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Αμηόηηκε θ. Γεληθέ,  

 

Σην πιαίζην ηεο δηαβνύιεπζεο επί ηνπ Σρεδίνπ Υ.Α ζηηο 28/6/2021, ζαο  παξαζέηνπκε ηηο 

παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο  όπσο δηακνξθώζεθαλ από ηελ Μόληκε Επηηξνπή Φσξνηαμίαο θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο κειεηώλ Τνπηθώλ Πνιενδνκηθώλ Σρεδίσλ 

(ΤΠΣ) ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 4447/2016 (Α΄241) «Φσξηθόο ζρεδηαζκόο – Βηώζηκε 

αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο», όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ Ν. 4759/2020 (Α’ 245). 

 

Η επηθαηξνπνίεζε ησλ λέσλ πξνδηαγξαθώλ ησλ ΤΠΣ έξρεηαη ζε κηα θάζε όπνπ ε Ειιάδα 

ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη κε ηαρύηαην  ξπζκό ηνλ πνιενδνκηθό θαη ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό, ν 

νπνίνο γηα ηνπιάρηζηνλ κηα 10εηία παξέκελε επί ηεο νπζίαο αλελεξγόο. Είλαη ινηπόλ άκεζεο 

πξνηεξαηόηεηαο, λα δνκεζεί ζσζηά ην πιαίζην ησλ λέσλ αληίζηνηρσλ επξσπατθώλ πνιενδνκηθώλ 

πξνδηαγξαθώλ, κε ζηόρν ηελ δηακόξθσζε ελόο επέιηθηνπ θαη ζύγρξνλνπ εξγαιείνπ εθπόλεζεο 

κειεηώλ ΤΠΣ. Οη κειέηεο ησλ ΤΠΣ ζα πξέπεη λα εθπνλνύληαη κε ηαρύηεηα, ώζηε λα απνηππώλνπλ 

ηελ ζύγρξνλε πξαγκαηηθόηεηα θαη λα είλαη επίθαηξεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο, λα κπνξνύλ λα 

 ηξνπνπνηνύληαη εύθνια, ιόγσ ησλ ξαγδαίσλ θνηλσληθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ 

αιιαγώλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ρώξα, αιιά θαη λα έρνπλ σο ζθνπό ηε ζαθή δηαηύπσζε, 
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εμαζθαιίδνληαο ηελ δπλαηόηεηα άκεζεο εθαξκνγήο ηνπ κειινληηθνύ θαλνληζηηθνύ πιαηζίνπ 

αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο.   

Οη παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο  απνηππώλνληαη επί ηεο αξρήο ελώ ζπλνδεύνληαη θαη από 

παξάξηεκα ζεκεηαθώλ παξεκβάζεσλ, αλά ζειίδα γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ απόςεσλ καο.   

 

Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζηε δηάζεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηελ επίιπζε ελόο 

κείδνλνο ρσξνηαμηθνύ, εληέιεη αλαπηπμηαθνύ δεηήκαηνο ηεο Φώξαο.  

 

 

 

 

Με εθηίκεζε 

Γηα ην ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Ο Πξόεδξνο 

 
 
 
 

   Γεώξγηνο Τζαθνύκεο 
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Παπαηηπήζειρ και Δπιζημάνζειρ επί ηηρ Τ.Α.  για ηιρ Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

μελεηών Σοπικών Πολεοδομικών σεδίων (ΣΠ)  ηων διαηάξεων ηος άπθπος 7 ηος 

ν.4447/2016 (Α΄241) «Υωπικόρ ζσεδιαζμόρ – Βιώζιμη ανάπηςξη και άλλερ 

διαηάξειρ», όπωρ ανηικαηαζηάθηκε με ηο άπθπο 10 ηος ν.4759/2020 (Α’ 245) 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ - ΔΠΙΗΜΑΝΔΙ  

Σν παξόλ έγγξαθν έρεη σο ζθνπό λα ζπλδξάκεη κε ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ, 

ζηελ βειηίσζε ηνπ ρεδίνπ ηεο ΤΑ ε νπνία ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε ζηηο 28/6/2021  θαη  αθνξά ζηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ΣΠ. 

Ωο γεληθνί ζηόρνη/δεηνύκελα ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνύλ ηα εμήο: 

Δπί ηηρ Απσήρ : 

1. Σαθείο  πξνδηαγξαθέο. 

Οη Πξνδηαγξαθέο ησλ λέσλ ΣΠ ζα πξέπεη λα νξγαλώλνληαη ζε έλα ζαθέο πιαίζην νδεγηώλ κε 

όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο αζάθεηεο θαη παξαπνκπέο ζε άιιεο δηαηάμεηο ή δηεπθξηληζηηθέο 

εγθπθιίνπο.  

2. Ειαρηζηνπνίεζε αλαδήηεζεο  πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο  πιεξνθνξίαο 

Δίλαη γλσζηό όηη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νη αξκόδηεο ππεξεζίεο παξνρήο πξσηνγελνύο 

πιεξνθόξεζεο αδπλαηνύλ λα παξέρνπλ, ιόγσ θόξηνπ θαη έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο, ηηο απαηηνύκελεο  πιεξνθνξίεο ζηνπο κειεηεηέο, γηα ηελ έγθαηξε θαη 

επαξθή κειέηε ΣΠ. Κάπνηεο από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνύληαη απαηηνύλ ηελ εξγαζία 

εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκόλσλ θαζώο δελ αληινύληαη από δηαζέζηκα ζηνηρεία. Γειαδή ζε θάπνηεο 

πεξηπηώζεηο ζα απαηηεζεί ρξνλνβόξα πξσηνγελήο έξεπλα.  

3. Ειαρηζηνπνίεζε απαηηήζεσλ παξαγσγήο ραξηώλ θαη ππεξεμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηώλ, 

ώζηε ηα δεδνκέλα λα είλαη εύθνια θαηαλνεηά θαη αληηιεπηά. 

Ζ πιεζώξα παξαγσγήο ραξηώλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθά ζέκαηα γηα ηελ νξγαλσκέλε αλάγλσζε θαη 

θαηαλόεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ, πξνβιεκάησλ θαη δπλαηνηήησλ κηαο πεξηνρήο θαη δπζρεξαίλεη 

ηελ ζπλδπαζηηθή αλάγλσζε  ηεο πιεξνθνξίαο. 

4. Δηεπθξηλήζεηο επί ησλ ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ηελ κειέηε. 

Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ ε κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο ζα εθπνλεζεί ζε έλα ζηάδην ή  

ζε 2 ζηάδηα, θαη αλ ζα αθνξά θαη ηηο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο. Οη δηαηππώζεηο 

«πξνθαηαξθηηθή κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο» αιιά θαη παξάιιεια «εθπόλεζε γεσινγηθήο 

κειέηεο» γηα ηηο πξνο πνιενδόκεζε πεξηνρέο ζηηο πξνδηαγξαθέο, δεκηνπξγνύλ αζάθεηεο. Αθόκε 

δελ είλαη ζαθέο πνύ ηνπνζεηείηαη ε ελ ιόγσ εξγαζία (εθπόλεζε γεσινγηθήο κειέηεο γηα ηηο πξνο 
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πνιενδόκεζε πεξηνρέο) ζην δηάγξακκα ξνήο, θαζώο αλ ηπρόλ πξνεγείηαη ηεο επηινγήο 

επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ, απηό ζα ζεκαίλεη όηη ζα πξέπεη λα κειεηεζνύλ νη πεξηνρέο όισλ ησλ 

ελαιιαθηηθώλ ζελαξίσλ. ε θάζε πεξίπησζε ε κειέηε γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα ηηο πξνο 

πνιενδόκεζε πεξηνρέο, δύλαηαη λα εθπνλείηαη θαη αξγόηεξα ζην ζηάδην ηνπ Ρπκνηνκηθνύ ρεδίνπ 

Δθαξκνγήο. Βάζεη ην λένπ ζρεδίνπ ηεο ΤΑ, παξάιιεια κε ηελ θύξηα κειέηε, ηε «Μειέηε 

Πνιενδνκηθνύ ρεδηαζκνύ (ΜΠ)» ζα ρξεηάδεηαη λα παξαρζεί ηαπηόρξνλα κηα ζεηξά 

ππνζηεξηθηηθώλ κειεηώλ όπσο ην  «ρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο, ρέδην Πξνζαξκνγήο 

ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή, Γεληθά ρέδηα Αληηκεηώπηζεο Έθηαθησλ Αλαγθώλ θαη Γηαρείξηζεο 

πλεπεηώλ, Υάξηεο επηθηλδπλόηεηαο πιεκκύξαο, ππξθαγηάο, Υάξηεο Αμηνιόγεζεο Σξσηόηεηαο ζε 

Δδαθηθή Γηάβξσζε, …» θ.ά., γηα ηα νπνία όπσο αλαθέξνπλ νη πξνδηαγξαθέο εθαξκόδνληαη νη 

εηδηθόηεξεο θαηά πεξίπησζε ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο. 

5. Απινπνίεζε απαηηήζεσλ  ζε ζέκαηα πνπ δύλαηαη λα κειεηεζνύλ από ππνθείκελν 

ζρεδηαζκό. 

Ο πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα εμεηδηθεύεηαη ζε πνιιά 

επίπεδα. Εεηήκαηα πνπ άπηνληαη θαιύηεξεο θαη πην ιεπηνκεξνύο θαηαλόεζεο θαη ξπζκίζεσλ ηεο 

πεξηνρήο,  πρ. ζηνηρεία θηεκαηνγξαθηθώλ δεδνκέλσλ ζε επίπεδν νηθνπέδνπ, δελ ζα πξέπεη λα 

αθνξνύλ ζηα ΣΠ αιιά λα είλαη αληηθείκελν ηνπ επόκελνπ επηπέδνπ πνιενδνκηθώλ κειεηώλ. Ζ 

κειέηε ησλ ΣΠ ζα πξέπεη λα παξακείλεη έλα δνκηθό ζρέδην θαλόλσλ θαη  θαηεπζύλζεσλ 

αλάπηπμεο, κε ζηνηρεία θαη νδεγίεο πξνο ηελ επόκελε βαζκίδα πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη λα 

κελ απνηειεί κειέηε εθαξκνγήο. 

6. Μέξηκλα ζε ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε πιήζνο εηδηθώλ 

πνιηηηθώλ. 

Θα επηβαξύλνπλ ππέξκεηξα ην κειεηεηηθό έξγν θαη ζα επηθέξνπλ ζνβαξέο θαζπζηεξήζεηο θαη 

δπζθνιίεο εθαξκνγήο. Ζ νξηνζέηεζε ΕΤ (νη πξνδηαγξαθέο ησλ νπνίσλ αθόκε βξίζθνληαη ζε 

ζηάδην δηαβνύιεπζεο), νη νξηνζεηήζεηο νηθηζκώλ (γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ πξόζθαηεο 

πξνδηαγξαθέο), ν θαζνξηζκόο δηθηύσλ δεκνηηθώλ νδώλ (πνπ ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο από ηνπο 

νηθείνπο Γήκνπο, ελδερνκέλσο αεξνθσηνγξαθίεο γηα ηελ παιαηόηεηα ησλ νδώλ θ.α.) θαη όηη άιιν 

επηιεγεί λα ελζσκαησζεί ζε έλα ήδε πνιύ επηβαξπκέλν ζε αληηθείκελν ζρέδην, δηεπξύλεη 

ππεξβνιηθά ην κειεηεηηθό έξγν θαη δεκηνπξγεί δπζιεηηνπξγίεο ζηελ εθπόλεζε θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ησλ κειεηώλ. Δθηόο απηνύ ελδερόκελεο δηθαζηηθέο πξνζθπγέο είλαη πνιύ πηζαλό 

λα δεκηνπξγήζνπλ αλππέξβιεηα εκπόδηα ηόζν ζην ζηάδην έγθξηζεο όζν θαη εθαξκνγήο. Οη 

πνιηηηθέο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα πεξηιεθζνύλ σο θαηεπζύλζεηο ή νδεγίεο γηα επόκελα ζηάδηα 

ζρεδηαζκνύ. 

7. Σεκαληηθή απνζπκθόξεζε εγθξηηηθώλ δηαδηθαζηώλ ζε θεληξηθά ειεγθηηθά όξγαλα. 

Ζ γλσκνδόηεζε ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα δίλεηαη από ηα νηθεία Πεξηθεξεηαθά ΤΠΟΘΑ θαη όρη 

από ην ΚΔΤΠΟΘΑ. Δθόζνλ νη κειέηεο απηέο μεθηλήζνπλ πεξίπνπ ηαπηόρξνλα, ζα θηάζνπλ θαη 

πεξίπνπ ηαπηόρξνλα πξνο έγθξηζε. Θα ππάξρεη πνιύ κεγάινο θόξηνο ζην ΚΔΤΠΟΘΑ, ηνλ νπνίν 

ε επηηξνπή ζα είλαη αδύλαηνλ λα δηαρεηξηζηεί κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ ππεξβνιηθέο 

θαζπζηεξήζεηο. 
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8. Αλάγθε θεληξηθήο θαζνδήγεζεο γηα ην κειεηεηηθό αληηθείκελν  

Σν ζύλζεην αληηθείκελν ησλ πξνδηαγξαθώλ ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη από κηα θεληξηθή 

θαζνδήγεζε από ην Τπνπξγείν. Πξνηείλεηαη ε ιεηηνπξγία ελόο κεραληζκνύ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κε ζπληνληζηηθό ραξαθηήξα γηα όιεο ηηο κειέηεο ΣΠ, νπνίνο ζα κπνξεί λα :  

 Δμεηδηθεύεη ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθώλ ζύκθσλα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο.  

 Να δηεπθξηλίδεη ζέκαηα πνπ ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο. 

 Να ζπληνλίδεη κειέηεο πνπ ζα βξίζθνληαη ζε όκνξεο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο. 

 Να επηιύεη ηπρόλ δεηνύκελα πνπ ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο κειέηεο.  

 Να εμεηάδεη παξαηάζεηο κειεηώλ.  

Σν έξγν ηνπ γξαθείνπ ή ηεο Τπεξεζίαο απηήο ζα κπνξεί λα απνθεληξσζεί ζηηο επηκέξνπο 

Πεξηθέξεηεο, ή ηνπιάρηζηνλ λα δεκηνπξγεζνύλ νη αληίζηνηρεο δνκέο ζηελ Αζήλα γηα ηελ λόηηα ρώξα 

θαη ζηελ Θεζζαινλίθε γηα ηελ βόξεηα, ώζηε ην ζρήκα λα είλαη πην εύθνια πξνζπειάζηκν θαη πην 

παξαγσγηθό. 

9. Δεκηνπξγία ππνβάζξσλ 

Σν παξάξηεκα κε ηελ ηππνινγία ησλ γεσρσξηθώλ δεδνκέλσλ είλαη πνιύ ρξήζηκν έσο θαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εμ αξρήο πξνζαξκνγή ηεο δνκήο ζηα επηζπκεηά πξόηππα θαη ηελ απνθπγή εθ 

ησλ πζηέξσλ πξνζαξκνγώλ. Σα ππόβαζξα θαιό ζα είλαη λα εηνηκάδνληαη από ηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή ή ηνλ Δξγνδόηε, αθνύ πξώηα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν αλαγθαίνο έιεγρνο από ηηο θαηά 

ηόπνπο ΤΓΟΜ θαη λα ρνξεγνύληαη ζηνπο κειεηεηέο έηνηκα θαη κε βάζε ηελ πξνβιεπόκελε 

ηππνινγία. Απηό ζα πεξηνξίζεη ην κειεηεηηθό έξγν (άξα θαη ην κειεηεηηθό ρξόλν) θαη ζα δηαζθαιίζεη 

ηελ αλαγθαία νκνηνκνξθία θαη πηζηόηεηα. Ωο γλσζηόλ όκσο, νη Γεκνηηθέο ΤΓΟΜ αδπλαηνύλ ιόγσ 

θόξηνπ θαη εηνηκάζνπλ ηα απαηηνύκελα έγθπξα ππόβαζξα, πξάγκα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη πνιιά 

πξνβιήκαηα ηόζν ζηνλ ρξόλν όζν θαη ζηελ πνηόηεηα ησλ κειεηώλ. Ο κειεηεηήο ζα κπνξνύζε λα 

αλαιάβεη ην ξόιν απηό εθόζνλ πξνβιεπόηαλ ζηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα Σεύρε ησλ Γηαγσληζκώλ 

κε ζαθήλεηα.  

 

 

 

 

 

 

Αθνινπζεί παξάξηεκα (Η)  δηεπθξηλήζεσλ θαη βειηηώζεσλ. 

Ζ γλσκνδνηηθή νκάδα απνηειείηαη από έκπεηξα κέιε ηεο κόληκεο επηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ ΚΜ. Ζ  επηακειήο επηηξνπή 
απαξηίδεηαη ζπγθεθξηκέλα από κειεηεηέο κε ηνπιάρηζηνλ 15 ρξόληα εκπεηξία ζηνλ πνιενδνκηθό θαη ρσξνηαμηθό 
ζρεδηαζκό.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι)  

α/α 
 

Σελίδα 
εγγράφου 

Τίτλος Παρατηρήσεις : 

1 4 ΦΕΔΙΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ 
ΑΛΛΑΓΗ, 
ΓΕΝΙΚΑ ΦΕΔΙΑ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΈΚΣΑΚΣΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΝΕΠΕΙΩΝ, 
ΦΑΡΣΕ 
ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΟΣΗΣΑ ΠΛΗΜΜΤΡΑ, 
ΠΤΡΚΑΓΙΑ, ΦΑΡΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΣΡΩΣΟΣΗΣΑ Ε ΕΔΑΥΙΚΗ 
ΔΙΑΒΡΩΗ 

Μιλϊει για την κατϊρτιςη επιμϋρουσ 
μελετών και ςυμπληρωματικϋσ μελϋτεσ που 
ενδεχομϋνωσ θα πρϋπει να προβλεφθούν 
και ςτο οικονομικό αντικεύμενο τησ 
προκόρυξησ, καθώσ για τισ μελϋτεσ αυτϋσ 
απαιτεύται η ςυνδρομό ειδικών 
επιςτημόνων και χρόςη ςυγκεκριμϋνων 
επιςτημονικών μεθόδων, ϊρα επιπλϋον 
χρόνοσ (για κϊποια ζητόματα δεν υπϊρχει 
διαθϋςιμο υλικό). Οι εγκρύςεισ των 
ςυμπληρωματικών μελετών ενδϋχεται να 
καθυςτερόςουν ςημαντικϊ την εκπόνηςη 
τησ μελϋτησ ΣΠ. 

2 5 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΕΠΙΣΕΤΦΘΕΙ Η ΠΛΗΡΗ 
ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΦΩΡΙΗ ΣΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ, 
ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΣΙ ΟΙΚΕΙΕ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ (Τ.ΔΟΜ.) ΣΟ 
ΙΦΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΩ 
ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ ΣΗ ΦΩΡΙΚΗ ΣΟΤ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ. 

ημαντικό καθυςτϋρηςη για τισ μελϋτεσ 
που θα ϋχουν να ςυλλϋξουν πληροφορύεσ 
για πλόθοσ οικιςμών με διαφορετικό 
θεςμοθετημϋνο καθεςτώσ. Σο πρόβλημα 
γύνεται ακόμη πιο ςοβαρό, όταν οι ΤΔΟΜ 
εύναι υποςτελεχωμϋνεσ.  

3 6 Α7. ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΩΝ ΚΛΙΜΑΣΟ – 
ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΠΟΤ 
ΑΠΟΔΙΔΟΝΣΑΙ 
ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ.  

Σο θϋμα του περιβϊλλοντοσ εύναι πολύ 
ςύνθετο και χρειϊζεται να ςυμμετϋχει ςτην 
μελϋτη αντύςτοιχη μελετητικό ειδικότητα, 
για την ςυλλογό και αξιολόγηςη 
εξειδικευμϋνων ςτοιχεύων από υπηρεςύεσ 
και φορεύσ, ώςτε να καταγραφούν και 
αξιολογηθούν τα πορύςματα.  
Σο αντικεύμενο αυτό πιθανόν να 
ενςωματώνεται ςτην περιβαλλοντολογικό 
μελϋτη (ΜΠΕ).  

4 7 Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΤ 
ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΣΙ ΝΕΕ ΠΡΟ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΗ ΠΕΡΙΟΦΕ ΤΝΙΣΑ ΓΕΝΙΚΟ 
ΠΛΑΙΙΟ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ, ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΔΤΝΑΣΑΙ ΝΑ 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΕΣΑΙ ΠΕΡΑΙΣΕΡΩ, ΚΑΣΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΟΝΗΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΗ ΣΟΤ Ρ..Ε. 

Με ποιο τρόπο θα εξειδικεύεται 
περαιτϋρω? Γενικϊ εύναι αντικεύμενο 
πολεοδομικόσ μελϋτησ διότι θα πρϋπει να 
μελετηθούν χαρϊξεισ τετραγώνων και 
αρτιότητεσ ςε ϊλλη κλύμακα και ςε επύπεδο 
ιδιοκτηςιών. 
Επιπλϋον θα πρϋπει να υπϊρχει 
εγκεκριμϋνη μελϋτη κτηματογρϊφηςησ, η 
οπούα μπορεύ να εκπονηθεύ και αργότερα 
πριν την μελϋτη ρυμοτόμηςησ.  

5  Β. τισ περιοχϋσ με ιςχύουςεσ πολεοδομικϋσ 
πρϊξεισ κανονιςτικού περιεχομϋνου (όπωσ 
ρυμοτομικό 
ςχϋδιο, πολεοδομικϋσ ρυθμύςεισ οικιςμών κ.λπ.), 
εφ’ όςον από τα δεδομϋνα τησ ανϊλυςησ 
προκύπτουν 
αςυμβατότητεσ ό διαπιςτώνονται προβλόματα, 
η πρόταςη του πολεοδομικού κανονιςμού 
δύναται να 
εύναι λεπτομερϋςτερη με ςκοπό την 
αποκατϊςταςη τουσ, μϋςω τησ αναθεώρηςησ 
των ιςχυουςών ρυθμύςεων. 

Βλ το προηγούμενο εδϊφιο 

6 11 Α.2.1.2 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΛΗΘΤΜΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΣΕ Τπάρχει υπθρεςία που να μπορεί να διακζςει 
αξιόπιςτα ςτοιχεία για τθν παρουςία 
μεταναςτών; 

7 11 Α.2.3 ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Χρειάηεται να διευκρινιςτεί και να 
οριοκετθκεί το περιεχόμενο του όρου 

8 11-12 Α3.1.2 ΤΥΙΣΑΜΕΝΕ ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΓΙΑ ΣΑ Από τισ κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ 
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ 
ΜΟΝΑΔΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΗΜΕΙΑΚΕ ΦΡΗΕΙ 

εμφανίηονται ςτθ λίςτα μόνο οι πολιτιςτικζσ 
εγκαταςτάςεισ και οι κρθςκευτικοί χώροι. 
Ποφ καταγράφονται π.χ. οι ακλθτικζσ 
εγκαταςτάςεισ, οι υποδομζσ εκπαίδευςθσ 
κλπ.; 

9 12 Α3.1.3 ΑΣΤΠΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ΚΑΙ 
ΑΤΘΑΙΡΕΣΗ ΔΟΜΗΗ ΣΟΝ ΕΞΩΟΙΚΙΣΙΚΟ 
ΦΩΡΟ: 

Χρειάηεται να προςδιοριςτεί με κάποια κοινά 
κριτιρια πυκνότθτασ ο όροσ "ςυγκζντρωςθ". 

10 12-13 Α3.2.1 ΕΙΡΟΕ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΕΔΙΑ 
ΤΠΕΡΣΟΠΙΚΗ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕ ΦΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ: 
 

Χρειάηεται να διευκρινιςτεί με ποια κριτιρια 
κα γίνεται θ επιλογι ηωνών από το ΠΧΠ. 

11 12-13 Α3.2.1 ΕΙΡΟΕ ΑΠΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 
ΦΩΡΟΣΑΞΙΚΑ ΠΛΑΙΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΕΔΙΑ 
ΤΠΕΡΣΟΠΙΚΗ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΜΕ ΦΩΡΙΚΗ ΔΙΑΣΑΗ: 
 

Χρειάηεται να διευκρινιςτεί με ποια κριτιρια 
κα γίνεται θ επιλογι ηωνών από το ΠΧΠ. 

12 14-15 Α.3.2.2.3 και Α.3.2.2.4 Οι προςτατευόμενεσ περιοχζσ του Ν.1650 
είναι ΠΕΚ και όχι ΠΕΠ (ςφμφωνα με τον 
Ν.4447). 

13 15-16 Α3.3 ΣΕΦΝΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ 
ΤΠΟΔΟΜΕ 

Ιδιαίτερα αναλυτικό. Χρειάηεται να 
επανεκτιμθκεί τι απ' όλα αυτά επθρεάηει 
πραγματικά τισ αποφάςεισ ρυκμίςεων ςτθ 
φάςθ τθσ πρόταςθσ. 

14 17 Α.4.3 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΠΕΡΙΟΧΩΝ θμαντικό μζροσ του Α.4.3 ζχει ιδθ καλυφκεί 
ςτο Α.3.2.2 (π.χ. ποια είναι θ διαφορά μεταξφ 
του Α.4.3.1 και του Α.3.2.2.1;) 

15 19 Α.5 ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 
ΔΙΚΣΤΩΝ ΜΕΣΑΚΙΝΗΕΩΝ ΣΩΝ 
ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ 

Ιδιαίτερα αναλυτικό. Χρειάηεται να 
επανεκτιμθκεί τι απ' όλα αυτά επθρεάηει 
πραγματικά τισ αποφάςεισ ρυκμίςεων ςτθ 
φάςθ τθσ πρόταςθσ. 
Η αναφορά ςε "ςτοιχεία φόρτου", ςθμαίνει 
επιτόπια καταγραφι; 

16 20 Α.6 ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΦΩΡΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ, 
ΥΤΙΚΩΝ ΦΗΜΑΣΙΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΦΩΝ ΚΑΙ 
ΤΔΑΣΙΝΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

Κάπωσ αςαφζσ ωσ προσ το περιεχόμενό του. 
Θα μποροφςε να αποτελεί αντικείμενο τθσ 
ΜΠΕ (αν δεν καλφπτεται ιδθ από τισ 
προδιαγραφζσ αυτισ) 

17 23-24 Α.9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σο κεφάλαιο τθσ ςφνκεςθσ ζχει γίνει ιδιαίτερα 
"βαρφ" λόγω τθσ ιδιαίτερα εκτεταμζνθσ 
ανάλυςθσ.  

18 24 10.2 ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Σα κριτιρια και οι δείκτεσ κα πρζπει να 
τεκοφν από το Τπουργείο, ώςτε να υπάρχει 
ενιαία αντιμετώπιςθ. 

19 25 
 

Π1.2.2 ΟΙΚΙΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΑ 

ΜΔΓΔΘΗ-ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΟΙΚΙΣΙΚΩΝ 

ΤΠΟΓΟΥΔΩΝ». 

 

Τπϊρχουν ςημαντικϋσ επικαλύψεισ / 
επαναλόψεισ , πχ το Π1.2.3 με το Π3.5 
«Π3.5 ΒΑΙΚΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΚΑ ΜΔΓΔΘΗ ΚΑΙ 

ΥΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ» 

20 25 Π1.3.4 ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΚΑΙ 
ΣΕΦΝΙΚΕ ΕΚΘΕΕΙ (Π.Φ. ΒΑΚ, ΜΕΛΕΣΗ 
ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΤΝΘΗΚΩΝ 
Κ.ΛΠ.) 

Οι μελϋτεσ αυτϋσ αποτελούν αντικεύμενο 
του προηγούμενου ςταδύου τησ Ανϊλυςησ 

21 25 Π.1.4 ΔΟΜΙΚΟ ΦΕΔΙΟ Σο ύδιο παρατύθεται και ςτο Π1 δεν 
χρειϊζεται και δεν εξειδικεύει κϊτι. 

22 25 Π2.1.2 ΡΟΛΟΙ ΟΙΚΙΜΩΝ ΣΗ ΠΕΡΙΟΦΗ 
ΜΕΛΕΣΗ 

Αυτό θα πρϋπει να περιγρϊφεται ςτο 
δομικό ςχϋδιο και δεν χρειϊζεται επιπλϋον 
εξειδύκευςη.  

23 25 Π2.5.11. ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΟΔΙΚΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΥΟΡΩΝ 
Π2.5.12. ΜΕΣΡΑ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΔΙΚΗ 
ΑΥΑΛΕΙΑ 

την κλύμακα αυτόσ τησ μελϋτησ (ΣΠ) 
πιθανόν να μην μπορούν  να βρεθούν  
πληροφορύεσ για να ενςωματωθούν, να 
κριθούν και να προταθούν ςτην μελϋτη. 
(Μόνο αν υπϊρχουν ςχϋδια ό προτϊςεισ 
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από αρμόδιουσ φορεύσ θα μπορούςε το ΣΠ 
να δώςει κατευθύνςεισ για εκπόνηςη 
τϋτοιων ςχεδύων πχ, για την αςφϊλεια τησ 
οδικόσ κυκλοφορύασ ςε ςχϋςη την 
μεταφορϊ επικύνδυνων φορτύων-
εκρηκτικϊ)  
 

24 26-27 Π.2.5 και Π.3.6 Η βαρύτητα των ςυγκοινωνιακών 
κεφαλαύων (τόςο ςτην πρόταςη όςο και 
ςτην ανϊλυςη) απαιτεύ τη ςυνδρομό 
ειδικού επιςτόμονα για τον οπούα θα 
πρϋπει να προβλεφθεύ διακριτό αμοιβό. 
το Π.2.5 δε φαύνεται να ϋχει ενταχθεύ ο 
καθοριςμόσ του δημοτικού οδικού δικτύου. 

25 28 ΚΕΥΑΛΑΙΟ Π4: ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΝ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ 
27ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΚΣΑΚΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

Οι προδιαγραφϋσ για το κεφϊλαιο θα 
πρϋπει να αναδιοργανωθούν και να 
ςυγκεκριμενοποιηθούν  ωσ προσ τουσ 
ςτόχουσ τησ μελϋτησ, την 
επιςτημονικότατα  των ειδικοτότων που 
τουσ ανατύθεται η  εκπόνηςη  τησ μελϋτησ 
και η οπούα θα βαςύζεται ςε μελϋτεσ και 
αποφϊςεισ των αντύςτοιχων φορϋων του 
Δόμου και τησ Περιφϋρειασ) 

26 29 Π5.2. ΚΑΣΕΤΘΤΝΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ 
ΒΙΩΙΜΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

Οι κατευθύνςεισ θα αναφϋρονται ςτα 
πλαύςια των ΣΠ διαφορετικϊ θα ςημαύνει 
ότι θα πρϋπει να εκπονηθεύ μια ειδικό 
μελϋτη ΒΑΚ η οπούα διϋπεται από 
ςυγκεκριμϋνεσ προδιαγραφϋσ και θα 
πρϋπει να αποτελεύ διακριτό μελϋτη κυρύωσ 
λόγω επιπλϋον χρόνου που θα χρειαςτεύ 
για την εκπόνηςό τησ (οι μελϋτεσ ΒΑΚ 
περιλαμβϊνουν επύςησ χρονοβόρεσ 
διαδικαςύεσ διαβούλευςησ).  

27 30 ΘΕΜΑΣΑ ΣΕΦΝΙΚΆ (ΤΠΟΒΑΘΡΩΝ) Ο ανϊδοχοσ θα πρϋπει να ϋχει όλα τα 
υπόβαθρα ςε μορφό SHP τα οπούα θα 
πρϋπει να τα προςκομύςει ο Δόμοσ. 
Ειδϊλλωσ θα μπορεύ να τα παρϊξει εφόςον 
κϊτι τϋτοιο προβλϋπεται ρητϊ ςτη 
διαγωνιςτικό διαδικαςύα.  
Επιπλϋον για τισ προςωρινϋσ οριοθετόςεισ 
ρεμϊτων θα απαιτηθούν τοπογραφικϊ 
διαγρϊμματα ςύμφωνα με τισ 
προδιαγραφϋσ που απαιτούν επύγειεσ 
μετρόςεισ και αποτυπώςεισ, κϊτι που εύναι 
μακριϊ από την ϋννοια και την κλύμακα του 
ΣΠ.  
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