ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 14ης/24-06-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 68/2020
Yποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στα
πλαίσια της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
ΘΕΜΑ:
Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
έκτακτο
ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του Υπουργείου
περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Στο Βελβεντό σήμερα στις 24 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη, και ώρα
20:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID19» σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1569/19-06-2020 πρόσκληση της
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την
Πρόεδρο, η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν
-15- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
Τσέγκος Νικόλαος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
Κουκόλη Σοφία
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Παπαδημητρίου Ζήνων
12 Τέτος Νικόλαος
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
14 Μανώλας Αριστείδης
15 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
Παπανδρίτσα Μαρία
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
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Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του
Δήμου Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου το θέμα: Yποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας στα πλαίσια της «Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ
(ΤΠΣ)»
του
Υπουργείου
περιβάλλοντος και Ενέργειας για να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως
κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον
προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) προγραμματίζει την
ενεργοποίηση Προγράμματος για την «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών
Σχεδίων - ΤΠΣ» στο σύνολο της Χώρας.
Έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-2020
πρόσκληση για την υποβολή αιτημάτων στο πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ η οποία θα χρηματοδοτηθεί 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) χωρίς οι δήμοι να 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,
μέσω αυτών Θα
θεσμοθετηθούν σχέδια χρήσεων γης για όλη την ελληνική επικράτεια. 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.
Η υλοποίησή του Προγράμματος θα είναι σταδιακή και θα προωθηθεί κατά
«φάσεις ανάθεσης μελετών», καθεμία από τις οποίες θα περιλαμβάνει περίπου 200
μελέτες, έως ότου καλυφθούν όλες οι Δημοτικές Ενότητες της Χώρας.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω προκήρυξης με σκοπό τη συμβολή στην καλύτερη
οργάνωση των πολεοδομικών ενοτήτων αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας, καλούνται οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας (Δήμοι) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο
Πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη
Τεχνική Έκθεση.
Ο Δήμος Βελβεντού αποτελεί μια δημοτική ενότητα η οποία περιλαμβάνει
πέντε οικισμούς. Για τον οικισμό Βελβεντού είχε συνταχθεί προ τριακονταετίας
ΓΠΣ με έγκριση (ΦΕΚ 654Δ΄11-8-1986) το οποίο είναι ελλιπές καθώς δεν
προβλέπει οριοθέτηση χρήσεων γης και δεν προσφέρει όλα εκείνα τα απαραίτητα
χωροταξικά εργαλεία για μία πολύπλευρη ορθολογική ανάπτυξη.
Με δεδομένο την εκδήλωση έντονης επενδυτικής δραστηριότητας από
ιδιώτες για την αξιοποίηση της λίμνης Πολυφύτου, του ορεινού όγκου των Πιερίων
και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και παραπροϊόντων, την αξιοποίηση
πλεοναζόντων της ΕΕΛ κ.α., το ΤΠΣ θα συμβάλλει τα μέγιστα στην ανάπτυξη της
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τοπικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των περιβαλλοντικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής και της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς .
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού να αποφασίσει για :
Α. για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την :«Εκπόνηση
Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού» στα πλαίσια της
ανωτέρω πρόσκλησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Β. για τη εξουσιοδότηση (νόμιμου εκπροσώπου) υποβολής του αιτήματος και
λοιπών ενεργειών που θα απαιτηθούν
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει και αφού έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις του στο συζητούμενο θέμα,
όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια της
πρόσκλησης με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-2020, στο
πρόγραμμα «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΤΠΣ)» του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για τη συμμετοχή του Δήμου
Βελβεντού με την πρόταση :«Εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη
Δημοτική Ενότητα Βελβεντού»
2. Εξουσιοδοτεί ως νόμιμο εκπρόσωπο, τον Δήμαρχο Βελβεντού κ. Στεργίου
Μανώλη, για την υποβολή του αιτήματος και των λοιπών ενεργειών που θα
απαιτηθούν.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 25 Ιουνίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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