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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 1.6.2020 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 4η 
ΠΡΑΞΗ                    : 36 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Θ. Ψυχογιός, Α. Σκάρλα, Π. Βουλέλλης  Ν. 

Τριανταφυλλόπουλος 
   
 
ΘΕΜΑ : Δήμος Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης 

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής 
Ενότητας Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής 
λόγω αναπτυξιακών έργων της ΔΕΗ και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

 
 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 26.5.2020 εισήγηση της Δ/νσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού και άκουσε τον παρευρισκόμενο κ. Σιτρά από την ΑΝΚΟ,  γνωμοδότησε  ομόφωνα 
ως εξής :  
 
Την  έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 
Εορδαίας Π.Ε Κοζάνης για τη μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής λόγω αναπτυξιακών 
έργων της ΔΕΗ και καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης με : 
 
α. Τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων 
κοινόχρηστου πρασίνου, χώρων πλατείας και παιδικής χαράς, χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, 
χώρων γενικής κατοικίας, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου εκκλησίας, χώρων 
εκπαίδευσης, χώρου διοίκησης, χώρου πρόνοιας και χώρων «κοινωφελούς διαχείρισης 
δημοσίου», όπως οι χώροι αυτοί φαίνονται στο  έγχρωμο διάγραμμα κλ. 1:1.000 που συνοδεύει 
την παρούσα. 
 
β. Τον καθορισμό  χρήσεων γης και τον πολεοδομικό κανονισμό ως εξής:  
Α.  Στα Ο.Τ. με στοιχείο  (4 έως και 9, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 24, 25, 26, 31 έως και 34, 37, 39 έως 
και 41, 48, 49, 52, 53, 56, 57, 59 έως και 62 ,65 έως και 68, 70, 71, 72   επιτρέπονται οι χρήσεις 
γενικής  κατοικίας του Π.Δ 59/2018 (άρθρο 3) με εξαίρεση : 

 πρατήρια παροχής καυσίμων & ενέργειας, 
 πλυντηρίων –λιπαντηρίων αυτοκινήτων, 
 συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων- συνήθων οχημάτων και 
 χώρων διεξαγωγής τεχνικών – ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων. 

Πρατήρια παροχής καυσίμων & ενέργειας επιτρέπονται μόνο σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο 
στις εξωτερικές περιμετρικές οδούς ήτοι  στα Ο.Τ. 14, 15, 26, 32, 33, 40 . 
 Στα Ο.Τ 1, 2, 3, 17, 20Α, 20Β, 30, 35, 36, 42, 43, 44, 50, 63, 64 καθορίζεται χρήση 

κοινόχρηστου πρασίνου. 
 Στα Ο.Τ 10, 16, 19A, 29, 45A, 47 καθορίζεται  χρήση χώρων στάθμευσης. 
 Στα Ο.Τ 27, 45, 51 καθορίζεται χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
 Στο Ο.Τ 22 καθορίζεται χρήση Διοίκηση τοπικής κλίμακας. 
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 Στο Ο.Τ 23 καθορίζεται χρήση Κοινωνικής Πρόνοιας 
 Στο Ο.Τ 46 καθορίζεται  θρησκευτικός χώρος. 
 Στο Ο.Τ 28 καθορίζεται χώρος Εκπαίδευσης. 
 Στα Ο.Τ 13, 20, 21, 38, 58, 69 καθορίζεται ΚΧ - Πλατεία – Παιδική Χαρά 
 Στα Ο.Τ 54, 55, 73 καθορίζεται Κ.Χ. 
 Στα Ο.Τ 21, 43 και 73 που χαρακτηρίζονται ως Χώρος Πλατείας, Χώρος Πλατείας & Παιδικής 

Χαράς, Χώρος Πλατείας & Πρασίνου, Κοινόχρηστο Πράσινο (Κ.Π.), και Κοινόχρηστος Χώρος 
(Κ.Χ.) προτείνονται οι χρήσεις ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 7 του Π.Δ/γματος 59/18. Επιτρέπεται να κατασκευασθούν αναψυκτήρια που θα 
περιλαμβάνουν μέγιστο 60 τ.μ κλειστών και 60 τ.μ  ανοιχτών στεγασμένων χώρων το καθένα. 
Τα κτίσματα να είναι μονώροφα με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4.50  μ. 

Β. Όροι και περιορισμοί δόμησης 
1.Για όλο το εύρος του οικισμού ισχύουν οι ακόλουθοι όροι δόμησης:  
 Αρτιότητα:  500 τ.μ. 
 Πρόσωπο :  14 μ. 
 Συντελεστής Δόμησης 

Για ολα τα οικόπεδα με χρήση γενικής κατοικίας: 0,60. 
Για το πολεοδομικό κέντρο και τις κοινωφελής χρήσεις : 0,80 

 Μέγιστο ποσοστό κάλυψης : 50% 
 Μέγιστο ύψος :  
- Για τα Ο.Τ. με χρήση γενικής κατοικίας  : 7,50μ. Επιπλέον αυτού επιτρέπονται 

στέγες, φυτεμένα δώματα κ.λ.π. όπως προβλέπονται στο ΝΟΚ (Α’79) 
 Για τους Κ.Φ.: 12 μ.  
 Για το κωδωνοστάσιο :14μ.  
 Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις 7,5 μ. Στις κερκίδες θεατών και επιπρόσθετα σκέπαστρο 

αυτών ύψους 4,50μ.  
 Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης 

μέγιστου ύψους 2,0  μ.  και κλίσης όχι μεγαλύτερης του 35%.  
 Στο πρόσωπο των οικοπέδων, που βρίσκονται στην περιοχή, επιβάλλονται προκήπια 4,00μ.  
Γ.   Επί πλέον των ανωτέρω  επιβάλλονται οι παρακάτω αναφερόμενοι πρόσθετοι όροι δόμησης 
και μορφολογικοί περιορισμοί : 
- Οι αναμονές οπλισμού να εντάσσονται σε δομικά στοιχεία του κτιρίου (στηθαία ή πεσσούς) 

και σε καμιά περίπτωση να μην παραμένουν εμφανείς. 
- Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (PILOTIS).  
- Οι εξώστες να μην αναπτύσσονται σε όλο το ανάπτυγμα της πρόσοψης. 
- Οι εξωτερικές κλίμακες να κατασκευάζονται συμπαγείς. 
- Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες να εντάσσονται στην κλίση της στέγης, ή να καλύπτονται από το 

στηθαίο του δώματος, κατά τρόπο ώστε να μην είναι ορατοί από τους Κ.Χ. του οικισμού. 
- Επιβάλλεται η δημιουργία μίας θέσης στάθμευσης ανά κατοικία εντός του οικοπέδου. 
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών κάθετα προς τις προσόψεις των κτιρίων. 

Εξαιρούνται οι πινακίδες οδικής σήμανσης και σήμανσης της θέσης δημόσιων ή Κ.Φ. κτιρίων 
του οικισμού. 

- Κατά τα λοιπά ισχύει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ, Ν. 4067/09-04-12 
 

Δ.  Την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στην  υπ’ αριθ. πρωτ.  οικ. υπ’ 
αριθ. πρωτ. 73034/16-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέμης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας « Έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Σχεδίου « Μετεγκατάσταση του οικισμού Μαυροπηγής στην περιοχή «Ρεμιναλάρ» του Δήμνου 
Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Ε.   Την επικύρωση των οριογραμμών των ρεμάτων  στη θέση "Ρεμιναλάρ»", του αγροκτήματος 
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Μαυροπηγής στον Δήμο Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης όπως καθορίστηκαν με την αρ. πρωτ. 
65805/9-5-2019 ( Φ.Ε.Κ 255/Δ/2019) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας . 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 
 

Χ. ΚΑΣΑΠΗ 
 
 
 


