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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ 
(ΣΕΠΟΧ) 

 
 

Αθήνα, 02.12.2021 

Α.Π.: 25/02.12.2021 

 

 

Προς: 

κ. K. Σκρέκα, Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 κ. Ν. Ταγαρά, Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 κ. Θ. Μπακογιάννη, Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και ΑΑ 

 κ. Ν. Μιχαλόπουλο, Υπηρεσιακό Γραμματέα ΥΠΕΝ 

 

Θέμα: Ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δημοτικών Ενοτήτων 

Νεβρόπολης Αγράφων και Πλαστήρα του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»  

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Ο ΣΕΠΟΧ έχει επανειλημμένα εκφράσει την υποστήριξή του στο πρόγραμμα χωροταξικού 

και πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας που επιχειρεί το Υπουργείο σας και έχει διατυπώσει 

με συστηματικό τρόπο ενστάσεις αλλά και τις προτάσεις του σε σχέση με τους όρους 

υλοποίησης αυτού του προγράμματος.  

Με την Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/114079/3052/30-11-2021 εκδόθηκε η πρόσκληση για το 

«ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ 

ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Λ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» σε συνέχεια αιτήματος του 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για τη σύνταξη Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Εκτάκτου 

Ανάγκης).  Όπως φαίνεται εντέλει, επιλέχθηκε η εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, 

αντί Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Εφαρμόζεται μάλιστα κλειστή διαδικασία 

διαπραγμάτευσης όπου κλήθηκαν να συμμετάσχουν τρία συγκεκριμένα μελετητικά γραφεία.   

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαγωνιστικές διαδικασίες για μελέτες ΤΠΣ/ΕΠΣ που πραγματοποιεί 

το Υπουργείο, θεωρούμε ότι η εν λόγω μελέτη θα έπρεπε να ενταχθεί στο παραπάνω 

πρόγραμμα, με όμοιες διαδικασίες και ανοικτούς διεθνείς διαγωνισμούς, διασφαλίζοντας έτσι 

το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας των Αγράφων αλλά και την ισονομία στις υιοθετούμενες 

διαδικασίες και τη δυνατότητα ισότιμης συμμετοχής του μελετητικού κλάδου. Επιπλέον, θα 

έπρεπε να τεκμηριωθούν οι συνθήκες έκτακτης ανάγκης, που υποχρεώνουν την εκπόνηση 

Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου αντί του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της περιοχής μέσω της 

εκπόνησης ενός Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.   

Επαναλαμβάνουμε ότι η επιτυχία του προγράμματος χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού της χώρας προϋποθέτει συντεταγμένες, ομοιογενείς διαδικασίες με διαφανή 
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κριτήρια αξιολόγησης. Ο ΣΕΠΟΧ εκφράζει για μία ακόμη φορά την πρόθεσή του να 

συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή και για το λόγο αυτο επισημαίνει ότι οι κατά παρέκκλιση 

διαγωνιστικές διαδικασίες και διαδικασίες επιλογής σχεδιαστικών εργαλείων, θα έχουν ως 

αποτέλεσμα τον αποσπασματικό σχεδιασμό του χώρου, τον κατακερματισμό και τη διάσπαση 

του μελετητικού κλάδου της χώρας και εν τέλει ζημία για τους πολίτες και το κράτος δικαίου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε την ακύρωση του διαγωνισμού και την ένταξή του στις 

διαγωνιστικές διαδικασίες του έργου χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού του 

ΥΠΕΝ.  

 

Με εκτίμηση. 

 

  Η Πρόεδρος                                             Η  Γεν. Γραμματέας  

 

                    

       

Σοφία Αυγερινού  Κολώνια        Μαρία Ζήφου 
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