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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 16-2-2016      7:30 μ.μ.
                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Έγκριση πρακτικών 20,21,22,23 και 24 συνεδριάσεων της Δ.Ε.

3.  Ορισμός  εκπροσώπων  (σε  συνεννόηση  με  το  ΣΑΔΑΣ)  για  τη  συγκρότηση
τριμελούς  επιτροπής  επικινδύνων  ετοιμόρροπων  κατασκευών  στις
Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

4.  Επιστολή  ΕΕΔΕ  για  μεταπτυχιακό  πρόγραμμα  στη  Διοίκηση  Επιχειρήσεων
στην πόλη της Κοζάνης.

5. Έγκριση δαπανών.

6.  Διαβούλευση  για  το  Σχέδιο  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015-2019  της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Υποβολή υπομνήματος με θέσεις – προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το συνέδριο
restart Kozani.
β)  Ανοιχτή  επιστολή  των  εταιρειών  μεταφορών  περιοχής  Σερβίων  για  την
αναγκαιότητα  κατασκευής  σύγχρονου  οδικού  άξονα  στο  τμήμα  Ε.Ο.  Κοζάνη-
Σέρβια –Σαραντάπορο-Ελασσόνα-Λάρισα.
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γ)  Επιστολή  Τ.Ε.Ε.  Τμήματος  Δυτικής  Κρήτης  Αυτοτέλεια  ΔΕΔΙΣΑ  Α.Ε.  και
επέκταση ΧΥΤΥ Χανίων.
δ) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και  Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ για
συνδιοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης για την Πτολεμαίδα V.

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «3.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

                      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  ,  Ζιώγας  Κωνσταντίνος,  ‘Ηργης  Δημήτριος,  ,  ,
Ντέλμας Κωνσταντίνος,   Συλλίρης Νικόλαος ( από το 3ο θέμα),
Κακάλης Αθανάσιος (από το 5ο θέμα)   μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, Παπακώστας Ιωάννης , μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  2ο, 3o, 4o,Ε.Η.,5o,1o (+E.H.), 6o.  

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ3/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ3/2016

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 20ης , 21ης, 22ης  , 23ης και  24ης     συνεδρίασης της 
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2015 .

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3  ο

Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  124/8-2-2016  έγγραφο  της
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ3/2016

Μετά  και  από  πρόταση  της  Ν.Ε.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Νομού  Γρεβενών  ορίζονται
εκπρόσωποι  της  τριμελούς επιτροπής επικινδύνων ετοιμόρροπων κατασκευών
στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Γρεβενών οι συν. : 

https://www.dropbox.com/sh/76yec3qsk3o0ygo/AACjFUA1th6Nnwk6fR83QewSa?dl=0
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1. Σαμαρά Σουλτάνα, Αρχιτέκτονας  Μηχανικός, ως τακτικό  μέλος

2. Μπρασινίκα Μαρία,  Αρχιτέκτονας  Μηχανικός,  ως αναπληρωματικό  μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο

Ο  συν.  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης  αναφέρει  επιγραμματικά  το  αίτημα-
επιστολή  της  για  υποστήριξη  του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διοργάνωση μεταπτυχιακού
προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στην πόλη της Κοζάνης (αρ. πρωτ.
ΤΕΕ/ΤΔΜ  128–8/2/2016).

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ3/2016
Αποφασίζεται η αποστολή απαντητικής επιστολής όπως παρακάτω:

“Αναφερόμενοι στο θέμα και στο σχετικό έγγραφό σας περί υποστήριξης και
συνδιοργάνωσης  της  πρωτοβουλίας  για  υλοποίηση  του  Μεταπτυχιακού
Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από την Ε.Ε.Δ.Ε. στην Κοζάνη, σας
ενημερώνουμε ότι το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας δύναται να ικανοποιήσει
μόνο  το  αίτημα  περί  φιλοξενίας  των  εισηγήσεων  του  Προγράμματος  στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του,  καθώς  και  να  προωθήσει  -  κοινοποιήσει  τη
διοργάνωση του Προγράμματος στα μέλη του, διπλωματούχους μηχανικούς, στη
Δυτική Μακεδονία». 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΘΕΜΑ

Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρεται στην δωροεπιταγή αξίας 100 
                              ευρώ από το κατάστημα χαρτικών-βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης Κ. και Χ. ΟΕ που

κέρδισε,  πετυχαίνοντας  το  φλουρί  στην  κοπή  πίτας  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στις
30/1/2016  στην Κοζάνη, ο συν.  Α. Πολυζάκης και τη βούληση του να δοθεί η
δωροεπιταγή  σε  κάποιον  σύλλογο  που  δραστηριοποιείται  στην  περιοχή  και
σχετίζεται με παιδιά που έχουν ανάγκη από χαρτικά, βιβλία, γραφική ύλη κτλ. 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ3/2016
Εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης  να  αναζητήσει  ποιοι  τέτοιοι
σύλλογοι  υπάρχουν  στην  περιοχή,  ώστε  να  δοθεί  σε  κάποιον  από  αυτούς  η
δωροεπιταγή.

Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 5  ο

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ3/2016

                                                                                                                                                    
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου  2015

47,81

ACS courier για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 9,27
ΟΤΕ  COSMOTE για  τηλεφωνικά  έξοδα  των  γραφείων  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ

277,00

ΔΕΥΑΚ για έξοδα τηλεθέρμανσης των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 565,00
ΔΕΗ  Κοζάνης  για  κατανάλωση  ρεύματος  των  γραφείων  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ από 25/10/2015 έως 23/11/2015

516,00

ΔΕΗ Καστοριάς για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων του
ΤΕΕ/ΤΔΜ από 29/9/2015 έως 25-11-2015

34,00

Φτάκας Χρήστος για εκδήλωση κοπής πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ 730,00
Αστέριος Φίλιος για απεντόμωση – απολύμανση του Αρχοντικού
Παπατέρπου

73,80

Πάπιστα  Σταυρούλα  για  σύνταξη  πραγματογνωμοσύνης  του
Θεραπευτηρίου Σπινάρη

706,08

Αλεξιάδης Παντελεήμων για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης του
Θεραπευτηρίου Σπινάρη

706,08

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΘ (Προγραμματική τέφρας) 20.000

Ο συνάδελφος Ντέλμας ψηφίζει λευκό στη δαπάνη για την πληρωμή της 
προγραμματικής σύμβασης για την τέφρα γιατί είχε εκφράσει τη διαφωνία του στην 
αρχική απόφαση για την υλοποίησή της.

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 1  ο

δ) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και  Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ για
συνδιοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης για την Πτολεμαίδα V.

Ο  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης ενημερώνει  τη  Δ.Ε.  για  την  από  κοινού  με  τον
Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη, αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο
&  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  της  ΔΕΗ  Α.Ε.  και  στην  Ανάδοχο  Κοινοπραξία  για  την
κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα V», ΤΕΡΝΑ Α.Ε., σχετικά με τη
συνδιοργάνωση  δημόσιας  εκδήλωσης  για  την  νέα  μονάδα  «Πτολεμαϊδα  V»  με
στόχο την ενημέρωση του τεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου της Δ. Μακεδονίας
αναφορικά με τις δυνατότητες τόσο της αξιοποίησης επιστημονικού και εργατικού
δυναμικού όσο και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών, που αναδύονται κατά την
κατασκευή του εν λόγω έργου, που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
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Επίσης  ενημερώνει  ότι  ήδη  η  Ανάδοχος  Κοινοπραξία  κατασκευής  του  έργου
«Πτολεμαϊδα  V», ΤΕΡΝΑ Α.Ε., απάντησε θετικά σε αυτήν την πρόσκληση (Αρ. Πρ.
126414).

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει για την πρόσκληση του Περιφερειάρχη 
Δ. Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδη, σε σύσκεψη με θέμα: «Εκπόνηση του ενεργειακού 
χάρτη Δυτικής Μακεδονίας» την Τετάρτη 3/2/2016 στην ΖΕΠ. Αντικείμενο της 
σύσκεψης θα είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προχωρήσει η ΠΔΜ για την 
υλοποίηση του ενεργειακού χάρτη της Περιφέρειας.

ΘΕΜΑ 6  ο

Ο  συν.  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης  αναφέρεται  στο  Σχέδιο  Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
2015-2019   που  εκπόνησε  η  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και  το  θέτει  σε
δημόσια διαβούλευση. Ως συντάκτης του Σχεδίου κάνει μια συνοπτική παρουσίαση
στη Δ.Ε. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΔΜ 2015-2019 περιλαμβάνει:

 την αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής 
και του εσωτερικού περιβάλλοντος της Περιφέρειας

 το όραμα και τις αρχές λειτουργίας και διακυβέρνησης
 τη στρατηγική περιφερειακής και εσωτερικής ανάπτυξης και
 τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας, υπό τη μορφή Αξόνων – 

Μέτρων – Στόχων.

Ο Στρατηγικός  Σχεδιασμός  αποτελεί  προπαρασκευαστική  πράξη  της  διαδικασίας
κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η ουσία του είναι να περιγράψει
το  πλαίσιο  που  συνοψίζει  τις  στρατηγικές  επιλογές  της  Περιφέρειας  και  να
καταγράψει τις δυνατότητες υλοποίησης αυτών των επιλογών τα επόμενα χρόνια.

Ο  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης αναφέρει  ότι  το  πενταετές  Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα της ΠΔΜ 2015-2019 θα αποτελέσει  με  την  ολοκλήρωση του ένα
πολυτομεακό  πρόγραμμα  περιφερειακής  και  οργανωτικής-λειτουργικής
ανάπτυξης της Περιφέρειας, καθώς αφορά τόσο τις αναπτυξιακές υποδομές και
επενδύσεις όσο και στη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργείας της ΠΔΜ και
των νομιών προσώπων της.   Είναι  μια διαβούλευση που θα ενισχυθεί  με τις
πιθανές παρατηρήσεις των διαφόρων επιστημονικών φορέων, απλών πολιτών,
κοινωνικών και οικονομικών φορέων της ΠΔΜ.

Ακολουθεί συζήτηση.
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ3/2016

Αποφασίζεται  να  σταλεί  το  κείμενο  του  Στρατηγικού  Σχεδιασμού  στις
σχετιζόμενες με το θέμα Μόνιμες Επιτροπές του τμήματος και αν προκύψουν
παρατηρήσεις, επισημάνσεις, προτάσεις επί τούτου, αυτές να σταλούν στη Δ.Ε.
για  έγκριση  και  αποστολή  τους  στη  φόρμα  διαβούλευσης  της  Περιφέρειας.
Ωστόσο δεν κρίνεται απαραίτητη η αποστολή δεδομένου ότι το ΤΕΕ έχει  ήδη
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αποστείλει κατά καιρούς τις παρεμβάσεις του οι οποίες και σε μεγάλο βαθμό
ενσωματώθηκαν.
  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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