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Α.Δ.Α.:
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Αρ. πρωτ.: 300

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

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

ΤΡΙΤΗ
2-2-2016

Ώρα,
5:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Συμμετοχή σε Κινητοποιήσεις την Πέμπτη 4-2-2016.
3. Επιστολή Συλλόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Καστοριάς με
αίτημα για την υπαγωγή στη διαδικασία προσαρμογής των κτηματολογικών
διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των
γεωτεμαχίων.
4 Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ στην επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης
«Γεωτεχνικές μελέτες εθνικού οδικού δικτύου στη θέση: Μηλιά Γρεβενών» της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
5. Συνεδρίαση Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, Σάββατο 6 και Κυριακή 7
Φεβρουαρίου 2016.
6. Απάντηση στο έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών για τις
σωστικές εργασίες στο γεφύρι Ματσαγκάνη.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Έγγραφο Δήμου Κοζάνης για τη δημόσια διαβούλευση του Κανονισμού
Λειτουργίας Κοινόχρηστων χώρων.
β) Έγγραφο ΑΝ.ΚΟ. για την αξιολόγηση των υπηρεσιών της.
γ)Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για παράταση εξόφλησης
ασφαλιστικών εισφορών Β’ εξαμήνου 2015.
δ)Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού ιδεών με θέμα: «Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών
περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας».
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ε) Αίτημα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Ν.
Κοζάνης για παραχώρηση αίθουσας του ΤΕΕ/ΤΔΜ την Κυριακή 28-2-2016.

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «2.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος,
Ζιώγας
Κωνσταντίνος,
Κυριακόπουλος
Κωνσταντίνος, Ντέλμας Κωνσταντίνος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, Κακάλης Αθανάσιος, Συλλίρης Νικόλαος,
Παπακώστας Ιωάννης, μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 4ο 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 1ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ2 /2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Ζιώγας
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κα Τζήκα μέλος του οδοντιατρικού Συλλόγου
Κοζάνης ως εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής της κίνησης
οδοντιάτρων και άλων επιστημόνων για τη μη πληρωμή λόγω αδυναμίας των
ασφαλιστικών εισφορών των μελών και ενημερώνει σχετικά για την κίνηση.
ΘΕΜΑ 4ο
2α) Σχετικά η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1141/1-2-2016 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ2/2016
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης
«Γεωτεχνικές μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη Θέση Μηλιά Γρεβενών », οι
συνάδελφοι:
1. Ζιώγας Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως τακτικό μέλος
2. Ντέλμας Κωνσταντίνος , Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερό
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ΘΕΜΑ 2ο
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ2/2016
Η Διοικούσα Επιτροπή, του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αποφασίζει την ενεργή συμμετοχή του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στη Πανελλαδική
απεργία και κινητοποίηση φορέων που θα γίνει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016
εκφράζοντας με ατυόν το τρόπο την πλήρη αντίθεσή του με το προσχέδιο Νόμου
για το Ασφαλιστικό.
Για το σκοπό αυτό οι υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη την Πέμπτη 4 Φεβρουρίου
2016 θα παραμείνουν κλειστές και θα εκδοθεί Δ.Τ. για κάλεσμα των μηναχικών
μελών του Τμήματος στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης την Πέμπτη 11.00 π.μ στο
συλλαλητήριο που διοργανώνεται από κοινού με επιστημονικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς της περιοχής.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3ο
Διαβάζεται η με αριθμό πρωτ. Τ.ΕΕ./Τ.Δ.Μ. 89/26-1-2016 επιστολή του Πανελλήνιου
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Νομού Καστοριάς
με θέμα την υποβολή αιτήματος υπαγωγής στη διαδικασία προσαρμογής των
κτηματολογικών διαγραμμάτων λόγω επαναπροσδιορισμού της θέσης και των
ορίων των γεωτεμαχίων σύμφωνα με το άρθρο 19 Α του Ν. 2664/1998 όπως αυτό
προστέθηκε με τον Ν. 3983/2011.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ2/2016
Η Διοικούσα Επιτροπή αναγνωρίζοντας το δίκαιο αίτημα του Συλλόγου για το
πρόβλημα των γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών διαγραμμάτων,
πρόβλημα που είχε τεθεί και είχε απασχολήσει τη Δ.Ε. του Τμήματος και στο
παρελθόν, αποφασίζει τη στήριξή του με αποστολή σχετικής επιστολής στο Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας όπως παρακάτω:
“…Σας ενημερώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια, μέσω της επαγγελματικής
ενασχόλησης των μελών μας είτε στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης είτε
Ελευθέρων Επαγγελματιών στο Νομό της Καστοριάς, έχει διαπιστωθεί ότι
υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα γεωμετρικά στοιχεία των
κτηματολογικών διαγραμμάτων του λειτουργούντος Κτηματολογίου, σε όλες τις
περιοχές του Νομού Καστοριάς που είχαν ενταχεθεί στο πρώτο κύριο
πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου και μέσω αυτού κτηματογραφήθηκαν.
Τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί, οφείλονται σχεδόν στο σύνολό τους σε
σφάλματα στα γεωμετρικά στοιχεία των κτηματολογικών διαγραμμάτων τα
οποία προέρχονται από αστοχίες της μελέτης κτηματογράφησης
και
ειδικότερα:
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από την λανθασμένη απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης των
γεωτεμαχίων, η οποία προφανώς οσείλεται σε ελλιπή ή πλημμελή
στμπλήρωση των φωτογραμμετρικών στοιχείων της κτηματογράφησης
με επίγειες μεθόδους αποτύπωσης των γεωτεμαχίων και



από την παράλειψη εφαρμογής ή εσφαλμένη απόδοση και μεταφορά
των γεωμετρικών στοιχείων των διαγραμμάτων που συνοδεύουν
διοικητικές πράξεις όπως Διανομές-Αναδασμούς αγροκτημάτων, Πράξεις
εφαρμογή και τακτοποίησης.

Το αποτέλεσμα είναι το σύνολο σχεδόν της γεωμετρικής πληροφορίας των
διαγραμμάτων του υφιστάμενου Κτηματολογίου στο Νομό Καστοριάς, να είναι
σήμερα, πρακτικό ανεφάρμοστο, καθώς δεν συμπίπτει ούτε με την υφιστάμενη
κατάσταση των γεωτεμαχίων ούτε με αυτά που σαφώς ορίζουν διοικητικές
πράξεις όπως όρια κληροτεμαχίων, οικοδομικών τετραγώνων κλπ. Για όλα τις
πιο άνω περιπτώσεις όπως και για πολλές άλλες υπάρχουν διαθέσιμα πολλά
παραδείγματα και τοπογραφικά διαγράμματα που μπορούν να προσκομισθούν
εάν αυτό απαιτηθεί.
Τα ανωτέρω προβλήματα δεν αφορούν μόνο την εργασία και τους κλάδους των
Αγρονόμων Τοπογράφων και Πολιτικών Μηχανικών, αλλά κυρίως αποτελεί
σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα με σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις.
Κατόπιν αυτών, ζητούμε την θεσμική παρέμβαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας προς την Κτηματολόγιο Α.Ε. για την έγκριση υπαγωγής στη διαδικασία
προσαρμογής των κτηματολογικών διαγραμμάτων του Ν. Καστοριάς όπως
σαφώς προβλέπεται το άρθρο 19Α του Ν. 2664/1998, όπως αυτό προστέθηκε
στον Ν. 3983/2011».
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ2/2016
Γίνεται ενημέρωση για την έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 6 -7 Φεβρουαρίου 2016 στην
Αθήνα με μοναδικό θέμα το Ασφαλιστικό.
Αποφασίζεται η μετάβαση του Προέδρου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Μαυροματίδη
Δημήτρη στην Αθήνα από την Παρασκευή 5 -2-2016 έως την Κυριακή 7-2-2016 για
τη συμμετοχή του στην έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. για το
ασφαλιστικό.
Ο προϋπολογισμός της μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 460 Ευρώ
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 6ο
O Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρεται στο υπ. Αρ. πρ. 1549 της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Γρεβενών σχετικά με τις άμεσες σωστικές εργασίες που
απαιτούνται για τη διάσωση του γεφυριού Ματσαγκάνη στην Κρανιά του Δήμου
Γρεβενών της Π.Ε. Γρεβενών.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ2/2016
Αποφασίζεται η αποστολή, στην ΕΦΑ Γρεβενών και στην Διεύθυνση Τεχνικών
Έργων της Π.Ε. Γρεβενών, τεύχους με περιεχόμενα την φωτογραφική
αποτύπωση του πετρογέφυρου Ματσαγκάνη καθώς και εμπεριστατωμένη
τεχνική έκθεση με το σύνολο των σωστικών εργασιών που απαιτούνται για την
ανάσχεση της κατάρρεσυης του πετρογέφυρου Ματσαγκάνη.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1ο
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος

