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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

8-3-2016      7:30 μ.μ.

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Επιστολή Μανούση Θεμιστοκλή  για δέσμευση από Δ.Ο.Υ.  χρηματικού ποσού
από Λογαριασμό Όψεως Αμοιβών Μηχανικού στην Εθνική Τράπεζα. 

3.  Ορισμός  εκπροσώπων   ΤΕΕ/ΤΔΜ  στην  Κοινή  Επιτροπή  Παρακολούθησης
(Κ.Ε.Π.) των παρακάτω Προγραμματικών Συμβάσεων:

 Διερεύνηση και αξιοποίηση των ωφελειών για τη Δυτική Μακεδονία από
την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδα  V από τη ΔΕΗ
Α.Ε. 

 Διερεύνηση  δυνατότητας  υλοποίησης  τηλεθέρμανσης  στην  πόλη  των
Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών
στερεών καυσίμων

 Υποστήριξη αποτύπωσης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών

4. Ενημερωτική εκδήλωση για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ (συνδιοργάνωση
με ΓΕΩΤΕΕ και ΟΕΕ, παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας)

5.  Απόφαση ΤΕΕ για ανάρτηση πανό σε κάθε Π.Τ. ΤΕΕ και στα κεντρικά γραφεία
με συνθήματα για το ασφαλιστικό    

6.  Πρόσκληση  για  σεμιναριακή  κατάρτιση  στις  μεθόδους  κτισίματος  και
αποκατάστασης πέτρινων κτηρίων
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7.  Ημερίδα του Δήμου Κοζάνης για τη μεταλιγνιτική περίοδο

8.  Ενημέρωση για την κατανομή των πόρων στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΑΡ  [Trans Adriatic Pipeline]

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Επιστολή  Προέδρου  ΠΕΔ  Δυτικής  Μακεδονίας  για  τη  συμμετοχή  της  στη
συνδιοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης για την Πτολεμαίδα V.
β)Επιστολή  απάντησης  τεχνικής  εταιρίας  ΤΕΡΝΑ  στην  πρόσκληση
Περιφερειάρχη  και  Προέδρου  Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  συνδιοργάνωση  δημόσιας
εκδήλωσης για την Πτολεμαϊδα V
γ) Αίτημα Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών για παραχώρηση αίθουσας
για διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας το Σάββατο 19-3-2016.
δ) Δ.Τ. για το συνέδριο Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης.
ε)  Πρόσκληση  για  συμμετοχή  στην  3η Εθνική  Επιτροπή  Διακυβέρνησης  του
έργου  RES H/C Spread του  Ευρωπαϊκού  Προγράμματος  «Ευφυή  Ενέργεια
Ευρώπη»
στ) Εγκατάσταση τερματικού P.O.S. στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ζ) Διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

η) Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών από το 

σύνολο των Συμβουλίων και Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (7/3-

11/3/2016)

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «4.2016». 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, Κακάλης Αθανάσιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, Παπακώστας Ιωάννης , μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  3ο, 2o, 4ο,5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 1o  

https://www.dropbox.com/sh/ig8zuvfomlbkcv1/AADjh7N9TUinEqf4gXxMQTeja?dl=0
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Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ4/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο

Ορίζονται οι παρακάτω εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης των Προγραμματικών Συμβάσεων του θέματος:

Α)  Στην  Π.Σ.  με  θέμα  «Διερεύνηση  και  αξιοποίηση  των  ωφελειών  για  τη
Δυτική  Μακεδονία  από  την  κατασκευή  της  νέας  λιγνιτικής  μονάδας
Πτολεμαϊδα  V από τη ΔΕΗ Α.Ε.» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8
αυτής, ορίζονται oι:

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ4/2016
1. Γιαννακίδης Δημήτρης, Αντιπρόεδρος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως τακτικό 

μέλος και Ήργης Δημήτρης, μέλος Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ως 
αναπληρωματικό μέλος

2. Κακάλης Αθανάσιος, μέλος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ ως τακτικό μέλος και 
Καλαμάρα Κλεοπάτρα, μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ ως 
αναπληρωματικό μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν

Β) Στην Π.Σ.  με  θέμα (Αρ.  αποφ.  ΤΕΕ/ΤΔΜ Α8/Δ.Ε./Σ12/2015)  «Διερεύνηση
δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με
αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών
καυσίμων» και  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 αυτής,  όπως
καταγράφεται παρακάτω:

“Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η
( Ά ρ θ ρ ο  1 0 0 ,  Ν . 3 8 5 2 / 1 0 )

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των 
Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών 
στερεών καυσίμων

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

2. Δήμος Γρεβενών

3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1   :  Νομική βάση της σύμβασης
Άρθρο 2   :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Άρθρο 3   :  Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 4   :  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών

Άρθρο 5   :    Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής
Άρθρο 6   :  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Άρθρο 7   :  Ρήτρες
Άρθρο 8   :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Άρθρο 9   :  Επίλυση διαφορών
Άρθρο 10 : Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Στην Κοζάνη σήμερα, 22 Φεβροαυρίου 2016, οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω 
και θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας/Περιφερειακή  Ενότητα  Γρεβενών,  νόμιμα

εκπροσωπούμενη  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον  Περιφερειάρχη  κ.

Καρυπίδη Θεόδωρο, βάσει  της υπ’  αριθμ.  19/2015 (11-2-2015) απόφασης του

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

2. Ο Δήμος Γρεβενών, νόμιμα εκπροσωπούμενος για την υπογραφή της παρούσας

από  τον  Δήμαρχο  κ.  Δασταμάνη  Γεώργιο,  βάσει  της  υπ’  αριθμ.  348/2014

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβένων.  

3. Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας/Τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  νόμιμα

εκπροσωπούμενο  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον  Πρόεδρο  της

Διοικούσας  Επιτροπής  κ.  Μαυροματίδη  Δημήτρη,  βάσει  της  υπ’  αριθμ.

Α12/ΔΕ/Σ18/2015 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1  :  Νομική βάση της σύμβασης

Νομική βάση της παρούσης είναι:
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 το  άρθρο  100  του  Ν.  3852/2010  για  τη  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −  Πρόγραμμα

Καλλικράτης», 

 το άρθρο 8 παρ.9 & 10 και το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν.4071/2012, 

 το άρθρο 36 Ν.4257/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχει σύμφωνα με τη δυνατότητα που 
δίνεται με την παρ. 1α του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, ενώ το ΤΕΕ / Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας ως Επιμελητήριο και Επιστημονικός Φορέας Δημοσίου 
σύμφωνα με την παρ. 1β του άνω άρθρου.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με: 
 την περίπτωση δ του άρθρου 1 του από 10.5.1946 Ν.Δ. που κυρώθηκε με

το Ν. 28/1946

 την & 4 του άρθρου 15 του Ν. 1486/1984 

 την & 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993

 το άρθρο 66  του Ν. 4042/2012

δύναται να υλοποιήσει επιστημονικό έργο με τις Μόνιμες Επιτροπές του καθώς και 
με Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από μέλη του.

Άρθρο 2  :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της και θα είναι  διάρκειας έξι (6) μηνών. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 3  :  Αντικείμενο της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης αποτελούν τα παρακάτω στάδια τα οποία 
περιλαμβάνουν : 

i. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το είδος, την ποιότητα (θερμική αξία) 
και την ποσότητα της διαθέσιμη βιομάζας στο νομό Γρεβενών. Έχει ήδη προηγηθεί 
σχετική μελέτη για το βιοαέριο που θα αξιοποιηθεί. 

ii. Εκτίμηση για το κόστος συλλογής και μεταφοράς της διαθέσιμης 
βιομάζας (αποθήκευση και logistics βιομάζας). 

iii. Κατά τη διάρκεια των δύο παραπάνω φάσεων θα εξεταστούν και 
περιβαλλοντικά θέματα, μιας και μέρος του νομού υπάγεται στην περιοχή Natura.

iv. Εξέταση της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας για τηλεθέρμανση. Θα 
γίνει ένας αρχικός υπολογισμός των θερμικών αναγκών της πόλης, στο βαθμό που 
αυτές μπορούν να καλυφθούν από τη βιομάζα. Θα καταγραφούν οι υπάρχουσες 
εγκαταστάσεις θέρμανσης που κυριαρχούν σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους και η
δυνατότητα εγκατάστασης τηλεθέρμανσης. 
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v. Θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης ξυλίτη ή λιγνίτη από την Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας για συμπληρωματική/ολική κάλυψη αναγκών.

vi. θα καθοριστεί η τεχνολογία (ή οι τεχνολογίες) καυστήρα που θα 
χρησιμοποιηθούν. Θα αναζητηθούν / αξιοποιηθούν υπάρχουσες εργασίες σχετικές με 
την τηλεθέρμανση Γρεβενών.

Άρθρο 4  :   Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ανέρχεται  σε έξι  (6) μήνες από την υπογραφή της

παρούσας σύμβασης. 

Άρθρο 5  :   Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής

Το συνολικό τίμημα ορίζεται σε 5.000 ευρώ. Το παραπάνω ποσό θα καταβάλλεται

από  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  στο  ΤΕΕ/ΤΔΜ  μερικώς  ή  συνολικά,

ανάλογα  με  την  πρόοδο  εργασιών.  Τροποποίηση  των  παραπάνω  ποσών,  για

πληθωριστική ή άλλη προσαρμογή τους μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν απόφασης της

Κ.Ε.Π. του άρθρου 8 της παρούσης. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, θα

εκδώσει γραμμάτιο είσπραξης ως το προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό.

Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
i. Να  εποπτεύει  με  προσωπικό  της,  την  παρακολούθηση  εφαρμογής  της

σύμβασης  στο  πλαίσιο  του  συνόλου  των  άρθρων  αυτής  ως  συμβατική

υποχρέωση,  πέρα  από  την  εν  γένει  εποπτεία  που  ασκεί  στα  θέματα

αρμοδιότητάς της.

ii. Να  υποστηρίξει  με  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής

Ενότητας Γρεβενών την υλοποίηση της Σύμβασης παρέχοντας στους εταίρους

κάθε  αναγκαία  πληροφορία  και  υποστήριξη  για  την  άρτια  και  έγκαιρη

εκτέλεσή της.

iii. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας.

iv. Την οικονομική διαχείριση και  καταβολή των αναγκαίων πόρων μέσω της

Οικονομικής  Υπηρεσίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Γρεβενών  με

χρηματοδότηση  από  τους  Κεντρικούς  Αυτοτελείς  Πόρους  (ΚΑΠ)  και  τη

Συλλογική Απόφαση Μελετών Περιφέρειας (ΣΑΜΠ), όπως προβλέπονται στο

άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης.
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Β. Ο Δήμος Γρεβενών αναλαμβάνει:
i. Να  εποπτεύει,  με  το  προσωπικό  του,  την  παρακολούθηση  εφαρμογής  της

σύμβασης  στο  πλαίσιο  του  συνόλου  των  άρθρων  αυτής  ως  συμβατική

υποχρέωση,  πέρα  από  την  εν  γένει  εποπτεία  που  ασκεί  στα  θέματα

αρμοδιότητας της.

ii. Να υποστηρίξει με την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών

την  υλοποίηση  της  Σύμβασης  παρέχοντας  στους  εταίρους  κάθε  αναγκαία

πληροφορία και υποστήριξη για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή της,

iii. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας,

Β. Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
i. Να υποστηρίξει με το προσωπικό του, τις Μόνιμες Επιτροπές του και με την

συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας Έργου την παρούσα σύμβαση.

ii. Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας.

iii. Να παραδώσει εντός προθεσμίας τα παραδοτέα σύμφωνα με το άρθρο 3 της

παρούσης. 

iv. Να  εκδίδει  και  να  αποστέλλει  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  τα

κατάλληλα  παραστατικά  για  την  πληρωμή  του  τιμήματος  όπως  αυτό

προσδιορίζεται κάθε φορά από την ΚΕΠ. 

Άρθρο 7 :  Ρήτρες 

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  τους  όρους  της  παρούσας

σύμβασης. Η παράβαση οπουδήποτε από τους όρους  της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης ή η παράβαση νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών

από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε

θετική  ή αποθετική ζημιά. 

Άρθρο 8  :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ)

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Συμβάσεως με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται 
από τρία (3) μέλη ως εξής:
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1. Έναν  (1)  εκπρόσωπο  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  με  τον

αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής

Μακεδονίας με τον/την αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Γρεβενών με τον αναπληρωτή του 

Η Επιτροπή  συγκαλείται  από  τον Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση αναγράφονται
τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα εγγράφως.
Στην ημερήσια διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  εισάγονται προς  συζήτηση
τα   θέματα   που  θα  ζητήσουν  έγγραφα  οι  εκπρόσωποι  έστω  και  ενός  των
συμβαλλομένων μερών.

Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσης και η 
επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της και να παραδώσει 
εντός προθεσμίας τα παραδοτέα σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης στους 
εταίρους.

Η ΚΕΠ παρεμβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών. Η Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε 
διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της παρούσας και συνεδριάζει στα 
γραφεία της Π.Ε. Γρεβενών ή στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην 
Κοζάνη. 

Πρόεδρος της ΚΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και χρέη Γραμματέα ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας.

Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 2 τουλάχιστον από τα μέλη 
της.

Άρθρο 9  :  Επίλυση διαφορών

Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από 
την αθέτηση των όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 8. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και 
ερμηνεία της παρούσης και που δεν θα διευθετείται από την ΚΕΠ θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Κοζάνης οποιουδήποτε βαθμού και 
δικαιοδοσίας. 

Άρθρο 10  :  Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την 
έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Τροποποίηση των όρων της 
παρούσας με βάση οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς 
να επηρεάζεται η ισχύς της παρούσας.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 
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μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων
στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση.   
Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση 
οποιουδήποτε όρου του παρόντος παρέχει το δικαίωμα, ύστερα από εξώδικη 
πρόσκληση, της λύσης της παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή και υπογράφηκε σε 6 αντίτυπα και 
διαβιβάστηκαν από 2 αντίτυπα στα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Για το Δήμο Γρεβενών

Καρυπίδης Θεόδωρος    Δασταμάνης Γεώργιος

Περιφερειάρχης Δήμαρχος Γρεβενών

Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ

Μαυροματίδης Δημήτριος
Πρόεδρος Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ

Ο συν. Συλλίρης Νικόλαος προτείνει τον εαυτό του ως τακτικό μέλος της Κ.Ε.Π.
της  παραπάνω  Π.Σ.  Κατόπιν  ψηφοφορίας  των  παρόντων  μελών  της  Δ.Ε.,  η
πρότασή  του  καταψηφίζεται  από  τους  υπόλοιπους  (6)  έξι  παρόντες  και
λαμβάνει  μία  ψήφο.  Ο  Πρόεδρος   Δ.  Μαυροματίδης προτείνει  τους  συν.
Γιαννακόπουλο  Διονύση  ως  τακτικό  μέλος  και  Καρλόπουλο  Ευάγγελο  ως
αναπληρωματικό μέλος. Κατόπιν ψηφοφορίας ο συν. Συλλίρης ψηφίζει κατά και
ου υπόλοιποι υπέρ.

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ4/2016

Ορίζεται ο συν.  Γιαννακόπουλος Διονύσης, συντονιστής της Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
«Ενέργεια  και  Ηλεκτροπαραγωγή»  ως  τακτικό  μέλος  και  ο  συν.  Καρλόπουλος
Ευάγγελος, συντονιστής  της  Μ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  «Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού,
Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» ως αναπληρωμστικό μέλος της ως
άνω Κ.Ε.Π.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Γ) Στην Π.Σ. με θέμα (Αρ. Αποφ. ΤΕΕ/ΤΔΜ Α10/Δ.Ε./Σ12/2015)  «Υποστήριξη
αποτύπωσης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών» σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 αυτής, , όπως καταγράφεται παρακάτω:

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η
( Ά ρ θ ρ ο  1 0 0 ,  Ν . 3 8 5 2 / 1 0 )
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ΘΕΜΑ: Υποστήριξη αποτύπωσης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών  

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ:

1.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 

2.  Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
3 .Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1   :  Νομική βάση της σύμβασης
Άρθρο 2   :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 
Άρθρο 3   :  Αντικείμενο της Σύμβασης

Άρθρο 4   :  Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών

Άρθρο 5   :    Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής
Άρθρο 6   :  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Άρθρο 7   :  Ρήτρες
Άρθρο 8   :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Άρθρο 9   :  Επίλυση διαφορών
Άρθρο 10 : Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Στην Κοζάνη σήμερα … ………… 2016, οι φορείς που αναφέρονται παρακάτω και 
θα καλούνται στο εξής «συμβαλλόμενοι»:

1. Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,  νόμιμα  εκπροσωπούμενη  για  την

υπογραφή της παρούσας από τον Περιφερειάρχη κ. Καρυπίδη Θεόδωρο,

βάσει της υπ’ αριθμ.  19/2015 (11-2-2015) απόφασης του Περιφερειακού

Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο για την

υπογραφή της παρούσας από τ………………………………………………….

3. Το  Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας/Τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  νόμιμα

εκπροσωπούμενο  για  την  υπογραφή  της  παρούσας  από  τον  Πρόεδρο  της

Διοικούσας  Επιτροπής  κ.  Μαυροματίδη  Δημήτρη,  βάσει  της  υπ’  αριθμ.

Α12/ΔΕ/Σ18/2015 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

4.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1  :  Νομική βάση της σύμβασης

Νομική βάση της παρούσης είναι:
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 το  άρθρο  100  του  Ν.  3852/2010  για  τη  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  −  Πρόγραμμα

Καλλικράτης», 

 το άρθρο 8 παρ.9 & 10 και το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν.4071/2012, 

 το άρθρο 36 Ν.4257/2014

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
συμμετέχουν σύμφωνα με τη δυνατότητα που δίνεται με την παρ. 1α του άρθρου 100 
του Ν.3852/2010, ενώ το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ως Επιμελητήριο και 
Επιστημονικός Φορέας Δημοσίου σύμφωνα με την παρ. 1β του άνω άρθρου.

Το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με: 
 την περίπτωση δ του άρθρου 1 του από 10.5.1946 Ν.Δ. που κυρώθηκε με

το Ν. 28/1946

 την & 4 του άρθρου 15 του Ν. 1486/1984 

 την & 39 του άρθρου 27 του Ν. 2166/1993

 το άρθρο 66  του Ν. 4042/2012

δύναται να υλοποιήσει επιστημονικό έργο με τις Μόνιμες Επιτροπές του καθώς 
και με Ομάδα Έργου που θα αποτελείται από μέλη του.

Άρθρο 2  :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης 

Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής
της και θα είναι  διάρκειας ενός (1) έτους. Η διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συμφωνία των 
συμβαλλομένων μερών.

Άρθρο 3  :  Αντικείμενο και σκοπός της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσης σύμβασης είναι η αποτίμηση, όπως προσδιορίζεται 
παρακάτω, των παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας και των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών μνημείων σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας. Σημειώνεται 
ότι εκ του Παραρτήματος 2 θα επιλεγούν από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης,
κατόπιν υποδείξεως από την Ε.Φ.Α. Γρεβενών 30 μνημειακές κατασκευές. Σε 
περίπτωση μη υποδείξεως η Κ.Ε.Π. θα επιλέξει εντός 2 μηνών το αργότερο από την 
υπογραφή της παρούσας τις ανωτέρω μνημειακές κατασκευές. 

Αναλυτικότερα προβλέπεται για κάθε μνημειακή κατασκευή η αποτίμηση της 
παθολογίας, των φθορών και της απομένουσας φέρουσας ικανότητας κατά τρόπο που
να μπορούν να τεθούν προτεραιότητες για το ευρύτερο έργο της αποκατάστασης και 
ανάδειξης των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της περιοχής. 
Συγκεκριμένα:
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1. Αποτίμηση  της  Φέρουσας  Ικανότητας  των  Πετρογεφυρών  του

Παραρτήματος 1, με τους παρακάτω προτεινόμενους ελέγχους: 

Α) Έλεγχος λιθοσωμάτων ακρόβαθρων έναντι εισχώρησης ριζών από παρακείμενα
δένδρα.
 Β)Έλεγχος λιθοσωμάτων μεσόβαθρων και εμβόλων από προσχώσεις και από 
εισχώρηση ριζών καθώς και της μετατόπισης ακτογραμμής από προσχώσεις.
 Γ)Έλεγχος - εντοπισμός ρηγματώσεων στα λιθοσώματα των ανωδομών. 
Αιτιολόγηση - παθολογία. 
Δ)Έλεγχος έναντι εισροής όμβριων από το κατάστρωμα στα υποκείμενα λιθοσώματα.
Εκτίμηση της κατάστασης του καταστρώματος. 
Ε)Έλεγχος τοπικής αποσάθρωσης λίθων και κονιαμάτων. Αναλυτικά τα γεφύρια τα 
οποία θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω:

2. Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας των μνημειακών κατασκευών της Π.Ε. 
Γρεβενών του Παραρτήματος 2, που περιλαμβάνει: 
- Αποτίμηση της παθολογίας, της φθοράς και της απομείνουσας φέρουσας ικανότητας
κάθε μνημείου (βυζαντινού και μεταβυντινού) κατά τρόπο που να μπορούν να τεθούν
προτεραιότητες για το ευρύτερο έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης των 
βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων της περιοχής. 
- Αναλυτικά, θα εξεταστούν 30 περίπου μνημεία, βυζαντινά και μεταβυζαντινά, από 
την παρακάτω ενδεικτική λίστα τα οποία και υποδείχθηκαν έπειτα από ενδελεχή 
συζήτηση και αίτημα του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην εποπτέυουσα Ε.Φ.Α. Γρεβενών, μετά και 
από συννενόηση με την Π.Ε. Γρεβενών.

3. Φωτογραφική αποτύπωση των μνημείων και των πετρογέφυρων των 
παραρτημάτων 1 και 2

4. Συνεννόηση με την Π.Ε. Γρεβενών και με το Δήμο Γρεβενών για τον 
προσδιορισμό και το είδος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στα 
πετρογέφυρα και στα μνημεία των Παραρτημάτων 1 και 2.

Επιπλέον με ευθύνη του ΤΕΕ/ΤΔΜ θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική εκδήλωση στα 
Γρεβενά για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παρούσης σύμβασης.

Τροποποίηση του Πίνακα μπορεί να γίνει μόνο μετά από απόφαση της ΚΕΠ.

Άρθρο 4  :   Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών

Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης ανέρχεται σε ένα (1) έτος. 

Άρθρο 5  :   Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής

Το  συνολικό  τίμημα  ορίζεται  σε  16.500  ευρώ.Αναλυτικά  ο  προϋπολογισμός

εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  παρατίθεται  στο  Παράρτημα  3  της  παρούσας.  Τα

παραπάνω ποσά θα καταβάλλονται  από την Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  στο

ΤΕΕ/ΤΔΜ μερικώς ή συνολικά ανάλογα με την πρόοδο εργασιών. Τροποποίηση των
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παραπάνω ποσών, για πληθωριστική ή άλλη προσαρμογή τους μπορεί να γίνει μόνο

κατόπιν απόφασης της ΚΕΠ του άρθρου 7 της παρούσης.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ, που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, θα εκδώσει γραμμάτιο είσπραξης ως το

προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό.

Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
v. Να  εποπτεύει,  με  προσωπικό  της,  την  παρακολούθηση  εφαρμογής  της

σύμβασης  στο  πλαίσιο  του  συνόλου  των  άρθρων  αυτής  ως  συμβατική

υποχρέωση,  πέρα  από  την  εν  γένει  εποπτεία  που  ασκεί  στα  θέματα

αρμοδιότητάς της.

vi. Να  υποστηρίξει  με  την  Διεύθυνση  Τεχνικών  Έργων  της  Περιφερειακής

Ενότητας Γρεβενών την υλοποίηση της Σύμβασης παρέχοντας στους εταίρους

κάθε  αναγκαία  πληροφορία  και  υποστήριξη  για  την  άρτια  και  έγκαιρη

εκτέλεσή της.

vii. Να ορίσει τους εκπροσώπους της στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας.

viii. Την οικονομική διαχείριση και  καταβολή των αναγκαίων πόρων μέσω της

Οικονομικής  Υπηρεσίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Γρεβενών,  όπως

προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας σύμβασης.

ix. Να εξασφαλίσει την μετακίνηση και πρόσβαση των στελεχών του ΤΕΕ/ΤΔΜ

στα σημεία ελέγχου σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1 και 2.

Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αναλαμβάνει μέσω της Υπηρεσίας 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών: 

i. Να εποπτεύει,  με προσωπικό της παραπάνω Εφορείας, την παρακολούθηση

εφαρμογής της σύμβασης στο πλαίσιο του συνόλου των άρθρων αυτής ως

συμβατική υποχρέωση 

ii. Να  υποστηρίξει  με  προσωπικό  της  ΕΦΑ  Γρεβενών,  την  υλοποίηση  της

Σύμβασης  παρέχοντας  στους  εταίρους  κάθε  αναγκαία  πληροφορία  και

υποστήριξη για την άρτια και έγκαιρη εκτέλεσή της.

iii. Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας.
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iv. Να  εξασφαλίσει  την  άδεια  πρόσβασης  και  λειτουργίας  των  στελεχών  του

ΤΕΕ/ΤΔΜ στα σημεία ελέγχου σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1 και 2.

Γ. Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
v. Να υποστηρίξει με το προσωπικό του, τις Μόνιμες Επιτροπές του και με την

συγκρότηση Επιστημονικής Ομάδας Έργου την παρούσα σύμβαση.

vi. Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της

παρούσας.

vii. Να παραδώσει εντός προθεσμίας τα παραδοτέα σύμφωνα με τα Παραρτήματα

1 και 2 στην ΚΕΠ.

viii. Να  εκδίδει  και  να  αποστέλλει  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  τα

κατάλληλα  παραστατικά  για  την  πληρωμή  του  τιμήματος  όπως  αυτό

προσδιορίζεται κάθε φορά από την ΚΕΠ. 

Άρθρο 7 :  Ρήτρες 

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  οφείλουν  να  εφαρμόζουν  τους  όρους  της  παρούσας

σύμβασης. Η παράβαση οπουδήποτε από τους όρους  της παρούσας προγραμματικής

σύμβασης ή η παράβαση νόμου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών

από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο να ζητήσει κάθε

θετική  ή αποθετική ζημιά. 

Άρθρο 8  :  Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ)

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας συνιστάται Κοινή Επιτροπη 
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Συμβάσεως με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από 
τρία (3) μέλη ως εξής:

 Έναν (1) εκπρόσωπο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τον/την 
αναπληρωτή του.

 Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
τον/την  αναπληρωτή του 

 Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας με τον/την αναπληρωτή του.



Η Επιτροπή  συγκαλείται  από  τον Πρόεδρό  της.  Στην  πρόσκληση αναγράφονται
τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα μέλη έγκαιρα εγγράφως.
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Στην ημερήσια διάταξη  αναγράφονται  υποχρεωτικά  και  εισάγονται προς  συζήτηση
τα   θέματα   που  θα  ζητήσουν  έγγραφα  οι  εκπρόσωποι  έστω  και  ενός  των
συμβαλλομένων μερών.

Έργο της ΚΕΠ είναι η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της παρούσης και η 
επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίησή της και να παραδώσει 
εντός προθεσμίας τα παραδοτέα σύμφωνα με τα Παραρτήματα 1 και 2 στους 
εταίρους.

Η ΚΕΠ παρεμβαίνει και επιδιώκει την επίλυση των διαφορών μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών. Η Επιτροπή συγκαλείται στην πρώτη συνεδρίασή της σε 
διάστημα ενός (1) μήνα από την υπογραφή της παρούσας και συνεδριάζει στα 
γραφεία της Π.Ε. Γρεβενών ή στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην 
Κοζάνη. 

Πρόεδρος της ΚΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και χρέη Γραμματέα ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Η επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα ότνα είναι παρόντα 2 τουλάχιστον από τα μέλη 
της.

Άρθρο 9  :  Επίλυση διαφορών

Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από 
την αθέτηση των όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 
άρθρου 6. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και 
ερμηνεία της παρούσης και που δεν θα διευθετείται από την ΚΕΠ θα επιλύεται 
αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Κοζάνης οποιουδήποτε βαθμού και 
δικαιοδοσίας. 

Άρθρο 10  :  Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Καμία τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς την 
έγγραφη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων μερών. Τροποποίηση των όρων της 
παρούσας με βάση οποιαδήποτε αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου επέρχεται χωρίς 
να επηρεάζεται η ισχύς της παρούσας.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς τη σύμβαση ή η 
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε 
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων 
μερών από δικαιώματα ή απαλλαγή από υποχρέωσή τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων
στα συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από αυτή τη σύμβαση.   
Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση 
οποιουδήποτε όρου του παρόντος παρέχει το δικαίωμα, ύστερα από εξώδικη 
πρόσκληση, της λύσης της παρούσας σύμβασης από υπαιτιότητα της άλλης πλευράς. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και 
προς απόδειξη αναγνώστηκε η σύμβαση αυτή και υπογράφηκε σε 6 αντίτυπα και 
διαβιβάστηκαν από 2 αντίτυπα στα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ
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Καρυπίδης Θεόδωρος Μαυροματίδης Δημήτριος 

Περιφερειάρχης Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Λίστα Γεφυριών ευρύτερης περιοχής Γρεβενών 

ΑΑ Γεφύρι [τοποθεσία/ονομασία] Περιφερειακή Ενότητα
1 Λιάτιστας ή του κλεφτη (Τ.Κ. Σπηλαίου) Γρεβενών

2 Καγκέλια (Τ.Κ. Τρικώμου) Γρεβενών

3 Κατσουγιάννη ή Μύλου (Τ.Κ. Τρικώμου) Γρεβενών

4 Κάστρου  (Τ.Κ. Κάστρο) Γρεβενών

5 Σταυροποτάμου (Τ.Κ. Κηπουρειού) Γρεβενών

6 Κέντρου (Τ.Κ. Κέντρου) Γρεβενών

7 Ματσαγκάνη (Τ.Κ. Κρανιάς) Γρεβενών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Λίστα βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων περιοχής Δήμου
Γρεβενών 

ΑΑ Δ.Δ. - οικισμός- θέση Ναός 
1 Ταξιάρχης Ι.Μ. Ταξιαρχών

εκκρεμότητα μελέτης
2 Πυλωροί Αγ. Αποστόλων
3 Πυλωροί Αγ. Αθανάσιος
4 Πυλωροί Κοίμηση Θεοτόκου
5 Πιστικό Κοίμηση Θεοτόκου
6 Δίπορο Αγ. Νικόλαος
7 Ιτέα Προφ. Ηλίας
8 Σαρακήνα Αγ. Νικόλαος
9 Παλαιοχώρι Αγ. Παρασκευή
10 Κνίδη Κοίμηση Θεοτόκου
11 Κολοκυθάκι Αγ. Δημήτριος
12 Κολοκυθάκι Κοίμηση Θεοτόκου
13

Σαμαρίνα

Κοίμηση Θεοτόκου (Μεγάλη 
Παναγιά) εκκρεμότητα με Δ/νση
Αναστήλωσης

14
Σαμαρίνα

Γέννησης Θεοτόκου (Μικρή 
Παναγιά)

15 Σαμαρίνα Αγ. Αθανάσιος
16 Σαμαρίνα Προφ. Ηλίας
17 Σαμαρίνα Αγ. Παρασκευή
18 Σαμαρίνα Μεταμόρφωση του Σωτήρος
19 Μεσολούρι Αγ. Δημήτριος
20 Πρόσβορο Αγ. Δημήτριος
21 Δοτσικό Αγ. Αθανάσιος
22 Σμίξη Αγ. Αθανάσιος
23 Σμίξη Αγ. Νικόλαος
24 Σμίξη Αγ. Γεώργιος
25 Σμίξη Αγ. Παντελεήμονας
26 Αβδέλλα Αγ. Αθανάσιος
27 Αβδέλλα Αγ. Τριάδα
28 Σειρήνι, θέση Λειψοκούκι Ζωοδόχος Πηγή
29 Μοναχίτι Αγ. Δημήτριος
30 Δασύλλιο Αγ. Νικόλαος
31 Καλόχι Αγ. Αθανάσιος

Λίστα βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων περιοχής Δήμου
Δεσκάτης

ΑΑ Δ.Δ. - οικισμός- θέση Ναός
32 Παρασκευή Αγ. Χρυσόστομος (υπάρχει παλαιά 

ΑΔΑ: 67Φ446Ψ842-Ε1Η



εγκεκριμένη μελέτη)
33 Παλιουριά Μονής Ευαγγελίστριας (τα κελιά)
34  Παλιουριά Κοίμηση Θεοτόκου 
35 Παναγιά Αγ. Παρασκευή
36 Παναγιά Αγ. Αθανάσιος
37 Παναγιά Πρ. Ηλίας
38 Παναγιά (θέση Παλιοτούρκο) Αγ. Αθανάσιος
39 Ζάβορδα Ταξιάρχες
40 Τριφύλλι, θέση Νουμπενίτσα Κοίμηση Θεοτόκου 
41 Τριφύλλι, θέση Νουμπενίτσα Αγ. Γεώργιος
42       Τριφύλλι  (Κοιμητηριακός) Αγ. Γεώργιος
44 Άνοιξη Αγ. Δημήτριος
45 Διάκος Θεοτόκος
46 Γήλοφος Αγ. Δημήτριος
47 Δασοχώρι Αγ. Νικόλαος
48 Κατάκαλη Αγ. Γεώργιος
49 Τρικοκκιά Κοίμηση Θεοτόκου 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνεται ο συσχετισμός του φυσικού και του 
οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης: 

ΑΑ Παραδοτέα Τιμή Πλήθος Σύνολο

1.
Αποτίμηση παθολογίας των φθορών και 
απομένουσας φέρουσας ικανότητας [άρθρο 3]
Πετρογέφυρου του Παραρτήματος 1.

500 7 3.500

2.

Αποτίμηση παθολογίας των φθορών και 
απομένουσας φέρουσας ικανότητας [άρθρο 3]
για κάθε μνημειακή κατασκευή του 
Παραρτήματος 2.

400 30 12.000

3.
Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στα 
Γρεβενά.

1.000 1 1.000

Σύνολο 16.500

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ4/2016

Ορίζεται ο συν.  Ζιώγας Κώστας, μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως τακτικό μέλος 
και ο συν.Τράγιας Βασίλης, μέλος της Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ «Χωροταξικού 
πολεδομικού και Αστικού σχεδιασμού» ως αναπληρωμστικό μέλος της ως άνω 
Κ.Ε.Π.

Επικυρώνεται αυθημερόν
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ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ

Ο  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης αναφέρει  την  πρόταση  του  ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ  για
συμμετοχή  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  ως  associated partner (βοηθητικός  συνέταιρος)  στην
κατάθεση πρότασης για το ευρωπαϊκο πρόγραμμα  Interreg Adrion και  BIOECO-
R.D.I. με άλλους εταίρους εκτός των άλλων την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το
ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ και την ΑΝΚΟ Α.Ε. Η συνεισφορά του ΤΕΕ/ΤΔΜ, εάν η πρόταση
εγκριθεί τελικά,  θα είναι στο μεν  Interreg Adrion να συμβάλλει στο σχηματισμό
προγραμμάτων  τεχνικής  εκπαίδευσης  και  στην  ανάπτυξη-εξιδίκευση  της  εγχώρια
πολιτικής για την έρευνα και την τεχνολογία και επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη
της  τεχνικού  δυναμικού  της  χώρας  ,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  που  κάθε  φορά
προκύπτουν. Τέλος να  προωθήσει την απασχόληση και την κοινωνική ασφάλιση των
μελών  του.  Στο  δε  BIOECO-R.D.I.  η  συνεισφορά του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  θα  είναι  να
συμμετέχει  στις  δραστηριότητες  του  προγράμματος  που  είναι  σχετικές  με  τις
αρμοδιότητές του, όπως επίσης και να συμμετέχει σε διακρατικές εκδηλώσεις που θα
προσδώσουν  στο  ΤΕΕ/ΤΔΜ  την  ευκαιρία  να  δημιουργήσει  νέες  διεθνείς
βιομηχανικές  και  εμπορικές  συνέργειες  και  να  τονώσει  την  ανταγωνιστικά  της
περιοχής στον τομέα της βιοοικονομίας.

 Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ4/2016

Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ,  Δ. Μαυροματίδης, στην υπογραφή των σχετικών και απαραίτητων 
εγγράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, καθώς και σε κάθε άλλη 
ενέργεια για την προώθηση, επεξεργασία του προγράμματος Interreg Adrion.  

Επικυρώνεται αυθημερόν

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ4/2016

Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ,  Δ. Μαυροματίδης, στην υπογραφή των σχετικών και απαραίτητων 
εγγράφων ως νόμιμος εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ, καθώς και σε κάθε άλλη 
ενέργεια για την προώθηση, επεξεργασία του προγράμματος BIOECO-R.D.I..  

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 2  ο

Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης  ενημερώνει για την επιστολή του συν.  Μανούση
Θεμιστοκλή  περί  δέσμευσης από Δ.Ο.Υ.   χρηματικού ποσού από Λογαριασμό
του,   Όψεως Αμοιβών Μηχανικού στην Εθνική Τράπεζα (αρ.  πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ
129/8-2-2016).  Ακολουθεί  συζήτηση  επί  του  θέματος.  Αναφέρεται  από  τον
Πρόεδρο, το μέλος συν. Ντέλμα και την Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ
συν.  Τσιομπάνου  ότι  αυτός  ο  καθολικός  και  οριζόντιος  συμψηφισμός  σε  μη

ΑΔΑ: 67Φ446Ψ842-Ε1Η



ληξιπρόθεσμος οφειλές δεν είναι σωστός και είναι  εις  βάρος των μηχανικών,
εργοληπτών κτλ.  

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ4/2016

Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου σε νέα συνεδρίαση. 

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 4  ο

O Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης  ενημερώνει  τη  Δ.Ε.  για  τη  συνδιοργάνωση
ενημερωτικής  εκδήλωσης  πληροφόρησης  για  τα  τέσσερα  νέα  προγράμματα
ΕΣΠΑ, μαζί με το ΓΕΩΤΕΕ και ΟΕΕ, παραρτήματα Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ4/2016

Εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  να  προβεί  στις  απαραίτητες  επαφές  (επίσημους
φορείς  ενημέρωσης  για  τα  προγράμματα  ΕΣΠΑ  π.χ.  ΚΕΠΑ  ΑΝΕΜ  της
Θεσσαλονίκης ή άλλους κρατικούς φορείς π.χ. Υπουργείο Οικονομικών)  για την
συνδιοργάνωση της εκδήλωσης στον χώρο του ΤΕΕ ή  σε άλλο χώρο που θα
προταθεί. Η εκδήλωση θα γίνει αδαπάνως για το ΤΕΕ/ΤΔΜ

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 5  ο

O Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει την απόφαση της Δ.Ε. του κεντρικού
ΤΕΕ  περί  ανάρτησης,  σε  εμφανές  σημείο,  πανό  σε  κάθε  Π.Τ.  ΤΕΕ  και  στα
κεντρικά  γραφεία  με  συνθήματα  εις  βάρος  του  Σ/Ν  για  το  .ασφαλιστικό.
Αναφέρει ότι μας   ζητήθηκαν διαστάσεις πανό.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ4/2016
 Αποφασίζεται να σταλεί σχετική απάντηση από μέρους μας, όπως παρακάτω:

«Όσον αφορά το πανό που θα αναρτηθεί σε κάθε Περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ,
σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν διεξοδικής έρευνας στο Περιφερειακό μας τμήμα
προς αναζήτηση βέλτιστης θέσης ανάρτησής του ώστε να είναι ορατό από όσο
το  δυνατόν  περισσότερους  συναδέλφους  της  Περιφέρειάς  μας  (Δυτική
Μακεδονία),  καταλήξαμε  ότι  καλύτερη  λύση  για  το  τμήμα  μας  αποτελεί  ένα
φορητό roll up stand banner (πιθανές διαστάσεις 200 x 85 ή 100 ή 150 cm) που
θα  τοποθετηθεί  επί  της  εισόδου  του  τμήματος  για  να  είναι  ορατό  σε  όσους
εισέρχονται στο τμήμα, αλλά και σε κλαδικούς συλλόγους, Μόνιμες Επιτροπές,
Ομάδες Εργασίας κτλ»

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 6  ο
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Γίνεται  αναφορά στην πρόσκληση-ενημέρωση που εστάλη στο  ΤΕΕ/ΤΔΜ για
σεμιναριακή κατάρτιση των μηχανικών-μελών του,  στις  μεθόδους κτισίματος
και  αποκατάστασης  πέτρινων  κτηρίων.  Η  πρόσκληση  εστάλη  από  τον  κ.
Μανώλη  Πιπεράκη  (γνωστός  ως  Μαστρομανώλης),  οποίος  έχει
πραγματοποιήσει  παλαιότερα  ανάλογες  συνεργασίες-επιμορφώσεις  σε  άλλα
Π.Τ. ΤΕΕ (ΤΕΕ/ΤΚΜ)

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ4/2016
Αποφασίζεται να αγνοηθεί προς το παρόν η επιστολή ενημέρωσης, διότι όταν
συντρέξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για επιμόρφωση μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ σε
θέματα αποκατάστασης πέτρινων κτιρίων, το τμήμα μπορεί να απευθυνθεί σε
ντόπιους μάστορες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 7  ο

Γίνεται  αναφορά  στην ημερίδα  του  Δήμου  Κοζάνης  για  τη  μεταλιγνιτική
περίοδο.  Ο  Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης  αναφέρει  ότι  ο Δήμος  Κοζάνης
οργανωνει  ημερίδα  για  την  μεταλιγνιτική  περίοδο.  Μας  ζητήθηκε  σχετική
εισήγηση μετά από σχετική συνεννόηση. Προτείνεται να υπάρξει εισήγηση από
τον Πρόεδρο για λόγους εκπροσώπησης και οι συνάδελφοι Επιμελητές των ΜΕ
Ενέργειας  και  Αναπτυξιακού  Σχεδιασμού  εφόσον  απαιτηθεί  σε  επόμενη
συνεδρίαση.

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ4/2016

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τον τίτλο της εισήγησης και των καθορισμό 
των εισηγητών όπως η παραπάνω πρόταση.

ΘΕΜΑ 8  ο

Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης κάνει ενημέρωση για την κατανομή των πόρων 
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ΤΑΡ 
[Trans Adriatic Pipeline].

Σύμφωνα με τις έως τώρα συναντήσεις και μετά από σημερινό Δελτίο Τύπου της
Περιφέρειας:  «Σε  συνέχεια  της  συνάντησης  του  Περιφερειάρχη  Δυτικής
Μακεδονίας  Θεοδώρου  Καρυπίδη  στο  Γραφείο  του  Υπουργού  Ενέργειας  και
Περιβάλλοντος  Πάνου  Σκουρλέτη,  κατά  την  οποία  διευθετήθηκαν  τα  βασικά
πεδία  συμβολής του  TAP σε  θέματα Εταιρικής  Κοινωνικής  Ευθύνης  (ΕΚΕ),  η
διαδικασία  υποβολής  και  έγκρισης  των  έργων/ενεργειών,  καθώς  και  τα
κριτήρια  κατανομής  του  ποσού  των  32,0  εκατ.  €  μεταξύ  των  Περιφερειών,
οργανώθηκε  συνάντηση  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,  με  θέμα  την
αρχική εξειδίκευση των προτάσεων που θα υποβληθούν.».
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Επισημαίνεται  ακόμη  ότι  σύμφωνα  με  ανακοίνωση  του  ΥΠΕΝ  «τρία  βασικά
θέματα διευθετήθηκαν:
·  Τα  βασικά  πεδία  για  τα  οποία  μπορούν  να  υποβάλλονται  έργα  προς
χρηματοδότηση, έχουν ως εξής: α) Περιβάλλον, β) Εκπαίδευση και Κατάρτιση
(με  έμφαση  στην  επαγγελματική  εκπαίδευση  και  τον  ενεργειακό  τομέα),  γ)
Κοινωνικοοικονομική Ανάπτυξη (με έμφαση στην αγροτική οικονομία και τον
τουρισμό),  δ)  Ποιότητα  Ζωής  των  τοπικών  Κοινοτήτων  (με  έμφαση  στην
κοινωνική στήριξη και συνοχή).
·  Η διαδικασία με την οποία οι  αρμόδιοι  φορείς και τα λοιπά ενδιαφερόμενα
μέρη μπορούν να υποβάλλουν προς την εταιρεία ΤΑP AG προτάσεις για έργα ή
προγράμματα  προς  έγκριση  χρηματοδότησης  στα  πλαίσια  της  Εταιρικής
Κοινωνικής  Ευθύνης  (ΕΚΕ)  της  εταιρείας  και  προς  όφελος  των  τοπικών
κοινωνιών  κατά  μήκος  της  διαδρομής  του  αγωγού.  Στο  ανωτέρω  πλαίσιο
αποφασίστηκε  και  η  συγκρότηση,  με  ευθύνη  του  υπουργείου,  Επιτροπής
Παρακολούθησης του έργου, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της TAP
AG και των Περιφερειών και των Δήμων από τις οποίες θα διέρχεται ο αγωγός.
· Τα εδαφοκοινωνικά κριτήρια για την κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια στα
πλαίσια  ενός  τετραετούς  επιχειρησιακού  σχεδίου  2016-2019  και  σε  στενή
συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους Δήμους ανά Περιφέρεια.»

Στα  προτεινόμενα  έργα  είναι  η  Αποκατάσταση  του  Αρχοντικού
Παπατέρπου με 140.000 ευρώ με φορέα πρότασης τον Δήμο Καστοριάς
και Φορέα Υλοποίησης το ΤΕΕ. Υπενθυμίζεται ότι ήταν το πρώτο έργο το
οποίο  προτάθηκε από μέρους μας τον Μάιο του 2015. 

Εδώ χρειάζεται να γίνει μια προεργασία σε συνεργασία με τη ΝΕ Καστοριάς και
προτείνεται  να  υπάρξει  συνεδρίαση  ΔΕ  στην  Καστοριά  για  το  θέμα  του
αρχοντικού Παπατέρπου.
Ζητείται η εξουσιοδότηση του προέδρου για τα παραπάνω.

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ4/2016
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για ενέργεις επί του θέματος

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 1  ο

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Επιστολή  Προέδρου  ΠΕΔ  Δυτικής  Μακεδονίας  για  τη  συμμετοχή  της  στη
συνδιοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης για την Πτολεμαίδα V.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ έστειλε την παρακάτω επιστολή:
«Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην τελευταία του συνεδρίαση, συζήτησε
μεταξύ  άλλων  το  υπ.  αρ.  18769/503/12-2-2016  έγγραφό  σας,  το  οποίο
αποστείλατε  στον  Πρόεδρο  &  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  της  ΔΕΗ  και  το
κοινοποιείτε και σε μας. 
Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση μια δημόσιας εκδήλωσης στην Πτολεμαϊδα
με στόχο την ενημέρωση του τεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου, κρίνουμε ότι
είναι  καθόλα  θετική.  Με  λύπη  μας  όμως  διαπιστώνουμε  ότι  η  ΠΕΔ  ΔΜ  δεν
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συμπεριλαμβάνεται  στους  συνδιοργανωτές  της  συγκεκριμένης  εκδήλωσης.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι  πρόκειται  για μια παράλειψη και  όχι  για κάποια
σκόπιμη απαξίωση του ρόλου των Δήμων και του Α΄ Βαθμού Αυτοδιοίκησης. 
Άλλωστε,  το  γεγονός  ότι  οι  δύο  βαθμοί  Αυτοδιοίκησης  είναι  δύο  θεσμοί
παράλληλοι  και  όχι  επάλληλοι,  είναι  νομίζουμε  περιττό  να  το  αναλύσουμε
περαιτέρω.  Κατόπιν  τούτου  παρακαλούμε  να  ληφθούν  υπόψη  οι  παραπάνω
παρατηρήσεις μας προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον πρωτοβουλίες που
αγνοούν το σημαντικό και διακριτό ρόλο του Α΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης.»

Σε  συζήτηση  που  είχαμε  με  τον  Δήμαρχο  Εορδαίας  κ.  Σάββα  Ζαμανίδη
απαντήθηκε προφορικά από μέρους μου ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ το ενδιαφέρει η ουσία
και προφανώς δεν έχει θέμα με το ποιος θα συνδιοργανώσει.
Άλλωστε είναι μια πρωτοβουλία που πήρε το ΤΕΕ/ΤΔΜ, σε συνέχεια και  της
προηγούμενης  προγραμματικής  σύμβασης  «Διερεύνηση  και  αξιοποίηση  των
ωφελειών  για  τη  Δυτική  Μακεδονία  από  την  κατασκευή  της  νέας  λιγνιτικής
μονάδας  Πτολεμαϊδα  V από  τη  ΔΕΗ  Α.Ε.»  και  επικοινωνιών/επισκέψεων  του
Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τα στελέχη της αναδόχου εταιρείας.

β)Επιστολή  απάντησης  τεχνικής  εταιρίας  ΤΕΡΝΑ  στην  πρόσκληση
Περιφερειάρχη  και  Προέδρου  Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  συνδιοργάνωση  δημόσιας
εκδήλωσης για την Πτολεμαϊδα V

Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ4/2016

Με βάση τα (α) και (β) αποφασίζεται τα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής  
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού να υποστηρίξουν την συνδιοργάνωση της 
εκδήλωσης. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την συνδιοργάνωση της ημερίδας

Επικυρώνεται αυθημερόν.

O Πρόεδρος ενημερώνει για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος.
 
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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