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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
 
 

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΗ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ 
ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ-ΚΟΖΑΝΗ-ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ» 
 
ΘΕΜΑ : κοπόσ & Περιγραφή του προσ απαλλοτρίωςη ακινήτου. 

  

Με τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ ςτα κζματα τθσ χριςθσ του εγχϊριου λιγνίτθ ωσ καυςίμου 

των μονάδων θλεκτροπαραγωγισ κακϊσ και τθν εξάντλθςθ των επιτρεπόμενων ωρϊν 

λειτουργίασ των μονάδων τθσ περιοχισ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ που τροφοδοτοφν με 

κερμικι ενζργεια τα ςυςτιματα τθλεκζρμανςθσ τθσ περιοχισ, οι επιχειριςεισ 

τθλεκζρμανςθσ τθσ περιοχισ. 

 Για τθν προςαρμογι των επιχειριςεων τθλεκζρμανςθσ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ ςτα 

νζα δεδομζνα, οι εμπλεκόμενοι φορείσ προχϊρθςαν ςτθν υπογραφι Μνθμονίου 

Κατανόθςθσ και Στρατθγικισ Συνεργαςίασ (ΜΚΣΣ), με ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ κάλυψθσ των 

αναγκϊν των τθλεκερμάνςεων ςτθ Δυτικι Μακεδονία τόςο κατά το μεταβατικό ςτάδιο, όςο 

και μετά τθν απόςυρςθ των υφιςταμζνων λιγνιτικϊν μονάδων  τθσ περιοχισ ςε εφαρμογι 

του Εκνικοφ Σχεδίου για τθν Ενζργεια και το Κλίμα. Μεταξφ άλλων, το Μνθμόνιο κακορίηει 

χωρικά τα ςθμεία παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ για τθν τροφοδότθςθ των ςυςτθμάτων 

τθλεκζρμανςθσ τθσ περιοχισ κακϊσ και τισ ενζργειεσ των εμπλεκομζνων φορζων  για τθν 

επίτευξθ του ανωτζρω ςτόχου. 
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Σφμφωνα με το ΜΚΣΣ θ τροφοδότθςθ με κερμικι ενζργεια του ςυςτιματοσ 

τθλεκζρμανςθσ Κοηάνθσ προβλζπεται να γίνεται από ςθμείο λιψθσ ςτο γιπεδο του ΑΗΣ 

Καρδιάσ, όπου κα εγκαταςτακοφν μονάδεσ παραγωγισ κερμότθτασ κατάλλθλθσ κερμικισ 

ιςχφοσ. Με τθν διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων παραγωγισ και διανομισ κερμικισ ενζργειασ 

εξαςφαλίηεται θ αδιάλειπτθ παροχι κερμικισ ενζργειασ για τθν τθλεκζρμανςθ Κοηάνθσ.   

Στα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ μελζτθσ του ζργου «ΔΙΑΤΝΔΕΗ ΣΗ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ 

ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ ΣΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗΛΕΘΕΡΜΑΝΗ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ-ΚΟΖΑΝΗ-

ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ», και ςφμφωνα με τθν από 1/3/2022 κατάκεςθ προμελζτθσ από τθν ΑΝΚΟ, 

οριςτικοποιικθκε θ κζςθ του νζου προσ καταςκευι βανοςταςίου.  

Σφμφωνα με το Α.Π. 53787/25-02-2022 ζγγραφο, θ ΑΝΚΟ κατζκεςε τοπογραφικό 

διάγραμμα τθσ ζκταςθσ του νζου βανοςταςίου. Πρόκειται για αγροτεμάχιο που φζρει τον 

αρικμό  867  Διανομισ αγρ/τοσ Δρεπάνου (ζτουσ 1927-1935) με ΚΑΕΚ 270350810025, 

εμβαδόν τίτλου 2.464,00τ.μ.  και ιδιοκτθςίασ Ματςαρίδη Χαραλάμπουσ του Αχιλλζα.  

Για τθν επιλογι του γθπζδου βανοςταςίου ελιφκθςαν υπόψθ οι ακόλουκοι  τεχνικοί- 

οικονομικοί παράγοντεσ, όπωσ: 

 θ εγγφτθτα του γθπζδου ςτουσ προσ ςφνδεςθ αγωγοφσ-οικονομικότθτα του 

ζργου, 

 θ γεωμετρία του δικτφου των αγωγϊν, 

 θ ζκταςθ του γθπζδου, 

 θ φπαρξθ οδϊν ςτα όρια του γθπζδου ικανοφ πλάτουσ για τθν όδευςθ των 

αγωγϊν. 

Το προτεινόμενο γιπεδο βρίςκεται ςτθν αξονικι των δφο εκ των τριϊν προσ ςφνδεςθ 

αγωγϊν, ενϊ απζχει περί τα 500 μζτρα από τον τρίτο αγωγό. Με βάςθ τθν κοςτολόγθςθ των 

αγωγϊν όπωσ προκφπτει από τθν προμελζτθ του ζργου, θ επιλογι γθπζδου για τισ 

εγκαταςτάςεισ βανοςταςίου ςε οιαδιποτε κζςθ βορειότερθ τθσ επιλεχκείςασ, επί τθσ ίδιασ 

οδοφ, κα επιφζρει αφξθςθ του κόςτουσ του ζργου κατά 3.600€/m περίπου προερχόμενο από 

τθν μεταβολι μικουσ των αγωγϊν (+3*DN600+4*DN450-2*DN700), ενϊ ςε νοτιότερθ θ 

αφξθςθ του κόςτουσ εκτιμάται ςε 2.900€/m περίπου, προερχόμενο από τθν μεταβολι 

μικουσ των αγωγϊν (+3*DN600-4*DN450+2*DN700), (τιμζσ προ ΦΠΑ). 

Αναφορικά με τθ γεωμετρία του δικτφου, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου γθπζδου 

ςυμβάλλει ςτθν ευκολότερθ πραγματοποίθςθ των εργαςιϊν ςφνδεςθσ με τα υφιςτάμενα 
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δίκτυα, αφοφ οι εργαςίεσ γίνονται ςε ευκφγραμμα τμιματα,  ενϊ ταυτόχρονα 

ελαχιςτοποιοφνται οι ποςότθτεσ των αναγκαίων γωνιϊν αλλαγισ κατεφκυνςθσ. Επιπλζον οι 

διαςτάςεισ (πλάτοσ) του γθπζδου παρζχουν το απαραίτθτο μικοσ για τθν δθμιουργία των 

διατάξεων παραλαβισ των ςυςτολοδιαςτολϊν του δικτφου. 

Τζλοσ, θ φπαρξθ οδϊν ςτα όρια του γθπζδου επιτρζπει τθ διζλευςθ των 

προτεινόμενων αγωγϊν εντόσ οδϊν χωρίσ να κίγονται άλλεσ ιδιοκτθςίεσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ επιλογι του ςυγκεκριμζνου αγροτεμαχίου επιτρζπει τθν 

καταςκευι βανοςταςίου με τον βζλτιςτο οικονομικά και τεχνικά τρόπο. 

Η Δ.Ε.Υ.Α ΚΟΖΑΝΗΣ προτίκεται να προβεί ςε απαλλοτρίωςθ του εν λόγω τεμαχίου, 

ακολουκϊντασ όλεσ τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ, εφόςον δεν κατζςτθ δυνατι θ απευκείασ αγορά 

του ακινιτου από τον ιδιοκτιτθ και εφ’όςον δεν προκφψει άλλθ πρόταςθ καταλλθλότερθ. 

  Λαμβανομζνων υπ’ όψιν των ανωτζρω και ςφμφωνα με το άρκρο 212 παρ. 4 του ν. 

3463/2006 καλοφνται οι ενδιαφερόμενοι να προβοφν ςε προςφορά ι υπόδειξθ κατάλλθλων 

για το ςκοπό τθσ απαλλοτρίωςθσ ακινιτων για τον ανωτζρω περιγραφόμενο ςκοπό εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ 30 θμερϊν απευκυνόμενθ εγγράφωσ προσ τθ ΔΕΥΑΚ, 2ο χλμ 

Εκνικισ Οδοφ Κοηάνθσ – Θεςςαλονίκθσ. Παράλλθλα κα λάβει χϊρα τοιχοκόλλθςθ τθσ 

ανακοίνωςθσ ςτο κατάςτθμα του Διμου Κοηάνθσ κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 212 παρ. 4 

του ν. 3463/2006 με δαπάνθ τθσ ΔΕΥΑΚ. 

Ο Πρόεδροσ του Δ τησ ΔΕΤΑΚ 


