλη. 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Γεώργιος Τζίτζικας, , η συν. Λιάκου Αικατερίνη και η συνεργάτης του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Μαρία Εμμανουήλ.  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :   2ο, 3ο , 8ο, 9ο, 10ο , 11ο , 14ο , 15ο, 5ο,13ο,  4ο, 6ο, 7ο, 
12ο, 16ο, 17ο  

 

ΘΕΜΑ 2ο 
Απόφαση Α1 /Δ.Ε./Σ1/2022 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας και 
λαμβάνοντας υπόψη  
 
α) τις ανατροπές όλων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που υποχρεωτικά 
πρέπει να γίνει στο τέλος του οικονομικού έτους 
β) τις ειλημμένες αποφάσεις παρελθούσης χρήσης για δεσμεύσεις που συνεχίζονται  
στο τρέχον έτος  
γ) τον περιορισμό του επιτρεπόμενου ύψους 50% στα ποσά των κωδικών 
προϋπολογισμού 2021 
δ) την ανάγκη δέσμευσης ποσών σε πάγιες δαπάνες για το 2022 
 
αποφασίζει  τη  λήψη των παρακάτω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
 
 

 

ΚΩΔΙΚΟΙ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 

0813 ΠΟΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

100,93  

0841 ΠΟΕ  ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

586,79  

0429 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 496,00 Α6/ΔΕ/Σ14/2021 

ΑΔΑ: ΨΣ3Ζ46Ψ842-ΧΧΑ



0429 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ETHERNET Ν.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ  

150,00 Α4/ΔΕ/Σ15/2020 

7123 ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ETHERNET Ν.Ε. 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

250,00 Α4/ΔΕ/Σ15/2020 

9919 ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ TACTICAL 

TOURISM 

2589,20 Α6/ΔΕ/Σ19/2020 

9919 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ TACTICAL 

TOURISM 

20.500,00 A6/ΔΕ/Σ6/2021 

0845 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΕ/ΤΔΜ 

(ΥΠΟΛΟΙΠΟ) 

2080,00 Α6/ΔΕ/Σ20/2021 

9761 Ο.Ε. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ 4.400,00 Α1/ΔΕ/Σ28/2021 

9561 Ο.Ε. ΓΙΑ ΛΙΓΝΙΤΗ 

(ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ) 

25.000,00 A4/ΔΕ/Σ21/2021 

0863 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΣΑΝΣΕΡ 

(ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021) 

70,00 Α5/ΔΕ/Σ4/2021 

0264 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1.200,00  

0429 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 

100,00  

0813 ΕΞΟΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  

1.000,00  

0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 500,00  

0841 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 3.100,00  

0859 ΛΟΙΠΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

(ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΛΠ) 

200,00  

0931 ΦΟΡΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 300,00  

3371 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ 500,00  

3391 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  5.000,00  

3391 ΠΑΡΑΒΟΛΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ 

200,00  

3394 ΠΛΗΡΩΜΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

5.000,00  

3399 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 

320,00  

 

Επικυρώνεται αυθημερόν . 
ΘΕΜΑ 3ο 

 
Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2021 από την 
προϊσταμένη του Τμήματος. 
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Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ1/2022 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2021, όπως 
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Προϊσταμένης  του 
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 25/18-1-2022) και εμφανίζεται στην 1η και στην 2η στήλη 
της εισήγησης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2022 . 
 

 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ1/2022 

 
Αποφασίζεται να ξανασυζητηθεί το θέμα για οριστική απόφαση στην επόμενη 
συνεδρίαση προκειμένου να διερευνηθεί ύψος ποσού για ανάγκες συντήρησης 
του Αρχοντικού Παπατέρπου 
 Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1037/24-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κοζάνης.   

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ1/2022 

Μετά από Δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Μελετών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 
221 του Ν.4412/2016  του Δήμου Κοζάνης για το έτος  2022 , οι συνάδελφοι:  
Ριζόπουλος Φώτιος, Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  και  
Δεμερτζίδου Φωτεινή, Πολιτικός  Μηχανικός , ως αναπληρωματικό μέλος                
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 18/13-01-2022 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.  
Κοζάνης.   

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ1/2022 

 
Μετά από Δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή Διαγωνισμών Μελετών και παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑ 
Κοζάνης, για το έτος 2022, οι συνάδελφοι:  
Κωνσταντινίδης Γεώργιος ,  Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  και ,  
Ταραλίδου Δήμητρα Πολιτικός  Μηχανικός , ως αναπληρωματικό μέλος                
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
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Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 19/13-01-2022 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.  
Κοζάνης.   

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ1/2022 

Μετά από Δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 7μελή 
Επιτροπή Διαγωνισμού έργων  της ΔΕΥΑ Κοζάνης, για το έτος 2022, οι συνάδελφοι:  
Κιάνας Στέργιος του Ιωάννη ,  Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  και ,  
Εμμανουήλ Μαρία,  Πολιτικός  Μηχανικός , ως αναπληρωματικό μέλος                
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 11ο 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1043/28-12-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κοζάνης. 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ1/2022 

Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 
Π.Ε. Κοζάνης , για τη  διετία  2022-2023 , οι συνάδελφοι:  
Τζιόλας Ιωάννης , Ηλεκτρολόγος   Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  και ,  
Βούρας Αθανάσιος Αγρονόμος Τοπογράφος   Μηχανικός , ως αναπληρωματικό 
μέλος                
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 14ο 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 21/14-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κοζάνης.   

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ1/2022 

 
Μετά από Δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή Διεξαγωγής διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχου για έργα προϋπολογισμού 
άνω του 1.000. 000 ( προ ΦΠΑ) του Δήμου Κοζάνης για το έτος  2022 , οι 
συνάδελφοι:  
Εμμανουήλ Μαρία ,  Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  και  
Παπακώστα Ελευθερία , Μεταλλειολόγος Μηχανικός , ως αναπληρωματικό μέλος                
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 22/14-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού   του Δήμου Κοζάνης.   

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ1/2022 
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Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, για τη 
διετία 2022-2023,  του Δήμου Κοζάνης για το έτος  2022 , οι συνάδελφοι:  
Στάμος Απόστολος ,  Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  και  
Αγνάντου Βάϊα, Πολιτικός   Μηχανικός , ως αναπληρωματικό μέλος                
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 5ο 
Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Νικόλαος Συλλίρης, μετά 
από επικοινωνία με μέλη της Ομάδας Εργασία για το ΠΠΧΣΑΑ,  ενημερώνει σχετικά 
με αίτημα μελών της Ομάδας Εργασίας για παράταση του έργου της.  
Υπενθυμίζεται ότι η  Ομάδα Εργασίας « Επικαιροποίηση του Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας» σύμφωνα με την απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ28/2021 λήγει  στις 20-1-
2022.   
 
 

Απόφαση Α10/Δ.Ε./ Σ1/2022 
 
 

Παράταση του έργου Ο.Ε. 
 
«Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» 

 
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από 27.11/14-
12-1926 Π.Δ. "περί κωδικοποίησης των περί ΤΕΕ κειμένων διατάξεων", όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1486/84 "τροποποίηση των διατάξεων του 
ΤΕΕ" και την παράγρ.  39 του άρθρου 27 του Ν.2166/93 και το οποίο συνεχίζει να 
ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/90 "Απλούστευση 
φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 70Α), μετά  από το αίτημα  
της Ο.Ε., την  εισήγηση του συν. Προέδρου  και τη συζήτηση που ακολούθησε 
αποφασίζει την χρονική παράταση του έργου της Ο.Ε. που συγκροτήθηκε με την 
απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ20/2021,  και τροποποιήθηκε με την απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ28/2021  
κατά ένα μήνα. Κατά τα λοιπά η απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ28/2021  ισχύει ως έχει: 
Η  Δ.Ε. αναθέτει στους: 
 

1. Βούρα Αθανάσιο, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό 
2. Γιαννακόπουλο Διονύσιο, Μηχανολόγο Μηχανικό 
3. Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Πολιτικό  

      4.Ζαρογιάννη Παναγιώτη, Χημικό  Μηχανικό  
      5. Λιάκου Αικατερίνη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό  
      6.Μητράκα Κατερίνα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό 
      7.Ντούνα Αλέκο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
       8.Παγούνη Χρυσούλα, Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
       9.Παπαγιαννάκη Μιχαήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό 
      10.Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Μηχανικό Περιβάλλοντος  
      11. Σπανοθύμιου Μαρία, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό  
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     το έργο που αναφέρεται παραπάνω. 

 
Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι: 

 
1) Το έργο της θα παραδοθεί μέχρι τις 20  Φεβρουαρίου  2022. 
2) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής 

εκτέλεσης του έργου, θα είναι η κα Μπάγκαβου Ευαγγελία και  ο κος Τζιόλας 
Ιωάννης. 

3) Η αποζημίωση ορίζεται  στο ποσό των  4.400, 00   €. 
 
 

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι: 
Αν το έργο δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στην παραπάνω προθεσμία, η 
παρούσα ανάθεση δεν ισχύει και τα μέλη της Ομάδας δέχονται ότι παραιτούνται 
από κάθε απαίτηση αποζημίωσής τους από το ΤΕΕ, για τμήμα ή το σύνολο του 
έργου που τους ανατίθεται με την παρούσα απόφασή της. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα 
μέλη. 

 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 13/12-01-2022 έγγραφο του 3ου ΓΕΛ 
Κοζάνης.   

Απόφαση Α11/Δ.Ε./ Σ1/2022 

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   ομόφωνα αποφασίζει  την αποδοχή   του 
 αιτήματος   συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην  ημερίδα που προγραμματίζει το 
3ο ΓΕΛ Κοζάνης με θέμα την απολιγνιτοποίηση και την μετάβαση στην μεταλιγνιτική 
εποχή. 

Ως εισηγητής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην ημερίδα ορίζεται   ο συν. Φραγκίσκος 
Παυλουδάκης, Μηχανικός Ορυκτών Πόρων. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Διατύπωση γνώμης για το ΣΒΑΚ Κοζάνης  

Απόφαση Α12/Δ.Ε./ Σ1/2022 

ΑΔΑ: ΨΣ3Ζ46Ψ842-ΧΧΑ



   Προς 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Ενταύθα 

50 131 Κοζάνη 

 

 

   Κοιν  

Πληροφορίες : Αικ. Λιάκου Δήμος Κοζάνης  

  Αικ. Μητράκα Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

e-mail : liakou_kate@yahoo.com  Πλ. 28
ης

 Οκτωβρίου 1 

 : katrin.mitraka@gmail.com  50 131 Κοζάνη 

   (sofiaxatzh@yahoo.gr ) 

    

    

Θέμα: Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
 

 1.  Το με Α.Π.31000/05-11-2021 (Α.Π.Τ.Ε.Ε. Δ.Μ.-880-08/11/2021) έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών/ Δήμου Κοζάνης «Διατύπωση γνώμης για το Σχέδιο Βιώσιμης 

Αστικής Κινητικότητας», με τρία (3) έντυπα τεύχη παραδοτέων. 

 

 

 

Σχετικές νομοθετικές διατάξεις : 

 1.  Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45Α’/09-03-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

 2.  Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85Α’/2012). 

 3.  Το Π.Δ.146/2010 (ΦΕΚ239Α’/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας», όπως ισχύει. 

 4.  Οι οδηγίες του ELTIS (2013, 2014 και ανανέωση 10/2019). 

 5.  Ο Ν.4599/2019 (ΦΕΚ 40Α’/04-03-2019) «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 

υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες 

διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις», ειδικότερα το άρθρο 22, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4784/2021. 

 6.  Ο Ν.4784/2021 (ΦΕΚ 40Α’/16-03-2021) «Η Ελλάδα σε κίνηση Βιώσιμη Αστική 

Κινητικότητα -Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση 

και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες 

διατάξεις». 

 

 

 

Σε συνέχεια του ως άνω (1) σχετικού και έχοντας υπόψη τις σχετικές νομοθετικές 

ως άνω ισχύουσες διατάξεις, στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης επί του 

Σχεδίου Δράσης του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης : 

 Καταγράφονται 3 στρατηγικοί άξονες (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1)_Παραδοτέο 3.1: Έκθεση 

Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας : 

_Περιβάλλον 

_Κοινωνία 

_Οικονομία 
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 Τέθηκαν οι στρατηγικοί άξονες και οι στρατηγικοί στόχοι. Πρόκειται για δέκα (10) 

προτεραιότητες οι οποίες βασίζονται στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, ήτοι 

περιβάλλον, κοινωνία και οικονομία.  

Οι στρατηγικοί στόχοι είναι (ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1) και (ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1)_Παραδοτέο 

3.1: Έκθεση Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας : 

1. Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της ρύπανσης που αφορά στις 

μετακινήσεις  

2. Αναβάθμιση αστικού περιβάλλοντος  

3. Βελτίωσης δημόσιας υγείας  

4. Βελτίωση προσβασιμότητας για τους ευάλωτους χρήστες και άρση 

κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση  

5. Προώθηση της χρήσης βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης έναντι του 

ιδιωτικού αυτοκινήτου  

6. Ενσωμάτωση νέων και έξυπνων τεχνολογιών στο μεταφορικό σύστημα  

7. Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας  

8. Ενίσχυση συμμετοχικότητας στο σχεδιασμό των μετακινήσεων  

9. Εξασφάλιση λειτουργικότητας συστήματος μεταφορών  

10. Ενίσχυση τοπικής επιχειρηματικότητας και βελτίωση εμπορευματικών 

μεταφορών.  

 

 Τελικό σενάριο προτίμησης των πολιτών  

(σελ.7_Παραδοτέο 3.1: Έκθεση Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) : 

 Σενάριο Α «Προτεραιότητα στα ήπια μέσα μεταφοράς. Περπάτημα και 

ποδήλατο.»  

 

 Προτείνονται 3 σενάρια μέτρων κινητικότητας στην Κοζάνη  

(σελ.15_Παραδοτέο 3.1: Έκθεση Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) :  

 μηδενικό 

 ήπιο (5ετία / 10ετία / 15ετία) 

 ριζοσπαστικό (5ετία / 10ετία / 15ετία) 

 

 Παρατίθεται παρουσίαση και σχολιασμός του συνόλου των μέτρων που 

προτείνονται και όπως αυτά προτείνονται μετά τις τροποποιήσεις που έγιναν από 

την Ομάδα Εργασίας του ΣΒΑΚ του Δήμου Κοζάνης και όπως οριστικοποιήθηκαν 

τελικά (σελ.33 ως 125_ Παραδοτέο 3.1: Έκθεση Μέτρων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας) : 

- Αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου  

- Δημιουργία Περιφερειακού Δαχτυλίου 

- Δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας εντός των οικισμών 

- Δημιουργία περιοχών μειωμένης μηχανοκίνητης κυκλοφορίας 

- Αναβάθμιση Κόμβων στο αστικό οδικό δίκτυο 

- Δημιουργία περιφερειακών χώρων στάθμευσης και αξιοποίηση υπαρχόντων 

χώρων στάθμευσης εντός πόλης 

- Ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 

- Ανάπτυξη πράσινων διαδρομών 

- Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 
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- Διαμόρφωση σχολικών δακτυλίων 

- Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

- Προωθητικές ενέργειες αλλαγής συμπεριφοράς 

- Έξυπνες Εφαρμογές και πληροφόρηση 

- Υποστήριξη της δημόσιας συγκοινωνίας 

- Διευθέτηση συστήματος αστικών διανομών 

- Ανάπλαση Δημοσίων χώρων 

- Ανάπτυξη Κοινόχρηστων Μοντέλων Μετακίνησης 

- Βελτίωση οδικών υποδομών 

- Ενίσχυση και ανάδειξη τοπικών κέντρων εντός της πόλης 

 

 Παρουσίαση ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων (σελ.125_ Παραδοτέο 3.1: Έκθεση 

Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας). 

Τα εφικτά και αποτελεσματικά αυτά μέτρα κατηγοριοποιούνται σε τέσσερα (4) 

διακριτά πακέτα μέτρων που αφορούν τις παρακάτω θεματικές:  

1) Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας 

 - Διαχείριση κινητικότητας 

 - Βελτίωση υποδομών 

2) Προώθηση και υποστήριξη των βιώσιμων μέσων μετακίνησης 

 - Διαχείριση κινητικότητας 

 - Βελτίωση υποδομών 

 - Πολιτικές προώθησης 

3) Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος 

 - Διαχείριση κινητικότητας 

 - Βελτίωση υποδομών 

4) Ορθολογική διαχείριση του συστήματος εμπορευματικών μεταφορών  

 - Διαχείριση κινητικότητας 

 - Βελτίωση υποδομών 

- Πολιτικές προώθησης (Κίνητρα) 

 

 Προτείνονται 7 πακέτα μέτρων (σελ.10_Παραδοτέο 3.2_Έκθεση Κοστολόγησης 

Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), με αντίστοιχη ενδεικτική 

κοστολόγηση εργασιών για το ήπιο και για το ριζοσπαστικό σενάριο : 

(ΠΜ1.1) Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας με 

μέτρα διαχείρισης της κινητικότητας,  

(ΠΜ1.2) Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας με 

μέτρα αναβάθμισης των υποδομών,  

(ΠΜ2.1) Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης με μέτρα 

διαχείρισης της κινητικότητας,  

(ΠΜ2.2) Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης με μέτρα 

αναβάθμισης των υποδομών,  

(ΠΜ2.3) Προώθηση των βιώσιμων μέσων και τρόπων μετακίνησης με ανάπτυξη 

πολιτικών προώθησης,  

(ΠΜ3) Αναβάθμιση της ποιότητας και της λειτουργίας αστικού περιβάλλοντος και  

(ΠΜ4) Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και ορθολογική διαχείριση του συστήματος 

εμπορευματικών μεταφορών. 

 
 Αναφέρονται στο Παραδοτέο 4.1_Έκθεση Μεθοδολογίας Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ τα παρακάτω : 
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- Σύνοψη προηγούμενων σταδίων - αρμοδιότητες και πόροι  
Στον Πίνακα 1 - Συσχετισμοί μέτρων και πόρων-αρμοδιοτήτων, παρουσιάζεται 

αναλυτικά η ανάθεση αρμοδιοτήτων και πόρων η οποία σχετίζεται με το σύνολο των 

μέτρων, ενώ αποσαφηνίζεται και το επίπεδο συμφωνίας των εμπλεκόμενων μερών 

που έχουν άμεση σχέση τόσο με την υλοποίηση όσο και με τη χρηματοδότηση των 

έργων και των πολιτικών του σχεδίου. 

 

- το Σχέδιο Δράσης  

Οι Προτεραιότητες του Σχεδίου έχουν διαμορφωθεί έπειτα από την ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης της Κοζάνης αλλά και από τους γενικούς στόχους που 

πρέπει να έχει ένα ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. Αυτές, αποτελούν τον 

κορμό του σχεδίου, καθώς οργανώνουν και εξειδικεύουν τη μελλοντική εικόνα για το 

Δήμο, οδηγώντας στον προσδιορισμό των στρατηγικών και των υλοποιήσιμων 

στόχων. Η επίτευξη των εν λόγω στόχων, σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα συμβάλλει 

σημαντικά και στην πραγματοποίηση των προτεραιοτήτων του σχεδίου. 

Μεγίστης σημασίας βήμα για την πραγμάτωση των στόχων του ΣΒΑΚ αποτελεί η 

λήψη και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων. Τα μέτρα που προτείνει το ΣΒΑΚ 

συνιστούν εργαλεία, η χρήση των οποίων επιφέρει την επίτευξη των 

προσδιορισμένων στόχων. 

Διαπιστώνεται λοιπόν πως το ΣΒΑΚ απαρτίζεται από μια αλυσιδωτή διαδικασία, η 

οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια: Προτεραιότητες-> Στόχοι-> Μέτρα. Η 

διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την αποδοτικότητα, την άρτια οργάνωση καθώς την 

λειτουργικότητα του σχεδίου και περιλαμβάνεται ουσιαστικά στο ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ, 

το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο τμήμα του σχεδίου. Ένα ΣΒΑΚ που φιλοδοξεί 

να μετασχηματίσει πραγματικά τις πόλεις προς μια βιώσιμη κατεύθυνση, οφείλει να 

δημιουργήσει ένα καινοτόμο, κατανοητό αλλά και συγχρόνως ρεαλιστικό Σχέδιο 

Δράσης. 

Τέλος, αξίζει να τονισθεί πως τα μέτρα του ΣΒΑΚ δεν υλοποιούνται όλα ταυτόχρονα, 

αντίθετα, στο πλαίσιο του σχεδίου προσδιορίζεται ένας χρονικός ορίζοντας 

υλοποίησης, ο οποίος ιεραρχεί τα μέτρα και τη σειρά που αυτά θα 

πραγματοποιηθούν.  

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι προτεραιότητες, οι στόχοι που απορρέουν από αυτές 

καθώς και τα μέτρα που προτείνονται για την υλοποίηση των στόχων. 

Στους πίνακες (σελ.13 ως σελ.21) : 

o Πίνακας 2 - Κατηγορία Προτεραιοτήτων 

o Πίνακας 3 - Προτεραιότητες και Στρατηγικοί Στόχοι 

o Πίνακας 4 - Προτεραιότητες και Στόχοι υλοποίησης 

o Πακέτα μέτρων (1, 2, 3, 4) 

 

- τη Χρονική υλοποίηση μέτρων ΣΒΑΚ 

Όλα τα παραπάνω (δράσεις, μέτρα, παρεμβάσεις) δεν υλοποιούνται γρήγορα ή 

ταυτόχρονα, διότι είναι αναγκαίος ο απαραίτητος χρόνος «ωρίμανσης» των έργων 

και/ ή μελετών, ο χρόνος «προετοιμασίας» των κατοίκων και των επισκεπτών για τις 

μεταβολές καθώς και ο χρόνος «υλοποίησης» τους. Επομένως, ορίζεται ο σχετικός 

χρονικός προγραμματισμός για την εικόνα που θα έχει ο Δήμος Κοζάνης σε 

βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο βραχυπρόθεσμος 

ορίζοντας αναφέρεται στην πρώτη 5ετία, δηλαδή τη χρονική περίοδο από το έτος 

2021 έως και το έτος 2025. Ο μεσοπρόθεσμος ορίζονται αναφέρεται στην πρώτη 

10ετία, δηλαδή έως και το έτος 2030, ενώ ο μακροπρόθεσμος επεκτείνεται και μετά 

τη 15ετία.  
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Στον Πίνακα 5-Ορίζοντας υλοποίησης των μέτρων του ΣΒΑΚ Κοζάνης, 

παρουσιάζεται ο προγραμματισμός των μελετών και έργων όπως προκύπτουν από τα 

μέτρα ΣΒΑΚ, που αναφέρθηκαν. 

 

- τη Συνοπτική περιγραφή μέτρων οριστικού σεναρίου 

Στον Πίνακα 6 - Μέτρα στο οριστικό σενάριο, παρουσιάζονται τα μέτρα που 

περιλαμβάνονται στο οριστικό σενάριο και αφορούν στους χρονικούς ορίζοντες 

5ετίας, 10ετίας και 15ετίας.  

 

- τον Προϋπολογισμό και πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση των μέτρων 

Στον Πίνακα 7 - Προϋπολογισμός για την υλοποίηση των μέτρων και πηγές 

χρηματοδότησης του οριστικού σεναρίου, αντιστοιχίζονται τα διάφορα επιμέρους 

μέτρα με τον τελικό προϋπολογισμό καθώς και τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. 

 

- Οργάνωση παρακολούθησης και αξιολόγησης ΣΒΑΚ 

Αναφέρονται οι δείκτες (σελ.42), οι οποίοι προτείνονται να χρησιμοποιηθούν, όπως 

επίσης και οι μέθοδοι συλλογής νέων στοιχείων κινητικότητας ώστε να γίνει η 

παρακολούθηση. Η χρήση δεικτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την παρακολούθηση 

ενός ΣΒΑΚ. Αποτελούν, άλλωστε, ένα αντικειμενικό και ποσοτικό στοιχείο, το οποίο 

καταδεικνύει το ποσοστό επίτευξης του εκάστοτε στόχου. 

Στο Ευρωπαϊκό Έργο CH4LLENGE έχει δημιουργηθεί μια λίστα δεικτών, 
χρήσιμοι για την παρακολούθηση ενός ΣΒΑΚ. Οι συγκεκριμένοι δείκτες 
χωρίζονται όπως παρακάτω και αναφέρονται στον Πίνακα 8 - Σχέδιο 
παρακολούθησης και αξιολόγησης (σελ.44 ως 51): 

* Α.1 Αποδοτικότητα (Efficiency) 
* Α.2 Βιώσιμες αστικές οδοί  (Livable streets) 
* Α.3 Περιβάλλον (Environment) 
* Α.4 Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση (Equity and social inclusion) 
* Α.5 Ασφάλεια (Safety) 
* Α.6 Οικονομική Ανάπτυξη (Economic Growth) 
* Δείκτες αποτελεσμάτων (outcome indicators) 
* Β. Δείκτες μεταφορικής δραστηριότητας (transport activity indicators) 

* Γ. Δείκτες Εκροών (output indicators) 

* Δ. Δείκτες Εισροών (input indicators) 

* Δείκτες ευρύτερου περιβάλλοντος: (contextual indicators) 

 
- Διαδικασία Θεσμοθέτησης & Έγκριση ΣΒΑΚ 

Το τελικό ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS (2014), συνοψίζει τα 

αποτελέσματα όλων των προηγούμενων δραστηριοτήτων, χωρίς αναλυτικές 

λεπτομέρειες. 

Μετά από ένα τελικό έλεγχο ποιότητας, το έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων των 

δράσεων και του σχεδίου δράσεις και προϋπολογισμού, πρέπει να εγκριθεί επίσημα 

από τους πολιτικούς εκπροσώπους, ήτοι για τα δεδομένα του Δήμου Κοζάνης από το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

Είναι επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο είναι ευρέως αποδεκτό μεταξύ 

των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών. 

Το βήμα 9 – σύμφωνα με τον κύκλο του ΣΒΑΚ – αφορά στην υιοθέτηση του ΣΒΑΚ 

και την «επίσημη αποδοχή» του από τα όργανα του φορέα εκπόνησης και το 

δίκτυο φορέων. Σε αυτό το βήμα περιλαμβάνονται 3 διακριτές δραστηριότητες 
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που αφορούν στον έλεγχο ποιότητας του σχεδίου (Δ9.1), στην υιοθέτηση του 

σχεδίου (Δ9.2) και τέλος στην θεμελίωση της κυριότητας του σχεδίου (Δ9.3). 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω δραστηριότητες, όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, έπονται του 

παρόντος Παραδοτέου 4.1_ Έκθεση Μεθοδολογίας  Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ και πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εργασίας του 

Δήμου Κοζάνης. 

  
- Διαδικασία Υλοποίησης – Αναθεώρηση ΣΒΑΚ 

Ο κάθε δήμος υλοποιεί και αναθεωρεί το ΣΒΑΚ του σύμφωνα με τις τοπικές 

ανάγκες, τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και το Σχέδιο Δράσης που έχει 

καθορίσει η Ομάδα Εργασίας του. Σημαντικές διαφοροποιήσεις μπορεί να υπάρχουν 

ανάλογα με το πλαίσιο εφαρμογής που έχει θέσει, τους στόχους και τις 

προτεραιότητες, τα επιλεγμένα πακέτα μέτρων, καθώς και τις διαδικασίες εφαρμογής 

των επιμέρους μέτρων μέσω από προγράμματα και έργα. 

Το τελικό ΣΒΑΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ELTIS (2014), συνοψίζει τα 

αποτελέσματα όλων των προηγούμενων δραστηριοτήτων. 

Μετά την οριστική υιοθέτηση/ έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκινά η 

διαδικασία της ΕΓΚΡΙΣΗΣ και έπειτα της ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του. 

Το βήμα 10, δηλαδή η Διασφάλιση της Ορθής Διαχείρισης και Επικοινωνίας (κατά 

την υλοποίηση του σχεδίου) – σύμφωνα με τον κύκλο του ΣΒΑΚ – αφορά στη 

διαχείριση της εφαρμογής του Σχεδίου (Δ10.1), στην ενημέρωση και συμμετοχή 

των πολιτών (Δ 10.2), και τέλος στον Έλεγχο της προόδου προς την επίτευξη των 

στόχων (Δ10.3). 

Στη συνέχεια το βήμα 11, δηλαδή η Αφομοίωση των μαθημάτων/ αποτίμηση 

εμπειριών – σύμφωνα με τον κύκλο του ΣΒΑΚ- αφορά στην ενημέρωση του 

τρέχοντος σχεδίου σε τακτική βάση (Δ11.1), στην επιθεώρηση επιτευγμάτων – 

Κατανόηση επιτυχίας και αποτυχίας (Δ11.2) και τέλος στον προσδιορισμό των 

νέων προκλήσεων για την επόμενη γενιά ΣΒΑΚ (Δ11.3). 

Σε αυτή την ενότητα του παρόντος αναλύονται περιγραφικά οι βασικές 

δραστηριότητες που θα πρέπει να ακολουθήσουν μετά την οριστική έγκριση και 

υιοθέτηση του ΣΒΑΚ για την υποβοήθηση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου. 

 

Στόχος της Έκθεσης Επικαιροποίησης/Αναθεώρησης- ΠΡΟΤΥΠΟΥ είναι να 

αποτελέσει το πρότυπο στο οποίο η Ομάδα Εργασίας θα δημιουργήσει το 

επικαιροποιημένο - αναθεωρημένο ΣΒΑΚ του Δήμου Κοζάνης, το οποίο θα πρέπει 

να είναι σε συμφωνία με το Δίκτυο Φορέων και να εγκριθεί αρμοδίως – κατά τα 

οριζόμενα της παρ. 10, αρ.22 του Ν.4599/2019- μέσω των θεσμικών διαδικασιών από 

ΟΤΑ και λοιπούς φορείς ελέγχου. 

 
 Περιεχόμενα παραδοτέων 

 Παραδοτέο 3.1_ Έκθεση Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
 Παραδοτέο 3.2_ Έκθεση Κοστολόγησης Μέτρων Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας. 
 Παραδοτέο 4.1_ Έκθεση Μεθοδολογίας  Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ. 
 

 Σκοπιμότητα και Στρατηγικοί στόχοι του ΣΒΑΚ.  
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Σύμφωνα με την παρ.1, άρθρο 3, Ν.4784/2021: «Σκοπός των Σ.Β.Α.Κ. είναι η 

δημιουργία βιώσιμων συστημάτων αστικών μεταφορών με αποτελεσματική αξιοποίηση 

του αστικού χώρου, των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών μέσω: 

α) της ενίσχυσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς, 

β) της προώθησης των ήπιων τρόπων μετακίνησης και ιδιαίτερα των μη 

μηχανοκίνητων, όπως πεζή, του ποδηλάτου και των ελαφρών προσωπικών 

ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.), 

γ) της εξασφάλισης της προσβασιμότητας, της ασφάλειας και προστασίας στο δίκτυο 

μεταφορών για τους χρήστες, με μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία και τα 

εμποδιζόμενα άτομα, 

δ) της προαγωγής της οδικής ασφάλειας των χρηστών και ευάλωτων χρηστών της οδού, 

περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων, 

ε) της μείωσης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, κυρίως ιδιωτικής χρήσης, 

στ) της προώθησης της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα 

των μεταφορών, 

ζ) της καλύτερης διαχείρισης της πρόσβασης των οχημάτων διανομής, 

η) της οργάνωσης της στάθμευσης, 

θ) της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών για τη βελτίωση της χρήσης του οδικού 

δικτύου, την υποστήριξη της συνδυασμένης χρήσης των μέσων μεταφοράς και τον 

σχεδιασμό των αστικών μεταφορών.» 

 

Σύμφωνα επίσης, με την παρ.2, άρθρο 3, Ν.4784/2021: «Το Σ.Β.Α.Κ. καταρτίζεται 

με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας εξισορροπώντας τις ανάγκες κοινωνικής ισότητας, 

οικονομικής βιωσιμότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας, στο πλαίσιο ανάπτυξης της 

βιωσιμότητας του αστικού χώρου.» 

 

Η έκθεση μέτρων Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Κοζάνης αποτελεί 

συμβατική υποχρέωση των περιεχομένων του ΣΒΑΚ Κοζάνης σύμφωνα με τη 

διακήρυξη και ουσιαστική υποχρέωση της Ομάδας Εργασίας του Δήμου Κοζάνης 

που απορρέει από τον κύκλο εκπόνησης των ΣΒΑΚ σύμφωνα με τις οδηγίες του 

ELTIS (2013 και ανανέωση 10/2019). 

 

Έχοντας καθορίσει τους στρατηγικούς άξονες, στόχους και προτεραιότητες στα 

προηγούμενα στάδια εκπόνησης του ΣΒΑΚ., μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αρχική 

επιλογή των μέτρων του ΣΒΑΚ. Τα μέτρα του ΣΒΑΚ προκειμένου να συνδυάζουν 

τόσο την καινοτομία στις λύσεις για την κινητικότητα, όσο και τον ρεαλισμό στην 

εφαρμογή τους, θα πρέπει να πληρούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά τα οποία 

σχετίζονται με τα αποτελέσματα των προηγούμενων σταδίων.  

Ειδικότερα:  

1. Τα μέτρα του ΣΒΑΚ θα πρέπει να αντιστοιχίζονται – ικανοποιούν τους 

στρατηγικούς στόχους που προέκυψαν για την πόλη, σύμφωνα με τα 

προβλήματα που αναδείχθηκαν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

κινητικότητας και από προηγούμενη συμμετοχική διαδικασία με τους 

εμπλεκόμενους φορείς.  

2. Τα μέτρα του ΣΒΑΚ θα πρέπει να καθορίζονται ως προς το περιεχόμενο, την 

ένταση ή/και την έκταση στο δίκτυο, από το επικρατέστερο Σενάριο 

κινητικότητας που αναδείχθηκε από προηγούμενη συμμετοχική διαδικασία με 

τους φορείς και τους πολίτες.  

3. Τα μέτρα του ΣΒΑΚ θα πρέπει να ακολουθούν σε εύρος και αμεσότητα 

εφαρμογής, την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ, όπως αυτές 
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υπαγορεύτηταν μέσα από τις διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή των φορέων και τη 

διαδικασία της πολυκριτηριακής ανάλυσης  

 

Στο πλαίσιο εκπόνηση του ΣΒΑΚ, αναπτύχθηκαν άξονες στρατηγικής που 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη διάσταση της βιωσιμότητας στην οποία 

αναφέρονται, περιλαμβάνοντας τις παρακάτω θεματικές ανά κατηγορία:  

1) Περιβάλλον: εντάσσονται οι θεματικές Environment και Efficiency (π.χ. Μείωση 

της κατανάλωσης ενέργειας για αστικές μετακινήσεις, Προστασία φυσικού και 

οικιστικού περιβάλλοντος, κτλ.)  

2) Κοινωνία: εμπεριέχονται οι θεματικές Efficiency, Livable Streets, Equity and 

Social Inclusion, Safety (π.χ. Βελτίωση προσβασιμότητας για ευάλωτους 

χρήστες/άρση κοινωνικών αποκλεισμών στην μετακίνηση, Βελτίωση επιπέδου 

οδικής ασφάλειας, βελτίωση δημόσιας υγείας κτλ.)  

3) Οικονομία: εντάσσεται η θεματική Economic Growth (π.χ. Ενίσχυση τοπικής 

επιχειρηματικότητας, Λειτουργικότητα Συστήματος Μεταφορών κτλ.)  

 
 Διαβούλευση. 

Η τελική επιλογή των μέτρων του ΣΒΑΚ που θα διαβουλευτούν με τους φορείς 

και τους πολίτες γίνεται συνεκτιμώντας:  

 Τα πεδία έμφασης του επικρατέστερου σεναρίου  

 Τομείς που πλεονεκτεί το σύστημα κινητικότητας του Δήμου  

 Ιδιαίτερες ανάγκες και προβλήματα του συστήματος κινητικότητας του Δήμου  

 Βελτίωση του συνόλου των στρατηγικών στόχων  

 Τομείς κινητικότητας που παρουσιάζουν προοπτικές – ευκαιρίες για το 

μέλλον  

 Παγκόσμιες, Ευρωπαϊκές και εθνικές τάσεις εξέλιξης – ανάπτυξης  

Κάθε μέτρο θα αποτελείται από μια περιγραφή που θα γίνεται κατανοητή από 

τους απλούς πολίτες, από μια εκτίμηση του κόστους και μια εκτίμηση της 

χρονικής κλίμακας υλοποίησης. (παραδοτέο 3.2 και 4.1)  

Τα μέτρα θα οριστικοποιηθούν και θα διαμορφωθούν σε βάθος μετά από 
διαβούλευση τους με τους φορείς και τους πολίτες. (παραδοτέο 3.3) 
 
 
 
 

Η Μόνιμη Επιτροπή Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου Περιβάλλοντος του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.,  ειδικότερα τα δύο μέλη  

- Αικατερίνη Λιάκου, Διπλ. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός, MSc   

- Αικατερίνη Μητράκα Διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, MSc,  

κατόπιν εξέτασης του περιεχομένου των παραδοτέων του θέματος και προκειμένου 

να εκφράσουμε γνώμη επί αυτού, παραθέτει τις παρακάτω διευκρινήσεις και 

παρατηρήσεις – προτάσεις : 

 

 

1. Να ληφθεί υπόψη η απαραίτητη περιβαλλοντική αδειοδότηση των επί μέρους 

έργων/δράσεων παρέμβασης στους ανάλογους τομείς (οδικό δίκτυο, αναπλάσεις, 

διαμόρφωση πεζοδρομίων, διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων, διαμόρφωση πράσινων 
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διαδρομών, χωροθέτηση πράσινων σημείων, κλπ.) που αναφέρονται στο σύνολο της 

μελέτης του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης. 

 

2. Να στοχεύσει η μελέτη του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης στη συνεργασία με αρμόδιες 

Υπηρεσίες, ειδικά για τις Εθνικές Οδούς που διέρχονται εντός του αστικού ιστού και 

των περιοχών επεμβάσεων - προτάσεων από τη μελέτη του ΣΒΑΚ.  

Καθώς και να ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες για σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως αυτές 

προβλέπονται επί των οδών παρέμβασης (Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα)/ 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας, κλπ.).  

 

3. Το θετικό στην υλοποίηση της μελέτης του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης είναι οι 

ευμενέστερες συνθήκες για το ευρύτερο αστικό περιβάλλον, λαμβάνοντας δε τα 

υπόψη προτεινόμενα μέτρα, κρίνονται ευνοϊκότερες οι συνθήκες διαβίωσης των 

κατοίκων εντός της πόλης, εφόσον αυτά υλοποιηθούν στο άμεσο μέλλον. 

 
4. Επισημαίνουμε ότι εκφράζουμε θετικά την άποψή μας, για τα αναφερόμενα 

παρακάτω και ειδικότερα στο Παραδοτέο 3.2_ Έκθεση Κοστολόγησης Μέτρων 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας :  

Η διαφορά εντοπίζεται στην επέκταση των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της Κοζάνης 

και των ποδηλατοδρόμων στις διάφορες γειτονιές της. Με την ενίσχυση των 

υποδομών των βιώσιμων μέσων μετακίνησης, οι θετικές συνέπειες ειδικά στον 

κοινωνικό τομέα αναμένεται να πολλαπλασιαστούν στο ριζοσπαστικό σενάριο. 

Ειδικότερα, η προσβασιμότητα των ευάλωτων χρηστών, η οδική ασφάλεια και η 

υγεία των κατοίκων θα βελτιωθούν από την εφαρμογή ενός προγράμματος ανάπτυξης 

δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων στη Κοζάνη. 

Η αναδιοργάνωση της ιεράρχησης του οδικού δικτύου, η μείωση των ορίων 

ταχύτητας εντός των περιοχών κατοικίας και η ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος 

διαχείρισης της κινητικότητας όπως προβλέπονται από το ριζοσπαστικό σενάριο θα 

θωρακίσει την πόλης έναντι των διαμπερών ροών. Αυτό θα βοηθήσει στην επίλυση 

προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης, οδικής ασφάλειας, θορύβου και 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης εντός του αστικού ιστού της Κοζάνης. 

Η αύξηση της συχνότητας των λεωφορειακών γραμμών και η ύπαρξη υπηρεσιών on-

demand πρόκειται να αναβαθμίσει την ελκυστικότητα της Δημόσιας Συγκοινωνίας με 

αποτέλεσμα τη πραγματοποίηση περισσότερων συλλογικών μετακινήσεων. 

Αναμφίβολα, η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος θα τονώσει 

την εμπορική και τουριστική δραστηριότητα της πόλης. Αυτό όμως θα πρέπει να 

καταγραφεί και να αξιολογηθεί μετά την υλοποίηση έργων ανάπλασης. 

Ένα αποδοτικό σύστημα διαχείρισης της εμπορικής δραστηριότητας θα συμβάλει 

στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας της πόλης. 

Όμως ο κυριότερος στόχος των προτεινόμενων μέτρων ήταν και είναι η μείωση του 

αριθμού των βαρέων οχημάτων που διαπερνούν από το κέντρο της πόλης και 

προκαλούν προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης. 

 
5. Επιπλέον και σε συνέχεια των ανωτέρω επισημαίνουμε ότι εκφράζουμε θετικά την 

άποψή μας, για τα αναφερόμενα στο Παραδοτέο 4.1_ Έκθεση Μεθοδολογίας 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ. 
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Επισημαίνουμε όμως, ότι το άρθρο 22 του Ν.4599/2019 έχει καταργηθεί με το 

Ν.4784/2021 (άρθρα 1 ως 14). Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμο να επικαιροποιηθούν 

τα υποβληθέντα στοιχεία από τη μελετητική ομάδα σύμφωνα με τις ως άνω νέες 

διατάξεις και όπως αυτές τυχόν έχουν αναδιαμορφωθεί. 

Αναφέρονται ως παρακάτω, στη σελ.13 στο Παραδοτέο 4.1_Έκθεση Μεθοδολογίας 

Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του ΣΒΑΚ : 

Σύμφωνα με το αρ.22, παρ.2 του πρόσφατου Νόμου 4599/2019 το σχέδιο 
δράσης ενός ΣΒΑΚ αποτελείται από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, τις 
πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τους πιθανούς φορείς υλοποίησης των 
προτεινόμενων μέτρων παρέμβασης, καθώς και από το ενδεικτικό 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής των μέτρων αυτών. 
Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί μία αναλυτική τεχνική έκθεση που περιλαμβάνει τη 

λεπτομερή σύνοψη του οράματος, των στόχων και προτεραιοτήτων του ΣΒΑΚ, 

των μέτρων, των προτεραιοτήτων υλοποίησης και των χρονοδιαγραμμάτων 

συνδυαστικά με τους πόρους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Το εν 

λόγω Σχέδιο Δράσης, θα οριστικοποιηθεί μετά την διαβούλευση και έγκρισή του. 

 

6. Η επιλογή των προτεινόμενων έργων και δράσεων που θα υλοποιηθούν, να είναι 

συμβατή με τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του χώρου στον οποίο 

πρόκειται αυτά να υλοποιηθούν (αστικό οδικό δίκτυο, χώροι πρασίνου, κοινόχρηστοι 

χώροι, κοινωφελή κτίρια, όπως το νοσοκομείο, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, κλπ.).  

 

7. Η ουσιαστική διαβάθμιση της διαβούλευσης, τόσο με τους πολίτες, όσο και με τις 

συναρμόδιες Υπηρεσίες (σχετικά με εγκρίσεις, σχετικά με αδειοδοτήσεις, σχετικά με 

ελέγχους κάθε σταδίου υλοποίησης επιμέρους δράσεων του οριστικού σεναρίου του 

ΣΒΑΚ, κλπ.) λειτουργεί θετικά στην αποδοχή νέων συνθηκών για την μετακίνηση 

εντός της πόλης. Σταδιακά δε στην ομαλή υλοποίηση αυτών των νέων συνθηκών στη 

ζωή των κατοίκων της, καθώς επίσης και αποδοχή όλων των παραπάνω 

σχεδιαζόμενων μέτρων εντός του αστικού ιστού. 

 

 

και επιπλέον: 

 

1. Για την πληρέστερη προστασία και την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος 

και ειδικότερα σε ότι αφορά την παρούσα μελέτη, η μέριμνα για το περιβάλλον θα 

πρέπει να αποτελεί βασική συνιστώσα στην εξειδίκευση και εφαρμογή αυτού. Για το 

σκοπό αυτό θα ήταν χρήσιμο και σκόπιμο να ενσωματωθούν κατάλληλα κριτήρια 

επιλογής και αξιολόγησης στα προτεινόμενα έργα για να διασφαλίζεται και να 

προάγεται, η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σύμφωνα 

με τους στόχους του προγράμματος και της αειφορίας. 

 

2. Κατά την υλοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων του προγράμματος να γίνεται 

εφαρμογή της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, ώστε να επιτυγχάνεται 

η προστασία του συνόλου των περιβαλλοντικών παραμέτρων. 

 
3. Να προσεγγιστούν συνολικά οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συνεκτιμώντας 

παράλληλα και τις τυχόν επιπτώσεις από δραστηριότητες/έργα που θα υλοποιηθούν 

με βάσει άλλες χρηματοδοτικές πηγές (ΕΣΠΑ, Διασυνοριακά, Διακρατικά, 

Διαπεριφερειακά, κλπ). 
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4. Προτεινόμενα έργα/δράσεις υπό ένταξη στο παρόν πρόγραμμα, που αφορούν σε 

περιοχές Αστικού Πρασίνου θα πρέπει να εναρμονίζονται με τα εγκεκριμένα σχέδια 

διαχείρισης ή και τις Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που τυχόν ισχύουν για αυτές 

τις περιοχές. Η αποφυγή πραγματοποίησης μεγάλης κλίμακας έργων και 

δραστηριοτήτων σε περιοχές που περιλαμβάνουν ευαίσθητους οικοτόπους, είδη 

χλωρίδας και πανίδας, που ενδεχομένως θα επηρεαστούν άμεσα και δραστικά. 

 
5. Να αποφεύγονται δραστικές παρεμβάσεις σε περιοχές κοντά σε πολιτιστικά, 

ιστορικά μνημεία και το ιστορικό κέντρο πόλης. 

 
6. Να γίνει αναφορά στο ερευνητικό μέρος που αφορά στατιστικά στοιχεία - μόνιμοι 

κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής των μέτρων - θεωρητικός πληθυσμός και 

προαπαιτούμενος θέσεις στάθμευσης ανά κάτοικο ανά τμήμα επεμβάσεων - 

πυκνότητα κατοίκων ανά τμ2 που συνεπάγεται συμφόρηση ή μη ανά περιοχές 

επεμβάσεων.  

 
7. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων/ δραστηριοτήτων, να 

λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και τη 

διασφάλιση της Δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 
8. Να ληφθούν υπόψη οι μελέτες που αφορούν τον προτεινόμενο Περιφερειακό 

Δακτύλιο της Κοζάνης και τον Περιμετρικό -Εσωτερικό Περιφερειακό- Δακτύλιο της 

πόλης Κοζάνης.  

 

Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα μελέτη του ΣΒΑΚ απεικονίζεται ένας ενδεικτικός 

περιφερειακός δακτύλιος με ενδεικτικό κύκλο, που όμως δεν αντιπροσωπεύει την 

υπάρχουσα λύση και ούτε καν τις προτεινόμενες λύσεις των μελετών που έχουν 

εκπονηθεί από αρμόδιες υπηρεσίες σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης από 

παλαιότερα.  

 

Στην περίπτωση δε, που έχουν εγκριθεί παρόμοιες μελέτες, η άποψη της Υπηρεσίας 

μας είναι ότι θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του ΣΒΑΚ Κοζάνης.      

 
9. Να ληφθεί υπόψη το ισχύον Γ.Π.Σ. του Δήμου Κοζάνης, να γίνει αναφορά και 

σύγκριση παρεμβάσεων / επεμβάσεων με τις συγκοινωνιολογικές μελέτες του Γ.Π.Σ., 

όπως αυτό ισχύει, αλλά και οι προτάσεις του υπό μελετητική διαδικασία Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου Διευρυμένου Δήμου Κοζάνης, έτσι ώστε να συνάδουν οι 

χρήσεις γης και οι νέες προτεινόμενες χρήσεις, με τις προτάσεις του Σχεδίου 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κοζάνης. 

 

Τόσο στο εντός του παλιού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όσο και στις 

υφιστάμενες εγκεκριμένες επεκτάσεις του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης, όπως και 

στις τυχόν νέες επεκτάσεις βάσει του νέου σχεδιασμού (του υπό αναθεώρηση) 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κοζάνης.    

 
10. Στο ιστορικό κέντρο Κοζάνης που προτείνεται ο περιορισμός μηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας και παρόδιων θέσεων στάθμευσης, θα έπρεπε να προβλέπεται και 

εναλλακτική μορφή επιτρεπόμενης στάθμευσης ή στάσης μόνιμων κατοίκων.  
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Οι χρήσεις γης θα πρέπει να συνυπολογίζονται (ιδιαιτέρως στο ιστορικό κέντρο 

Κοζάνης), διότι πρόκειται επί το πλείστον για περιοχή γενικής ή και αμιγούς 

κατοικίας. 

 

Επιπλέον τα κτίρια στο μεγαλύτερο τμήμα της Κοζάνης είναι παλιά και βάση των 

όρων δόμησης τους, δεν υπήρχε υποχρέωση θέσεων στάθμευσης για όλες τις περιοχές 

κατοικίας (Pilotis & ισόγεια ή υπόγεια πάρκινγκ σε νεόδμητα κυρίως κτίρια).  

 

Επισημαίνουμε με τις παρακάτω ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες έχουν ισχύ κατά 

περίπτωση και στην πόλη της Κοζάνης : 

- Π.Δ.350/96 (ΦΕΚ 230 Α'/1996) «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως 

χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του 

εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών». 

- Π.Δ.18/31-12-97 (ΦΕΚ-1159Δ'/1997) «Συμπλήρωση υπ' αριθ.350/1996 
Π.Δ/τος <<Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου 
στάθμευσης αυτοκινήτων σε  πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός 
του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών>> (Α 230)».  

 

11. Το έντονο ανάγλυφο σε συνδυασμό με τους πολύ στενούς δρόμους, ως 

δεδομένα στην πόλη της Κοζάνης, καθιστά δύσκολη την μετάβαση των κατοίκων από 

τους χώρους περιμετρικής στάθμευσης έως τις κατοικίες τους (σε τμήματα που θα 

απαγορεύεται μερικώς ή παντελώς η στάθμευση).  

 

Το ελλιπές δίκτυο μέσων μαζικής μεταφοράς το οποίο επικουρικά θα διευκόλυνε τις 

μετακινήσεις δεν «λειτούργησε», αρχικά παρά τις ευοίωνες προβλέψεις. 

 

12. Να ληφθούν υπόψη τα χωροταξικά δεδομένα του συνόλου της Χώρας και της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ειδικότερα οι σχετικές κείμενες διατάξεις: 

- Η με αρίθμ.6876/4871/2.07.2008 (ΦΕΚ 128Α’/2008) Έγκριση της Βουλής των 

Ελλήνων του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης και  

- Η Αποφ.26295/2002 (ΦΕΚ 1472Β’/09-10-2003) «Έγκριση Περιφερειακού 

Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

13.  Επίσης σημαντικός παράγοντας, είναι η δραστική διαδικασία 

απολιγνιτοποίησης που υφίσταται στο σύνολό της η Περιφέρειά μας. Το γεγονός της 

απολιγνιτοποίησης, που λόγω της χρονικά άμεσης ενεργοποίησης του, στο σύνολο 

της Ελληνικής επικράτειας, θα διαμορφώσει και ήδη διαμορφώνει νέες ιδιαίτερες 

συνθήκες στην Περιφέρειά μας, όπως και στο μεγαλύτερο Δήμο της Περιφέρειας μας, 

το Δήμο Κοζάνης, αποκλειστικά στους τομείς της απασχόλησης, της ανεργίας και της 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

 

 

Οι απόψεις της Μόνιμης Επιτροπής Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου 

Περιβάλλοντος επί του αναφερόμενου θέματος, είναι σύμφωνες με τις διατάξεις που 

διέπουν το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τους περιβαλλοντικούς 

στόχους, τις περιβαλλοντικές στρατηγικές και τις αειφόρους δράσεις για το σύνολο 

της μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Κοζάνης. 
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ΘΕΜΑ 6ο 
Διαβάζεται σχέδιο μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ..  

 
Απόφαση Α13/Δ.Ε./ Σ1/2022 

 
Εγκρίνεται το παρακάτω κείμενο μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κοζάνης 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας .  
 

 

 
Στην Κοζάνη, σήμερα, …… Δεκεμβρίου 2021, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 
 
 

1. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία Δήμος Κοζάνης, που εδρεύει 
στην Κοζάνη, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο κ. 
Λάζαρο Μαλούτα. 
 

2. Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας που εδρεύει στην Κοζάνη, και εκπροσωπείται νόμιμα 
για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. κ. Συλλίρη Νικόλαο . 
 
 

Προοίμιο 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν υπόψη τους ότι:  
 
Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο της αναπτυξιακής και κοινωνικής του πολιτικής, καθώς και της 
δυνατότητάς του να συμμετέχει σε εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που στόχο έχουν την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών, την 
προστασία του περιβάλλοντος και την μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, λαμβάνει 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της απολιγνιτοποίησης.  
 
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει σκοπό την προαγωγή της 
επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα των μελών του, της τεχνικής και 
της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας 
του περιβάλλοντος. 
 
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
καθορίζεται ένας χάρτης πορείας για πρωτοβουλίες πολιτικής που έχουν ως σκοπό να 
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βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει τον στόχο της για κλιματική ουδετερότητα έως 
το 2050.  
 
Στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις νέες Αποστολές της Ε.Ε. οι οποίες θα 
έχουν ως στόχο την εξεύρεση λύσεων σε βασικές παγκόσμιες προκλήσεις έως το 2030, 
προβλέπεται και η Αποστολή για τις «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 
2030» (εφεξής: Αποστολή των Πόλεων). Πρόκειται για ένα νέο εργαλείο που περιλαμβάνει 
δέσμη δράσεων, όπως έργα έρευνας και καινοτομίας, μέτρα πολιτικής και νομοθετικές 
πρωτοβουλίες, για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων με μεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο και 
εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος.  
 

Ο Δήμος Κοζάνης εκδήλωσε το ενδιαφέρον του να συμμετέχει Αποστολή των Πόλεων, 
ανταποκρινόμενος στην ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στις 25 
Νοεμβρίου 2021. 
 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν: 
 
Την σπουδαιότητα της από κοινού συνεργασίας για την υλοποίηση των στόχων της 

Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, των Ευρωπαϊκών Αποστολών και ιδίως της Αποστολής των 

Πόλεων.  

 

Το κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη δράσεων στο πλαίσιο της Αποστολής των Πόλεων, 

καθώς και τη δημιουργία ενός συνεχούς διαύλου επικοινωνίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας 

με στόχο την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Το κοινό τους ενδιαφέρον για την γενικότερη συνεργασία στο πλαίσιο της μετάβασης του 

Δήμου Κοζάνης σε καθεστώς κλιματικής ουδετερότητας έως το 2030.  

 

 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 
Ειδικότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου 
αναπτυξιακής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ τους, μέσα από προσδιορισμένους 
κοινούς στόχους και τομείς ενδιαφέροντος. 

 
 

Άρθρο 2 
Τομείς συνεργασίας 

 
Προς το σκοπό εκπλήρωσης του αντικειμένου του παρόντος Μνημονίου, ενδεικτικά και όχι 
αποκλειστικά, τα συμβαλλόμενα μέρη δύναται να προβαίνουν:  
 

 Στη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για τη μελέτη και εκτέλεση έργων στο 
πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.  
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 Στη συνεργασία στο πλαίσιο προγραμμάτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού στον 
τομέα της κλιματικής ουδετερότητας. 

 

 Στη συνεργασία στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης επιδοτούμενων έργων από 
εθνικά προγράμματα και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 Στην από κοινού υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση από εθνικά προγράμματα 
και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

 Στη διοργάνωση από κοινού δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, 
εκδηλώσεων, εκθέσεων, κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια) στο πλαίσιο των τομέων 
συνεργασίας. 

 
 

Άρθρο 3 
Υλοποίηση συνεργασίας 

 
Για την εκπλήρωση των σκοπών και δράσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο τα 
συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν: 
 

 Την κατάρτιση συμφωνίας, εφόσον απαιτείται από το είδος της δράσης και του 
σκοπού, στην οποία θα εξειδικεύεται το αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, το 
χρονοδιάγραμμα κ.λπ. της εκάστοτε συνεργασίας. 

 

 Τη συγκρότηση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συσκέψεων με σκοπό την 
ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων, και  

 

 Την ανάληψη κάθε άλλης δράσης η οποία διευκολύνει και προωθεί τη συνεργασία 
των μερών. 

 
 
 

Άρθρο 4 
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων 

 
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των κοινών δραστηριοτήτων από ένα συμβαλλόμενο 
μέρος μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από συμφωνία και του άλλου μέρους, που αφορά 
στα πνευματικά δικαιώματα. Οι συντονιστές των μερών θα συσκέπτονται κάθε φορά που το 
κρίνουν αναγκαίο με σκοπό να προβούν σε εκτίμηση για την εξέλιξη των κοινών 
επιστημονικών και ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων και να συντάξουν τον 
απολογισμό των ήδη υλοποιηθέντων έργων ή εκείνων που ευρίσκονται ακόμη στο στάδιο της 
υλοποίησης. Οι ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν το ζήτημα της τυχόν εκμετάλλευσης 
των παραχθέντων πνευματικών δικαιωμάτων, το ζήτημα καταχωρήσεως διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και άλλα συναφή θέματα που δύναται να προκύψουν θα συμφωνούνται από 
κοινού μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των μερών και θα τελούν υπό την έγκριση των 
αρμοδίων οργάνων τους.  

ΑΔΑ: ΨΣ3Ζ46Ψ842-ΧΧΑ



 
 

Άρθρο 5 
Διάρκεια - Καταγγελία 

 
Αυτό το Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ από την ημέρα που θα το υπογράψουν οι εκπρόσωποι των 
δύο φορέων και θα είναι σε ισχύ αρχικά για τρία (3) χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης με 
αμοιβαία γραπτή συμφωνία και των τριών φορέων.  
 
Το παρόν Μνημόνιο δύναται να αναθεωρηθεί μέσω αμοιβαίας συμφωνίας αμφοτέρων των 
φορέων και δύναται να καταγγελθεί με γραπτή αναφορά από κάθε συμβαλλόμενο μέρος 
μετά την πάροδο ενός εξαμήνου. Σε περίπτωση καταγγελίας, τα αποτελέσματα αυτής 
επέρχονται 15 ημέρες μετά την περιέλευση της έγγραφης καταγγελίας στο συμβαλλόμενο 
μέρος. Εάν υφίστανται σε εξέλιξη έργα που υλοποιούνται από κοινού ή έχουν υποβληθεί 
προτάσεις για υλοποίηση έργων σε τρίτους φορείς, οι συγκεκριμένες συμφωνίες, που 
αφορούν τα ανωτέρω, θα εξακολουθούν να είναι σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωσή τους. 
 
Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και/ή την υλοποίηση 
αυτού του Μνημονίου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή διαβουλεύσεων μεταξύ των 
συμβαλλομένων.  
 
 

Άρθρο 6 
Εμπιστευτικότητα 

 
Τα συμβαλλόμενα μέρη υπέχουν καθήκον εχεμύθειας για ζητήματα πνευματικών 
δικαιωμάτων που ανακύπτουν από τα παράγωγα των κοινών τους δράσεων, τις 
ευρεσιτεχνίες και την τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.  
 
Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στις επιμέρους δράσεις τους.  
 

 
Άρθρο 7 

Λοιπές διατάξεις 
 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας αποτελεί το γενικό πλαίσιο αναφοράς ως προς τη 
συνεργασία μεταξύ των μερών και το περιεχόμενό του μπορεί να εξειδικεύεται κάθε φορά με 
ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. 
 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση σε κανένα από τους 
συμβαλλομένους. 
 
Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της προόδου στην υλοποίηση των δράσεων και των 
όρων του παρόντος Μνημονίου γίνεται από τους εκπροσώπους, με τρόπους που αυτοί 
αποφασίζουν και λαμβάνουν χώρα όποτε απαιτείται. Σε περίπτωση αλλαγής των 
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εκπροσώπων των συμβαλλόμενων, αναλαμβάνουν αυτομάτως οι αντίστοιχοι αντικαταστάτες 
τους. 
 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται ότι οι αναφερόμενες στο παρόν 
υποχρεώσεις αναλαμβάνονται με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων. 
 
Ρητά συμφωνείται ότι παρόν Μνημόνιο δεν αποκλείει συνεργασίες τόσο του Δήμου Κοζάνης 
όσο και του ΤΕΕ/ΤΔΜ με άλλους φορείς, που εδρεύουν στο  εσωτερικού ή/και στο εξωτερικό 
επί των αντικειμένων που ορίζονται στο άρθρο 2.    
 
Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας συντάχθηκε και υπογράφηκε σε 4 (τέσσερα) αντίγραφα και 
έκαστος των συμβαλλομένων έλαβε από 2 (δύο) αντίγραφα. 
 

 

 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νικόλαος Συλλίρης για την 
υπογραφή του. 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Σύσταση επιτροπής για το έλεγχο βασικών υποδομών της ΠΕ Φλώρινας και 
Καστοριάς: 
 
Ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης αναφέρει  τα εξής: Λόγω της σεισμικής δόνησης 
μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Richter, με επίκεντρο πολύ κοντά στην πόλη της 
Φλώρινας, που έγινε έντονα αισθητή σε όλον τον νομό Φλώρινας, προτείνουμε, 
μετά από κινητοποίηση των αντίστοιχων Νομαρχιακών Επιτροπών, όσα μέλη 
επιθυμούν, να εγγραφούν μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Μητρώο 
Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να 
είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθεί η συνδρομή του Τμήματος από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. 

Απόφαση Α14/Δ.Ε./ Σ1/2022 
 
Η  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   ομόφωνα κάνει αποδεκτή την πρόταση  
του Προέδρου της Δ.Ε.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
   

ΘΕΜΑ 12ο 
 
Γίνεται συζήτηση για το πρόγραμμα  Εξοικονομώ  

Απόφαση Α15/Δ.Ε./ Σ1/2022 

  Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής προς τον Υπουργό 
ΥΠΕΝ    
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
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Με το νέο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2021» αντιμετωπίστηκαν με ορθό 

τρόπο κάποιες από τις στρεβλώσεις των παλιότερων αντίστοιχων προγραμμάτων, 

μία εκ των οποίων – και ίσως η σημαντικότερη – ήταν η παροχή χρονικής περιόδου 

πενήντα (50) ημερών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, ήτοι, 

από την 13η Δεκεμβρίου 2021, για την ηλεκτρονική υποβολή τους. Η ηλεκτρονική 

πλατφόρμα δηλαδή, θα κλείσει στις 03 Φεβρουαρίου 2022. 

Ωστόσο, στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, προβλέπεται η δυνατότητα 

τροποποίησης της ως άνω προθεσμίας, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο στα 

πλαίσια λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Στην περίπτωση 

αυτή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η γνωστοποίηση νέας ημερομηνίας θα 

γίνει με σχετικές ανακοινώσεις στους επίσημους δικτυακούς τόπους του 

Προγράμματος και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Καθώς πλησιάζει το τέλος της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, 

διαπιστώνουμε έντονα μια αυξανόμενη ανησυχία, τόσο από μεριάς των μελών μας, 

ελεύθερων επαγγελματιών, που έχουν αναλάβει υποθέσεις για το πρόγραμμα, όσο 

και των πολιτών που επιθυμούν την ένταξή τους σ’αυτό, τόσο λόγω της ραγδαίας 

έξαρσης της πανδημίας, αλλά και λόγω του μικρού διαστήματος που αποδείχτηκε, 

τελικά, ότι ήταν οι πενήντα (50) ημέρες, καθώς μεσολάβησαν και οι γιορτές των 

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Είναι άμεσα αντιληπτό ότι η έξαρση της πανδημίας και χαρακτηριστικά της 

μετάλλαξης Όμικρον δημιουργεί προβλήματα και  σημαντικές χρονικές 

καθυστερήσεις, τόσο στη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όσο και 

στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Αξιοσημείωτες είναι οι αναφορές συναδέλφων 

για τη δυσχέρεια και  μη πραγματοποίηση αυτοψίας για την έκδοση του Α’ ΠΕΑ, 

λόγω καραντίνας στις οικίες που ενδιαφέρονται για το Πρόγραμμα. Επίσης, 

συνάδελφοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, εκδηλώνουν αδυναμία 

φυσικής παρουσίας, για την δική τους ατομική προστασία.  

Επιπλέον, οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω του μηδενός) που επικράτησαν 

στη Δυτική Μακεδονία όλο το προηγούμενο διάστημα, με εκτεταμένη παγωνιά 

καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας, δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο τις αυτοψίες στις 

κατοικίες. 

ΑΔΑ: ΨΣ3Ζ46Ψ842-ΧΧΑ



Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα προαναφερόμενα, την αναγκαιότητα της φυσικής 

παρουσίας του Μηχανικού για την παραγωγή ενός άρτιου έργου, αλλά και τις 

καταληκτικές προθεσμίες που δόθηκαν, θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί επιπλέον 

χρόνος, κατ’ εκτίμηση τουλάχιστον ενός μηνός, σε Μηχανικούς και πολίτες να 

ολοκληρώσουν με ασφάλεια την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ - Αυτονομώ 2021» και να ανακοινωθούν άμεσα από την πλευρά σας 

οι ανάλογες αποφάσεις.  

 

Ευελπιστούμε το αίτημά μας να γίνει αποδεκτό. 

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

 
 
 

ΘΕΜΑ 16ο 
Ο Προϊστάμενος της ΔΕΥΑΚ δεν συνδέθηκε.  
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Νικόλαος Συλλίρης ενημερώνει για τη συνάντηση της μελών 
της Διοίκησης του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με στελέχη του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑ 
Κοζάνης που πραγματοποιήθηκε στις 17-1-2022. 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
Απόφαση Α16/Δ.Ε./ Σ1/2022 

 

Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω  επιστολής  για παράταση προθεσμιών 
στην ΠΕ Φλώρινας εξαιτίας της κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης. 
 

   

 
  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε, την Κυριακή 9-1-2022 στις 23:43 σημειώθηκε σεισμική δόνηση 

μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Richter, με επίκεντρο πολύ κοντά στην πόλη της 

Φλώρινας, που έγινε έντονα αισθητή σε όλον τον νομό Φλώρινας. Λόγω της μικρής 

απόστασης του επίκεντρου του σεισμού, καταγράφηκε στην Φλώρινα αρκετά 

υψηλή σε κατακόρυφη συνιστώσα επιταχυνσιογράφου, τιμή επιτάχυνσης 0.22g. 
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Ακολούθησε τις επόμενες ημέρες μεγάλος αριθμός μετασεισμών, αρκετοί από τους 

οποίους είχαν μεγέθη μεγαλύτερα από 3 Richter αλλά και κάποιοι μεγαλύτερα από 

4 Richter. 

 

Ήδη στην Φλώρινα αλλά και στις λοιπές περιοχές του νομού διενεργούνται 

αυτοψίες από μηχανικούς της αρμόδιας Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων 

Φυσικών Καταστροφών Β. Ελλάδος και καταγράφεται η ανάγκη διενέργειας 

επισκευών σε πολλά κτίρια. 

 

Λόγω των επιπτώσεων του σεισμού, το σύνολο του νομού Φλώρινας (Δήμοι 

Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών) κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 

6 μήνες έως τις 11-7-2022 με την υπ’αρ.197/11-1-2022 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής 

Προστασίας (ΑΔΑ 627Ξ46ΝΠΘ-6Μ5). 

 

Κατόπιν αυτών και επειδή η μετασεισμική ακολουθία εξακολουθεί να εξελίσσεται, 

ενώ η διενέργεια αυτοψιών αλλά και των αναγκαίων επισκευών στα κτίρια και τις 

υποδομές που παρουσιάζουν βλάβες, λόγω του σεισμικού φαινομένου δεν είναι 

εφικτό να πραγματοποιηθεί άμεσα, λόγω των συνθηκών παγετού και των σφοδρών 

χιονοπτώσεων, κρίνεται επιβεβλημένο να χορηγηθεί αναστολή διάφορων, κυρίως 

πολεοδομικής φύσης, προθεσμιών, που λήγουν στο προσεχές χρονικό διάστημα, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη αντιμετώπιση των συνεπειών του 

σεισμού, αλλά και να μην αδικηθούν οι κάτοικοι και οι μηχανικοί της περιοχής, που 

για έκτακτους αντικειμενικούς λόγους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις 

προθεσμίες. 

 

Απαιτείται, συνεπώς, να εγκριθεί αναστολή-παράταση των εξής προθεσμιών από 

την ημερομηνία της σεισμικής δόνησης, έως τις 11-7-2022 που ο νομός Φλώρινας 

έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή μέχρι και την τυχόν παράταση της 

κήρυξης: 
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1. Των προθεσμιών ελέγχου, υποβολής συμπληρώσεων ή διορθώσεων και 

έκδοσης των προεγκρίσεων οικοδομικών αδειών (παρ. 7 και 8 άρθρου 35 ν. 

4495/17). 

2. Των προθεσμιών/χρόνων ισχύος των πράξεων επιτρεπτού εκτέλεσης 

εργασιών (άρθρο 42 του ν. 4495/2017). 

3. Της 4μηνης προθεσμίας για την έκδοση προέγκρισης άδειας αναθεώρησης 

ή άδειας αναθεώρησης (περ. δ’ άρθρου 28 ν. 4495/2017). 

4. Της προθεσμίας των 30 ημερών ή 4 μηνών κατά περίπτωση για την 

αυτόβουλη αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών ή 

πολεοδομικών παραβάσεων αντίστοιχα (περ. α΄ της παρ. 3 και της παρ. 4 

του άρθρου 94 του ν. 4495/2017). 

5. Της προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής κατά έκθεσης αυτοψίας 

αυθαίρετης κατασκευής (παρ. 1 άρθρου 93 ν. 4495/2017). 

6. Των προθεσμιών ολοκλήρωσης υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης αυθαίρετων 

κατασκευών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν 

μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 

4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013 (παρ. 11 άρθρου 51 

του ν. 4643/2019). 

7. Της προθεσμίας ολοκλήρωσης υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών στο ηλεκτρονικό σύστημα δήλωσης αυθαίρετων 

κατασκευών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4495/2017 (τρίτο εδάφιο 

της περ. ια’ του άρθρου 99 του ν. 4495/17). 

 

Προτείνουμε το Σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης να συνταχθεί ως εξής: 

«Αναστολή πολεοδομικών προθεσμιών λόγω της σεισμικής δόνησης της 9ης 

Ιανουαρίου 2022 στον νομό Φλώρινας. 

 

Αναστέλλονται για το διάστημα από την 9η Ιανουαρίου 2022 και για όσο χρονικό 

διάστημα που οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών της Περιφερειακής 

Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τελούν σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών λόγω της ισχυρής σεισμικής 
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δόνησης της 9ης Ιανουαρίου 2022 και για όσες περιπτώσεις εμπίπτουν εντός των 

διοικητικών ορίων των ως άνω Δήμων: 

α. οι προθεσμίες των παρ. 6 και 7 του άρθρου 35 του ν. 4495/17, 

β. οι προθεσμίες του άρθρου 42 του ν. 4495/2017. Η ως άνω αναστολή παρατείνει 

και τον αντίστοιχο χρόνο ισχύος των πράξεων του άρθρου 42 του ν. 4495/2017, 

γ. η προθεσμία της περ. δ΄ του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), 

δ. οι προθεσμίες της περ. α΄ της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου 94 του ν. 

4495/2017 πλην του τελευταίου εδαφίου αυτής, 

ε. η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4495/17, 

στ. οι προθεσμίες της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4643/2019, 

ζ. η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της περ. ια’ του άρθρου 99 του ν. 4495/17.» 

 

Πέραν των ανωτέρω αναστολών προθεσμιών, είναι απολύτως επιβεβλημένη η 

παράταση για το ίδιο χρονικό διάστημα που οι Δήμοι Φλώρινας, Αμυνταίου και 

Πρεσπών τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, της προθεσμίας υποβολή 

αίτησης στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021», καθώς και των λοιπών προθεσμιών 

του προγράμματος (υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας, δανειακή σύμβαση, 

υλοποίηση του έργου κλπ). Επιπρόσθετα και όσον αφορά στο πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ 2021» θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση επιδότησης του 

προγράμματος για τις πληγείσες από τον σεισμό περιοχές, τουλάχιστον κατά 10%, 

στα πλαίσια ενδεχόμενης αποκατάστασης εξωστών, στηθαίων μαζί με τις εργασίες 

θερμομόνωσης. Επίσης, λόγω των αυξημένων πλέον απαιτήσεων, εξαιτίας του 

σεισμού, σε παρεμβάσεις που έχουν αντίκτυπο και στην ενεργειακή εξοικονόμηση 

των κατοικιών, παρακαλούμε τα αδιάθετα ποσά που θα προκύψουν από την 

απορρόφηση των κονδυλίων του Προγράμματος, να δοθούν κατά προτεραιότητα 

στο Νομό Φλώρινας. 

 

Τέλος, δεδομένου ότι οι βλάβες από τον σεισμό που συστηματικά παρατηρούνται 

στα κτίρια της πληγείσας περιοχής αφορούν κυρίως σε αποκολλήσεις τοίχων σε 

επαφή με δοκούς και υποστυλώματα καθώς και ρηγματώσεις στοιχείων πλήρωσης 

αλλά και επιχρισμάτων, θεωρούμε σκόπιμο να εξεταστεί και να υλοποιηθεί μια 
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απλουστευμένη και ταχεία διαδικασία επιδότησης – κρατικής αρωγής για τέτοιες 

περιπτώσεις που συνιστούν αποκαταστάσεις – επισκευές μικρής κλίμακας. 

 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. 

 
Λύεται η συνεδρίαση  
 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός  Γραμματέας   
 
 
 
Νικόλαος Συλλίρης                                         Ιωάννης Τζιόλας    
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