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ΑΠΟΠΑΜΑ
Σνπ πξαθηηθνύ ηεο από 9-7-2020 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Αξηζκόο απόθαζεο 60/ 2020
Περίληψη:

Τπνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ θύξνπ ζην πξόγξακκα
εθπόλεζεο ηνπηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο
& Δλέξγεηαο.

ηε θύξν, ζήκεξα 9 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00
ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ΔΚΣΑΚΣΖ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση. 3727
από 7-7-2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ.5 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ θ. Πξόεδξν ηνπ Γ. ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 17
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΕ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
1. Δπγεληθόο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ
2. Βαζηιάθνο ηέξγηνο
3. Λάκπξνο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
4. Λάκπξνο ηακάηηνο ηνπ Δκκαλνπήι
5. Ξαλζνύιε Μαξία ηνπ Εαραξία
6. Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
7. Κσζηήο Ηππνθξάηεο ηνπ Πέηξνπ
8. Κπξηαδήο Γεκήηξηνο ηνπ Μαληδνπξάλε
9. Λέθθαο ηξαηήο ηνπ Διεπζεξίνπ
10. Φηνύιεο Ησάλλεο ηνπ Γεσξγίνπ
11. Σξαραλάο Γεκήηξηνο ηνπ Δκκαλνπήι

ΑΠΟΝΣΔ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-6 –
Μαιακαηίλεο Γεώξγηνο ηνπ Ησάλλε
Λακπαζάθεο Γεώξγηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
Μαθξήο Γεώξγηνο ηνπ Μαθξή
Φεξγάδε ππξηδνύια ηνπ Γεσξγίνπ
Φηνύιεο Γεκήηξηνο ηνπ Γεσξγίνπ
Μηθέο Δπζύκηνο ηνπ Γεκεηξίνπ
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Πξνζθιεζείο παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο
Ο θ. Πξόεδξνο πξηλ ζέζεη πξνο ζπδήηεζε ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο
ελεκεξώλεη ην ώκα γηα ηνλ ιόγν γηα ηνλ νπνίν ε παξνύζα ζπλεδξίαζε είλαη έθηαθηε,
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηόο ν ραξαθηεξηζκόο απηήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 5
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άξζξνπ 67 ηνπ λ. 3852/10 , όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4555/18 , όπνπ
αλαθέξεηαη όηη πξηλ από ηε ζπδήηεζε ην ζπκβνύιην απνθαίλεηαη γηα ην θαηεπείγνλ ησλ
ζεκάησλ.
πγθεθξηκέλα αλαθέξεη όηη θαηά ηελ ζπλεδξίαζε ηεο 3εο Ηνπιίνπ 2020 αλαβιήζεθε ε
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο πνπ αθνξά ζην ζπδεηνύκελν ζέκα ηεο παξνύζαο ζπλεδξίαζεο θαη
γηα ην νπνίν ν Γήκνο νθείιεη λα απαληήζεη ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο έσο
ηηο 10-7-2020 θαη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην πξόγξακκα εθπόλεζεο ηνπηθώλ
πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ.
Γερόκελνη νη θ.θ. δεκνηηθνί ζύκβνπινη ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο ζπλεδξίαζεο σο
επείγνπζαο- έθηαθηεο, ν θ. Πξόεδξνο ζέηεη πξνο ζπδήηεζε ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο θαη δηαβάδεη ηελ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ όπσο απηή αλαθνηλώζεθε από ηνλ
Τθππνπξγό Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Γεκήηξε Οηθνλόκνπ θαηά ηελ παξνπζίαζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο εθπόλεζεο Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίνπ (Σ.Π.)
Δπί ηνπ ζπδεηνύκελνπ ζέκαηνο έρεη ζπληαρζεί από ηελ πξντζηακέλε ηεο ηερληθήο
ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ε πην θάησ εηζήγεζε:
Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο (ΤΠΕΝ) πξνγξακκαηίδεη ηελ ελεξγνπνίεζε
Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ «Εθπόλεζε Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ - ΣΠ» ζην ζύλνιν ηεο
Υώξαο. Η θαζπζηέξεζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζε ζρέζε κε παιαηόηεξεο
εμαγγειίεο, νθείιεηαη ζην όηη ε ρξεκαηνδόηεζή ηνπ κε ηνλ ηξόπν πνπ είρε πξνβιεθζεί κε ηελ
ΚΤΑ ΤΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627/11.04.2019, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είρε εμαζθαιηζηεί. Μεηά
από πνιύκελεο πξνζπάζεηεο ηνπ ΤΠΕΝ, ππάξρεη πιένλ ζήκεξα βέβαηε ρξεκαηνδόηεζε, θαη
ζπλεπώο είλαη δπλαηή ε έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
θνπόο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε ηαρεία νινθιήξσζε ησλ ΣΠ γηα ην ζύλνιν ησλ
Δεκνηηθώλ Ελνηήησλ ηεο Υώξαο νύησο ώζηε κέζσ απηώλ λα ζεζκνζεηεζνύλ ζρέδηα
ρξήζεσλ γεο γηα όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.
Η ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα θαιπθζεί από πόξνπο ηνπ Σακείνπ
Αλάθακςεο ή/θαη πόξνπο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ & Δαλείσλ θαη ηεο Επξσπατθήο
Σξάπεδαο Επελδύζεσλ θαη ε απνπιεξσκή ηνπ ζα γίλεη από ην ΤΠΕΝ (κέζσ ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Δεκνζίσλ Επελδύζεσλ). πλεπώο, νη δήκνη δελ ζα έρνπλ θάπνηα νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε.
O Δήκνο θύξνπ απνηειείηαη από κία δεκνηηθή ελόηεηα ηε θύξν Η Δεκνηηθή Ελόηεηα
(ΔΕ) ηνπ Δήκνπ θύξνπ ζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαηαηάζζεηαη :
ζηελ θαηεγνξία (α) πνιιή πςειήο πξνηεξαηόηεηαο:
ΔΕ ΚΤΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΤΡΟΤ
Πξνθεηκέλνπ ν Δήκνο λα ιάβεη κέξνο ζην πξόγξακκα γηα ηελ «Εθπόλεζε Σνπηθώλ
Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ – ΣΠ» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Ελέξγεηαο (ΤΠΕΝ)
εηζεγνύκαζηε:
Σελ ζύκθσλε γλώκε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ αηηήκαηνο ζην πξόγξακκα κε ηίηιν
«Εθπόλεζε Σνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ (ΣΠ)» ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο &
Ελεξγείαο.
Σελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.
ηελ ζπλέρεηα αλαπηύζζεηαη δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ , ην πιήξεο θείκελν ηεο νπνίαο ζα απνηππώλεηαη θαηά ηελ απνκαγλεηνθώλεζε
ησλ ερεηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.
Θέζεηο πνπ αλαπηύρζεθαλ:
Κσζηήο Ηππνθξάηεο: Σα ΣΠ εμαγγέιζεθαλ από ην Τπνπξγείν ρσξίο λα αλαθέξνληαη νη
θαλόλεο , νη λόκνη θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ, κε απνηέιεζκα λα
δεκηνπξγνύληαη εξσηήκαηα θαη αλαζθάιεηα. Δκείο σο Γήκνο έρνπκε ΥΟΟΑΠ θαη ήδε
βξηζθόκαζηε ζε δηαδηθαζία αλαζεώξεζήο ηνπ.
Με δεδνκέλν όηη ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ κε ΑΓΑ 9Θ634653Π8-ΓΞΓ ε
πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα είλαη ζηαδηαθή θαη ζα πξνσζεζεί θαηά θάζεηο αλάζεζεο
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κειεηώλ, ε θάζε κία από ηηο νπνίεο ζα πεξηιακβάλεη 200 κειέηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζε
εμέιημε αλαζεώξεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ θύξνπ, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ζα πξέπεη λα
επαλεμεηάζεη ην ζέκα ζηελ δεύηεξε θάζε αλάζεζεο εθπόλεζεο ΣΠ από ην Τπνπξγείν.
Δπγεληθόο Ησάλλεο: Με δεδνκέλν: όηη είλαη ζε εμέιημε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ΥΟΟΑΠ, όηη ε
θύξνο έρεη λα αληηκεησπίζεη ηελ επηρεηξνύκελε αλάπηπμε ππεξβνιηθνύ αξηζκνύ
αλεκνγελλεηξηώλ ζην λεζί, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζάθεηα ή έιιεηςε ελεκέξσζεο ζηηο
δηαδηθαζίεο αλάζεζεο ησλ Σ.Π. , ηνπνζεηνύκαη αξλεηηθά ζηελ ππνβνιή πξόηαζεο
ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην πξόγξακκα εθπόλεζεο ηνπηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο.
Φηνύιεο Ησάλλεο: Αλ δελ έξζεη πξνο ζπδήηεζε ζην δεκνηηθό ζπκβνύιην ην ζέκα κε
δεδνκέλε θαη πεληαθάζαξε ηελ δηαδηθαζία αλάζεζεο ηόζν ησλ ΣΠ όζν θαη ηνπ ΥΟΟΑΠ
δελ ζα έρεηε ηελ ζεηηθή ςήθν ηεο παξάηαμήο καο.
Γήκαξρνο:
Δλδερνκέλσο θαη εγώ ζπκκεξίδνκαη θάπνηεο από ηηο αλεζπρίεο πνπ
εθθξάζηεθαλ, όηαλ κάιηζηα ζε επηθνηλσλία πνπ αλαδήηεζα θαη κε άιινπο Γεκάξρνπο εληόο
θαη εθηόο Ννκνύ ηεο Δύβνηαο κνπ αλαθέξζεθε όηη θάπνηνη δελ γλώξηδαλ θαλ ην ζέκα θαη δελ
είραλ ιάβεη ζρεηηθό έγγξαθν ηεο πξόζθιεζεο.
Καηόπηλ ηνύησλ ν θ. Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηνπ Γ. λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. Σν
Γ. έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με δεδνκέλν ηελ εμέιημε ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ ΥΟΟΑΠ θύξνπ θαη πξνθεηκέλνπ ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην λα έρεη πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ην
λνκνζεηηθό πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπόλεζεο ηνπηθώλ πνιενδνκηθώλ ζρεδίσλ ηνπ
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο& Δλέξγεηαο, ν Γήκνο θύξνπ επηθπιάζζεηαη λα επαλεθηηκήζεη
ηελ ζέζε ηνπ ζε επόκελε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε α. α. 60 / 2020

πληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε ην παξόλ πξαθηηθό
Ο Πξόεδξνο
Σα κέιε
ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Δπγεληθόο Ησάλλεο

Αλησλόπνπινο Κπξηάθνο
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