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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Πέμπτη
14-5-2015

Ώρα,
18:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών 6ης και 7ης συνεδρίασης.
3. Προέγκριση δαπάνης 100€ για είδη καθαριότητας.
4. Προγραμματική σύμβαση «Εκ των υστέρων αξιολόγηση του Επιχειρησιακού
σχεδίου του ΕΑΠ 2007-2011».
5. Προτάσεις εξειδίκευσης του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτικής
Μακεδονίας 2014-2020.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Νέος Πρόεδρος ΤΕΕ ο συν. Γιώργος Στασινός.
β) Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας με θέμα «Προοπτικές τουριστικής
ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου – Δυνατότητες συνεργασίας και
δικτύωσης» Τετάρτη 13-5-2015 και ώρα 17:30 στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.
γ) Εκδήλωση Ν.Ε. ΤΕΕ Ν. Καστοριάς με προσκεκλημένο τον κ. Θεοδόση Τάσιο
και διάλεξή του με θέμα: «Κορύφωση της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας στην
Αλεξάνδρεια» 16-5-2015 Επιμελητήριο Καστοριάς 19:00.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «9.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος Κακάλης Αθανάσιος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Παμπόρης Βασίλειος, Τζίτζικας
Γεώργιος, μέλος
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 3ο, 2ο, 4ο , 5ο,1ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ9/2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίση εκτελεί ο συν. Ζιώγας
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3Ο
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ9/2015
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους 100,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2ο
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ9/2015
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 6 ης και 7ης συνεδρίασης έτους 2015 του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4Ο
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι σε εφαρμογή της υπογραφείσας
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
(Ν.Α.) Κοζάνης και του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Εκ των
προτέρων/Ενδιάμεση & Εκ των υστέρων Αξιολόγηση ΕΑΠ 2007- 2011»
ύψους 125.000 ευρώ, παραδόθηκε η «Εκ των Προτέρων» και η «Ενδιάμεση
Αξιολόγηση» (31/03/2011) από το ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της «εκ των υστέρων»
αξιολόγησης πήρε παράταση μέχρι 30/06/2015.
Επιπλέον ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι η προγραμματική
περίοδος 2007-2011 του Τοπικού πόρου Ανάπτυξης ήταν η πλέον προβληματική
σε επίπεδο χρηματοδοτικών ροών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρόγραμμα
έκλεισε και υπήρξε η έναρξη του καινούριου με έργα «γέφυρες» και απένταξη
έργων από τους Αυτοδιοικητικούς Φορείς. Οι λόγοι που το πρόγραμμα ως
επιχειρησιακή υλοποίηση παρουσίασε προβλήματα οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην διαμάχη μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων με αλλαγές των Υπουργικών
Αποφάσεων για την κατανομή των επιμέρους ποσοστών.
Επιπλέον
παρουσιάστηκαν προβλήματα και στην ομαλή χρηματοδότηση του
προγράμματος για ένα χρονικό διάστημα λόγω μη συνεδρίασης των αρμοδίων
επιτροπών κατανομής.

Προτείνει την πρόταση προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του
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κλεισίματος της παρούσας σύμβασης για τους παρακάτω λόγους:
1. Τα αποτελέσματα της εκ των υστέρων αξιολόγησης θα είναι άκαιρα
δεδομένου ότι ήδη έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα προγραμματισμού
της αμέσως επόμενης προγραμματικής περιόδου.
2. Τα αποτελέσματα της αναλυτικής ενδιάμεσης αξιολόγησης που
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Παρακολούθησης είναι επίκαιρα ακόμη
ως προς την έννοια των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ως
προς τον κατακερματισμό των δράσεων
3. Θα εξοικονομηθούν 45.000 ευρώ δημόσιοι πόροι οι οποίοι μπορούν να
ανακατευθυνθούν σε πιο αναγκαίες δράσεις, όπως της καταγραφής της
βιομηχανικής κληρονομιάς που ήδη υπάρχει προεργασία από το
ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Σημείωσε ότι το έργο είναι ιδιαίτερα σύνθετο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί
με απλή προσέγγιση σε εθελοντική βάση διότι είναι πολύμηνη και απαιτητική
εργασία.
Ο συν. Συλλίρης εκφράζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί η «εκ των υστέρων»
αξιολόγηση χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Ο συν. Αθ. Κακάλης επισημαίνει ότι όσον αφορά την «εκ των υστέρων»
αξιολόγηση του ΕΑΠ 2007-2011, υπάρχουν τρεις άξονες διαπραγματευτικοί για
το ΤΕΕ/ΤΔΜ:
1. H αναθέτουσα αρχή (πρώην Ν.Α. Κοζάνης) χρειάζεται να μας δηλώσει
ρητά και εγγράφως τις προθέσεις της επί του θέματος
2. Η Νέα Περιφερειακή Αρχή μπορεί να επιθυμεί να διερευνήσει περαιτέρω
τα πεπραγμένα της προηγούμενης περιόδου.
3. Ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, εν
προκειμένω της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
O συν. Κ. Ντέλμας αναφέρει τα παρακάτω:
Δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους τίθεται προς συζήτηση το θέμα της
΄΄Εκ των υστέρων αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου του ΕΑΠ 2007-2011΄΄
που έχει αναλάβει το ΤΕΕ ΤΔΜ.
Αυτονόητα αποτελεί τυπική και ουσιαστική υποχρέωση του ΤΕΕ ΤΔΜ η πλήρης
ολοκλήρωση της υπογραφείσας σύμβασης. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε την
αξιοπιστία του ΤΕΕ ΤΔΜ έναντι του φορέα – εργοδότη (πρώην Ν.Α. Κοζάνης)
που μας ανέθεσε την αξιολόγηση υλοποιώντας πλήρως τα παραδοτέα της
σύμβασης.
Παράλληλα σύμφωνα με την πάγια αρχή που έχει θέσει ο συνδυασμός που
εκπροσωπώ πρέπει να αναζητήσουμε το ελάχιστο δυνατό κόστος
εξοικονομώντας χρήματα υπέρ του εργοδότη (νυν Π.Ε. Κοζάνης).
Εφόσον λοιπόν το θέμα αφορά το κόστος της αξιολόγησης συμφωνώ να
συζητηθεί το 4ο θέμα. Φοβάμαι όμως ότι στη σημερινή συζήτηση έμμεσα τίθεται
το θέμα της υπαναχώρησης του ΤΕΕ ΤΔΜ έναντι της τελικής αξιολόγησης του Γ΄
ΕΑΠ (2007-2011). Και τούτο γιατί όπως απέδειξε η ενδιάμεση αξιολόγηση που
διενήργησε το ΤΕΕ ΤΔΜ διαπιστώθηκαν εντάξεις έργων στο Γ΄ ΕΑΠ που
υπερκάλυπταν το χρηματοδοτικό μέσο κατά 150% (overbooking). Τα έργα αυτά
αυτονόητα μεταφέρθηκαν στο Δ΄ ΕΑΠ (2012-2016). Αυτό καταδεικνύει
αδιάψευστα ότι η διαχείριση του Γ΄ ΕΑΠ υπερκάλυψε το Δ΄ ΕΑΠ (2012-2016).
Πράγμα που αποτελεί στοιχείο διαχειριστικής καθ’ όλα παράτυπης και
ανορθολογικής υπέρβασης.
Ως εκ τούτου θέτω τα εξής ερωτήματα :
α. Ποια μπορεί να είναι η στοχοθεσία του Δ΄ ΕΑΠ έναντι ιεράρχησης των
αναγκών της περιοχής όταν οι εντάξεις έργων προηγήθηκαν αυτής;
β. Είναι στοιχείο χρηστής διαχείρισης η υπερκάλυψη ενός χρηματοδοτικού
μέσου και η δέσμευση του επόμενου;

γ. Μήπως το ΤΕΕ ΤΔΜ θέλει να υπαναχωρήσει έναντι της τελικής αξιολόγησης
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του Γ΄ ΕΑΠ για να αποφύγει να απαντήσει σε αυτά καταρχήν
αλλά και σε
άλλα ερωτήματα που έχουν τεθεί κατά καιρούς από τις εργοληπτικές
οργανώσεις;
Αταλάντευτα διατυπώνω :
Οφείλουμε να προχωρήσουμε στην τελική αξιολόγηση του Γ΄ ΕΑΠ (2007-2011).
Το ΤΕΕ ΤΔΜ οφείλει να τεκμηριώνει, να υπηρετεί και να αναδεικνύει την
αλήθεια σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του και τις δράσεις του.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ9/2015
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω διερευνητικής επιστολής προς την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Α.Π.
Νομού Κοζάνης :
«Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σας ενημερώνει ότι σε συνέχεια της
Προγραμματικής Σύμβασης με θέμα «Εκ των προτέρων/ενδιάμεση & εκ των
υστέρων αξιολόγηση ΕΑΠ 2007 – 2011», η οποία υπογράφηκε στις 22 Ιουνίου
2009 μεταξύ της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (Ν.Α.) Κοζάνης και του
Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκαν η Εκ των προτέρων και η
Ενδιάμεση αξιολόγηση.
Αναφορικά με την εκ των υστέρων αξιολόγηση του ΕΑΠ 2007 – 2011, η οποία
σύμφωνα με την υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση, ως στόχο έχει την
ανάδειξη των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του προγράμματος στα έτη
2007-2011, επισημαίνουμε ότι:
1. Η καταληκτική ημερομηνία νομικών δεσμεύσεων στα πλαίσια του Γ'
Ε.Α.Π. ήταν η 31/12/2011, αλλά οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του
προγράμματος (έκδοση Υπουργικής Απόφασης, συγκρότηση Επιτροπής
κατανομής και Επιτροπής Παρακολούθησης, συνεχείς εντάξεις τροποποιήσεις και απεντάξεις) είχε ως αποτέλεσμα την πολύμηνη
καθυστέρηση του Προγράμματος
2. Ήδη έχουμε εισέλθει στην υλοποίηση του νέου Δ' Ε.Α.Π. (2012 - 2016 ).
3. Η Ενδιάμεση Αξιολόγηση συνεχίζει να είναι εξαιρετικά χρήσιμη ως προς
τα συμπεράσματά και τα στοιχεία της.
4. Το κόστος της «Εκ των Υστέρων Αξιολόγησης» ανέρχεται σε 45.000
σύμφωνα με την άνω υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση.
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι στην διάθεσή σας να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της άνω
Σύμβασης, εάν εκτιμάτε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η αναγκαιότητα
ολοκλήρωσής της. Σε περίπτωση υλοποίησης του Αντικειμένου της
Προγραμματικής Σύμβασης, επισημαίνεται η αναγκαιότητα παράτασής της
τουλάχιστον κατά 6 μήνες, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη η καταγραφή των
ημιτελών ενταγμένων έργων που είναι ανάγκη να ολοκληρωθούν, σύμφωνα και
με την τεκμηρίωση της απόφασης 139 /2014/ 23-6-2014 του Περιφερειακού
Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα
με την παραπάνω απόφαση η άνω Προγραμματική Σύμβαση είχε παραταθεί έως
30-6-2015.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.”
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5Ο
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Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι σύμφωνα με απόφαση της
προηγούμενης Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ και κατόπιν της προσκλήσεως της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για κατάθεση προτάσεων από τους φορείς
ώστε να γνωρίζουν τις δυνατότητες τους για κατάθεση προτάσεων στο ΠΕΠ
2014~2020, εστάλη ειδοποίηση εγκαίρως στις Μόνιμες Επιτροπές του
ΤΕΕ/ΤΔΜ καθώς και στους εκπροσώπους μας στις Θεματικές Ομάδες Έργου
που είχαν δημιουργηθεί και λειτουργήσει εντός του 2014 και κατατέθηκαν οι
παρακάτω προτάσεις:
 Αποτύπωση και καταγραφή ενεργοβόρων δημόσιων υποδομών στη
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναζήτηση πρότυπων και
καινοτόμων λύσεων για την βελτίωση της ενεργειακής &
περιβαλλοντικής τους συμπεριφοράς.
 Αποτύπωση και ανάδειξη κλάδων απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία
 Μελέτη ανάλυσης, υπολογισμού και αξιολόγησης του κοινωνικού
κόστους της λιγνιτικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία
 Παρατηρητήριο παρακολούθησης της αποκατάστασης εδαφών από την
εξορυκτική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία
 Συνδρομή & Συνεργασία της ΠΔΜ με το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε μελέτες
περιφερειακής διάστασης
 Συνδρομή & Συνεργασία της ΠΔΜ με το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ενέργειες
προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος
 Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Γραφείου Εύρεσης Εργασίας Μηχανικών
O συν . Κ. Ντέλμας αναφέρει ότι δεν μπορεί να τοποθετηθεί επί του θέματος
λόγω του γενικόλογου χαρακτήρα τριών εκ των επτά προτάσεων που εισηγείται
ο πρόεδρος της Δ.Ε. Αναφέρει χαρακτηριστικά:
“Απορώ πως θεματικές αναζητήσεις του τύπου ΄΄Συνδρομή και συνεργασία ΠΔΜ
με το ΤΕΕ ΤΔΜ σε μελέτες περιφερειακής διάτασης΄΄ βαφτίζονται προτάσεις του
φορέα στο ΠΕΠ 2014-2020.Σε ότι αφορά την συμμετοχή του ΤΕΕ ΤΔΜ σε
μελέτες – δράσεις θυμίζω τις πάγιες θέσεις του συνδυασμού που εκπροσωπώ
(βλέπε πρακτικά της Δ.Ε. 2ης/2015).
Ψηφίζω λευκό λόγω αοριστίας μέρους των προτάσεων.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ9/2015
Αποφασίζεται η αποστολή διαβιβαστικού με το σύνολο των προτάσεων και
ενδεικτικούς προϋπολογισμούς, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
«Σας διαβιβάζουμε τις Προτάσεις του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας για
την Εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής
Περιόδου 2014-2020.
-

-

Αποτύπωση και καταγραφή ενεργοβόρων δημόσιων υποδομών στη
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και αναζήτηση πρότυπων και καινοτόμων
λύσεων για την βελτίωση της ενεργειακής & περιβαλλοντικής τους
συμπεριφοράς.
Αποτύπωση και ανάδειξη κλάδων απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία
Μελέτη ανάλυσης, υπολογισμού και αξιολόγησης του κοινωνικού κόστους
της λιγνιτικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία
Παρατηρητήριο παρακολούθησης της αποκατάστασης εδαφών από την
εξορυκτική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία

-

Συνδρομή & Συνεργασία της ΠΔΜ με το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε μελέτες περιφερειακής
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διάστασης
Συνδρομή & Συνεργασία της ΠΔΜ με το ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ενέργειες
προετοιμασίας δράσεων του προγράμματος
Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Γραφείου Εύρεσης Εργασίας Μηχανικών»

Σημειώνεται ότι οι Προϋπολογισμοί των προτάσεων είναι ενδεικτικοί. Εφόσον
υπάρξει η πρόσκληση ή η σχετική συνεννόηση θα υπάρξει η κατάθεση και
συγκεκριμενοποίηση του προϋπολογισμού. Οι παραπάνω προτάσεις καθώς και
οι προτάσεις που κατατέθηκαν σε ανάλογη πρόσκληση της Περιφέρειας για τον
αγωγό ΤΑΡ θα αποτελούν την δεξαμενή προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Γίνεται ενημέρωση για τα λοιπά αναγραφόμενα του 1 υ θέματος .
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος.

