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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14η / 2014

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Τρίτη, Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 15-7-2014         2:00  μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                     
1.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

2.  Ζητήματα  που  αφορούν  την  ενημέρωση  των  πολιτών  για  την  υποβολή  δηλώσεων  στο
Κτηματολόγιο. 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Ευχαριστήρια επιστολή ΣΑΤΕ για την παραχώρηση αίθουσας για διεξαγωγή της συνέλευσης του
Περιφερειακού του γραφείου.
β) Απόφαση ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Εύβοιας για τις εξετάσεις των ενεργειακών επιθεωρητών
και το ασφαλιστικό.
γ)  Έγγραφο  ΤΕΕ  Μαγνησίας  για  τη  λειτουργία  του  Περιφερειακού  Τμήματος  ως  υπηρεσία  μιας
στάσης.
δ) Συγκροτήθηκε η Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Καστοριάς : Πρόεδρος ο συν. Κεχαϊδης Κων/νος, Αντιπρόεδρος ο
συν. Δισλής Βασίλειος.
ε)  Επιστολή  συν.  Ελευθεριάδη  Αναστάσιου  για  εξέταση  της  περίπτωσης  συνεδρίασης  Μόνιμων
Επιτροπών στην Πτολεμαίδα.
στ)  Απάντηση  γραφείου  Δικαστικού  ΤΕΕ  σε  ερώτημά  μας  για  τη  λύση  μίσθωσης  γραφείου  στα
Γρεβενά.
ζ) Κοινοποίηση Ιερού ενοριακού Ναού Αγίας Κυριακής Σερβίων προς τον κ. Ζάκη Δημήτριο.
η)  Επιστολή  διαμαρτυρίας  ΤΕΕ  Μαγνησίας  προς  το  ΕΤΑΑ  ΤΜΗΕΔΕ  (Τομείς  Μηχανικών  και
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων).

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα  λογισμικού
«Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος «14.2014». Για
να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

https://www.dropbox.com/sh/kji7i6q2n1aasdu/AAAA_4pWMPqgq88NuLJbychKa?m=
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης  Δημήτριος  -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης  Δημήτριος  -  Αντιπρόεδρος,
Καλαμάρα  Κλεοπάτρα  -  Γεν.  Γραμματέας,  Βασιλειάδης  Θεόδωρος,  Γκάσης
Δημήτριος,  ,  Ντέλμας Κωνσταντίνος,    Συλλίρης Νικόλαος,  Τζίτζικας Γεώργιος ,
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κακάλης Αθανάσιος,  μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  2ο ,1ο. 

ΘΕΜΑ 2  ο

Εισηγείται  σχετικά  ο  συν.  Τζίτζικας  Γεώργιος για  το  θέμα  που  έχει  προκύψει  με  την
παραπλανητική  συμπεριφορά  Ιδιωτικής  Εταιρείας  για  το θέμα του κτηματολογίου που έχει
παρασύρει  Δημάρχους της περιοχής σε ενέργειες  αθέμιτου ανταγωνισμού και  παραπλάνησης
πολτικών ( χορήγηση αίθουσας κλπ.).  

Σχετικά καταθέτει  το σχετικό κείμενο –απόφαση του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών –παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας ( αριθμ. πρωτ. 644/15-
7-2014) το οποίο διαβάζεται στα μέλη της Δ.Ε. .

Ο συν. Συλλίρης Νίκος καταθέτει σχέδιο –πρόταση  κειμένου που πρέπει να  περιληφθεί σε 
ενημερωτική- διευκρινιστική επστολή προς τους φορείς και τους πολίτες  με  δημοσιοποίηση στα
ΜΜΕ

 

Το Κτηματολόγιο είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Λειτουργεί ως υπηρεσία με την εγγύηση του

Ελληνικού Δημοσίου είναι ένα και είναι εθνικό .

 Οποιαδήποτε άλλη εταιρεία είναι ιδιωτική και εμπορική-επαγγελματική. 

 Μέσα  στην  παρούσα  οικονομική  συγκυρία  είναι  απαράδεκτο  να  συμβαίνουν  πράγματα  και

θάματα με την σύμπραξη του Δήμου.

 Το επιστημονικό προσωπικό της περιοχής μας μπορεί και πρέπει να στηρίξει τη διαδικασία του

Κτηματολογίου. Δεν χρειαζόμαστε μεσάζοντες και αυτόκλητους σωτήρες..
Ακολουθεί συζήτηση 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ14/ 2014
Αποφασίζεται  η ενημέρωση των πολιτών για το θέμα της κτηματογράφησης στην Π.Ε. Κοζάνης 
με δημοσιοποίηση σχετικής επιστολής και διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία
με την Κτηματολόγιο Α.Ε. και τον Σύλλογο Αγρανόμων Τοπογράφων Μηχανικών, η πρώτη εκ 
των οποίων θα πραγματοποιηθεί στον Δήμο Κοζάνης στις 24-7-2014 και θα ακολουθήσουν και 
άλλες στους υπόλοιπου Δήμους της Π.Ε. Κοζάνης.
Το κείμενο της σχετικής επιστολής που αποφασίζεται έχει ως εξής : 

Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη σύνταξη δηλώσεων για το ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ επισημαίνει:

1. Η  παροχή  πληροφοριών  και  η  υποβολή  των  δηλώσεων  ιδιοκτησίας  για  το  ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πραγματοποιείται σε 5 γραφεία Κτηματογράφησης (ΚΟΖΑΝΗΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ,
ΣΕΡΒΙΩΝ,  ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  &  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ)  για  τα  οποία  παραθέτουμε  αναλυτικά  στοιχεία
επικοινωνίας παρακάτω.  Τα γραφεία κτηματογράφησης είναι αρμόδια για τον έλεγχο και
παραλαβή των δηλώσεων.  Κανένας άλλος και καμία εταιρεία δεν εκπροσωπεί το ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
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2. Οποιοσδήποτε ιδιώτης ή γραφείο ή επιχείρηση εμφανιστεί ότι εκπροσωπεί το ΕΘΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δρα παραπλανητικά σε βάρος των συμφερόντων του πολίτη και της
καλύτερης εξυπηρέτησής του. 

3. Η υποβολή και συμπλήρωση της δήλωσης για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ είναι μια σοβαρή και
σημαντική   διαδικασία  και  συμβουλεύουμε  τους  πολίτες  εάν  επιθυμούν  και  κρίνουν
απαραίτητο να απευθυνθούν σε αρμόδιους μηχανικούς με συναφείς ειδικότητες. 

4. Επισημαίνουμε  πως  το  πάγιο  τέλος  κτηματογράφησης  είναι  35€  για  δικαιώματα  σε
κύριους  χώρους  και  20€  για  δικαιώματα  σε  βοηθητικούς  χώρους  (αποθήκες,  χώρους
στάθμευσης)   το  οποίο  πληρώνεται  μόνον  σε  ΤΡΑΠΕΖΑ  ή  στο  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ μετά την υποβολή της δήλωσης στο ΕΠΙΣΗΜΟ γραφείο Κτηματογράφησης
και  την  έκδοση  του  ΕΝΤΥΠΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  &  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΠΑΓΙΟΥ
ΤΕΛΟΥΣ.  

5. Γνωστοποιούμε  ότι,  αν  και  δεν  είναι  υποχρεωτική,  η  επισύναψη  Εξαρτημένου
Τοπογραφικού  Διαγράμματος  αποτελεί  μια  σοβαρή  μελέτη  Μηχανικού,  η  οποία
εξασφαλίζει με επιστημονικό τρόπο το σχήμα, τη θέση και το εμβαδό του ακινήτου.

6. Καταδικάζουμε ενέργειες που προκαλούν σύγχυση των πολιτών, όπως  η συμπλήρωση
δηλώσεων  του  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  σε  δημοτικά  καταστήματα  Τοπικών
Κοινοτήτων  ή  άλλους  δημόσιους  χώρους  από  εκπροσώπους  ιδιωτικών  εταιρειών.  Σε
περίπτωση  που  υποπέσει  στην  αντίληψη  οποιουδήποτε  πολίτη,  προσέγγιση  από
αυτοαποκαλούμενους  εκπροσώπους  του  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ,  να  μας
γνωστοποιηθεί άμεσα στο παρακάτω τηλέφωνο 2461028030.

7.  Το ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας θα συμμετάσχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για την
ενημέρωση  των  πολιτών  σχετικά  με  την  Κτηματογράφηση  στους  Δήμους  της  Π.Ε.
Κοζάνης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 

Γραφείο
Κτηματογράφησης

Διεύθυνση Όροφος
Τηλέφωνο

επικοινωνίας

Ωράριο
λειτουργίας 
για το κοινό

Κοζάνη *

Μαργαρίτη Δήμτσα 19,
Τ.Κ. 50100 Κοζάνη, 
δίπλα από τη 
Διαγνωστική Κοζάνης

- 24610-41934

Δευτέρα έως 
Παρασκευή: 
8.00 - 16:00 

Τετάρτη: 
8.00 - 20:00

Πτολεμαΐδα

Γουμέρας 29, 
Τ.Κ. 50200 
Πτολεμαΐδα, 
από υδραγωγείο προς 
Μποδοσάκειο (μετά τη
Μαγνητική

- 24630-24667

Σέρβια
Κων.Κάρπου 21 
(πρώην ΙΚΑ), Τ.Κ. 
50500 Σέρβια

- 24640-23899

Σιάτιστα
Βιοτεχνικό Πάρκο 
Σιάτιστας (ΒΙΟ.ΠΑ), 
50300 Σιάτιστα

1ος 
Οροφος

24650-22671

Τσοτύλι
Πρώην Δημαρχείο 
Τσοτυλίου, 
Τ.Κ. 50002 Τσοτύλι

Ισόγειο 24680-32891

https://www.kthma.com/static/base/pdfs/Siatista_Tsotili.pdf
https://www.kthma.com/static/base/pdfs/Siatista_Tsotili.pdf
https://www.kthma.com/static/base/pdfs/Servia.pdf
https://www.kthma.com/static/base/pdfs/Ptolemaida.pdf
https://www.kthma.com/static/base/pdfs/Kozani.pdf
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* Το γραφείο της Κοζάνης εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς που συμπεριλαμβάνονται στην περιοχή 
κτηματογράφησης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1  ο

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.
Ο πρόεδρος ενημερώνει για την ηλεκτρονική αποστολή από τον κο Καραχάλη Νικόλαου 
ερωτηματολογίου ( δομημένη συνέντευξη φορέων) για το στρατηγικό σχέδιο Μάρκετιγκ της 
Κοζάνης ( αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 649/15-7-2014).

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ14/ 2014
Εξουσιοδοτείται ο συνάδελφος Ντέλμας Κωνσταντίνος για την συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου για λογαριασμό του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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