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(Αίθουσα Συνεδριάσεων
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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών 1ης, 2ης, 3ης συνεδρίασης 2016.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

3.  Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΔΜ στο Πρόγραμμα διασυνοριακης συνεργασίας  Interreg
IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014 -2020»  

4.  Μετεγκατάσταση  Ποντοκώμης  (πολεοδομική  μελέτη  νέου  οικισμού  -
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οικισμού)

5. Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του κεντρικού ΤΕΕ.

6. Αλλαγές στον κανονισμό χρήσης αίθουσας  ΤΕΕ/ΤΔΜ

7. Έγκριση δαπανών.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)Αποστολή  από  ΣΑΔΑΣ  προτεινόμενου  πλαισίου  διενέργειας  των
διαβουλεύσεων  των  μελετών  «Μορφολογικών  κανόνων  δόμησης  και
αρχιτεκτονικής. 
β)  Αποστολή  κειμένου  παρατηρήσεων  της  Ο.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΚΜ  για  το  Ν.
2882/2001 «Κώδικας αναγκαστικών απαλλοτριώσεων».
γ)  Έγγραφο  ΤΕΕ/ΤΚΜ  για  επισήμανση  προβλημάτων  στην  πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων.
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δ) Έγγραφο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας «Περί της υποχρέωσης των μελών μας να
υποβάλουν – παρουσιάζουν εκάστοτε, στις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις
έννοιες «Δημόσιο Τομέα» και «Αναθέτουσες Αρχές» βεβαίωση του ΤΕΕ.
ε)  Επιστολή  Ομοσπονδίας  Συλλόγων  Εργαζομένων  Τεχνικών  Επιχειρήσεων
Ελλάδος  «Να  δοθεί  άμεσα  λύση  για  τη  λειτουργία  των  Ορυχείων  Αχλάδας
Φλώρινας».
στ) Επισημάνσεις Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας με θέμα σχέδια Π.Δ.
«Μορφολογικών Κανόνων» του ΥΠΕΝ και αύξηση των παραδοσιακών οικισμών
της χώρας.
ζ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για σύνταξη εξαρτημένων τοπογραφικών
διαγραμμάτων.  
η) Δ.Τ. ΤΕΕ «Κατά 25%  μειώνεται ο χρόνος ζωής του Ταμείου των Μηχανικών
με την κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό».
θ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΕ «Προτάσεις για την επικείμενη Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
σε σχέση με το Ασφαλιστικό».
ι)  1η Ανακοίνωση  Πανελλήνιου  Συνεδρίου  Σκυροδέματος  που  διοργανώνεται
από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) και το
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
ια) Πρόσκληση ΑΝΚΟ για συμμετοχή στην 4η Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης
του έργου RES H/C SPREAD που θα πραγματοποιηθεί στις 25-4-2016. 

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος «5.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε
εδώ

                      Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, ‘Ηργης Δημήτριος, Ντέλμας
Κωνσταντίνος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, Κακάλης Αθανάσιος, Συλλίρης Νικόλαος, 
                             Παπακώστας Ιωάννης, μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  1o, 7o , 5ο , 3ο, 4ο,  6ο , E.H., 2o 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ5/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

https://www.dropbox.com/sh/zdo0nzgyt00w6sw/AADwrW6YEHvC4BOyYDQ-iX4ra?dl=0
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ΘΕΜΑ 1  ο

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ5/2016

Επικυρώνονται τα πρακτικά της, 1ης, 2ης   και  3ης  συνεδρίασης της Δ.Ε. του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2016 .

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  ο

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ5/2016
 

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2016

77,84

ACS courier για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 29,00
ΔΕΥΑΚ για έξοδα τηλεθέρμανσης των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 856,08
ΔΕΥΑΚ  για έξοδα ύδρευσης των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 48,90
Esperos Palace Γκολογκίνας –  Παναγιώτου για κοπή πίτας της
Ν.Ε. Καστοριάς

180,00

Κοκοβίδου  Πανάγιω  για  βασιλόπιτα  και  πιτακια  για  τη  Ν.Ε.
Καστοριάς

89,27

Ακριτίδης  Δημήτριος  για  βασιλόπιτα  και  πιτάκια  για  την  κοπή
πίτας του ΤΕΕ/ΤΔΜ

193,73

Επικυρώνεται αυθημερόν

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ5/2016

Έγκριση καταβολής  700,00 €  
  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α8/ΔΕ/Σ10/2014
απόφαση,   με  την  οποία  ανέθεσε  σε  Ομάδα  επιστημόνων  κ.λ.π.  και  λοιπών
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του από 27.11/14-12-26 Π.Δ.,
όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 14 του Ν.1486 /84, που συνεχίζουν
να ισχύουν και να εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/1991, το
έργο  «Υποστήριξη,  συντήρηση,  ανανέωση  του  δικτυακού  τόπου  του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  -  Επιμέλεια  Δελτίων  Τύπου  -  Υποβοήθηση  διοργάνωσης
εκδηλώσεων και λοιπών έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος»
2)  την  παράταση του έργου της  Ο.Ε.  μέχρι  τις  31-12-2015  σύμφωνα με  την
απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ13/2015
3)  το  πρωτόκολλο  παραλαβής  του  έργου,  αποφασίζει  να  καταβληθεί  στους
παρακάτω επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των  700,00 €  ως αποζημίωσή τους για
το έργο που εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από 1-6-2015 μέχρι 31-12-2015
σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :

1. Αλμπάνης Πέτρος                   700,00
             2. Γιαννακίδης Δημήτριος           -------
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                 Σύνολο                                      700,00

Επικυρώνεται αυθημερόν
 

ΘΕΜΑ 5  ο

Γίνεται ενημέρωση για τη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  που θα
πραγματοποιηθεί  το  Σάββατο  και  την  Κυριακή  16-17  Απριλίου  2016  στην
Αθήνα (αρ. πρωτ. 267/11-4-2016).
Γίνεται ενημέρωση για την πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη Προέδρων Π.Τ. ΤΕΕ
την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στην Αθήνα (αρ. πρωτ. 274/12-4-2016).
Ο Πρόεδρος ενημερώνει επίσης για την πρόσκληση του Δημάρχου Κοζάνης για
συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη συνάντηση με τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και τους
Προέδρους  ΟΣΕ  και  ΓΑΙΑΟΣΕ  για  το  θέμα του σιδηροδρόμου  στην  πόλη  της
Κοζάνης και στην ευρύτερη περιοχή, που θα γίνει την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016
στην Αθήνα.
Ακολουθεί συζήτηση.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ5/2016
Αποφασίζεται  η  μετάβαση  του  Προέδρου  της  Δ.Ε.  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Μαυροματίδη Δημήτρη στην Αθήνα από την Πέμπτη  14-4-2016 έως το Σάββατο
16-4-2016  για  τη  συμμετοχή  του  στην  συνεδρίαση  της  Αντιπροσωπείας  του
Τ.Ε.Ε. , στην κοινή σύσκεψη των Προέδρων των Π.Τ. ΤΕΕ και στη συνάντηση με
τον Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ και Προέδρους ΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ .
Ο προϋπολογισμός της μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 500 Ευρώ

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο

3α)  Ο πρόεδρος ζητά την έγκριση της Διοικούσας Επιτροπής για την υποβολή
πρότασης του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην πρόσκληση για τα στρατηγικά έργα του Ελλάδα –
Αλβανία  και  ειδικότερα  στο  «1st Call for Strategic Project Proposals Greece-
Albania 2014-2020».
 Ειδικότερα προτείνεται η συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως εταίρος στον 2ο άξονα
«Boosting the local economy»  και  ειδικότερα  στην  θεματική  προτεραιότητα
«(d): Encouraging tourism and cultural and natural heritage» με αντικείμενο την
υποβοήθηση  για  την  σύνταξη  φακέλου  για  την  ένταξη  της  Καστοριάς  στην
UNESCO.  Ο τίτλος του προτεινόμενου έργου “Targeted  actions  for  the
preservation,  rehabilitation  and  promotion  of  historical,  cultural  and  natural
assets  encouraging  tourism,  in  the  entire  GR-AL  cross-border  area»  και
ακρωνύμιο Tactical Tourism.
To ποσό  συμμετοχής  προτείνεται  στα  130.000  €.  Η  πρόταση  θα
συγκεκριμενοποιηθεί και θα οριστικοποιηθεί τόσο ως προς το εταιρικό σχήμα
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όσο  και  ως  προς  τους  προϋπολογισμούς  τις  επόμενες  ημέρες.  Εταίροι  του
Προγράμματος θα είναι  οι επιλέξιμες Περιφέρειες της Διασυνοριακής Περιοχής
Ελλάδας  –  Αλβανίας  με  επικεφαλής  εταίρο  την  Περιφέρεια  Αργυροκάστρου
Αλβανίας. 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ5/2016
 Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην υποβολή πρότασης με τίτλο
προτεινόμενου έργου “Targeted actions for the preservation,  rehabilitation and
promotion of historical,  cultural and natural assets encouraging tourism,  in the
entire GR-AL cross-border area”  και  ακρωνύμιο  Tactical Tourism στο
Πρόγραμμα διασυνοριακης συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014
-2020»   σύμφωνα με την πρόταση –εισήγηση του προέδρου της Δ.Ε.  

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να προβεί στην συγκεκριμενοποίηση εκ μέρους του
ΤΕΕ/ΤΔΜ της παραπάνω πρότασης και για όλες τις υπόλοιπες ενέργειες για την
υποβολή της.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

3β) Ο πρόεδρος ενημερώνει για πρόταση που έχει γίνει στο Τμήμα για  τη συμ-
μετοχή του στο πρόγραμμα «Ελλάδα – Fyrom” σε πρόταση  καινοτομίας για
την  επιχειρηματικότητα  των  νέων.  Η  πρόταση  βασίζεται  σε  ένα  μίγμα
σεμιναρίων  και  μίας  πλατφόρμας  όπου  θα  γίνονται  webinars δηλ.  online
σεμινάρια βάση αυτών που έγιναν πριν σε πραγματική βάση στις περιοχές
του  έργου,  διεπαφή  δυνητικών  επιχειρηματιών  με  χρηματοδότες  (του
δημοσίου  και  ιδιωτικού  τομέα),  υποστήριξη  μεντόρων  και  ειδικών  στην
επιχειρηματικότητα για την υποστήριξη των νέων στα πρώτα τους βήματα
στον  κόσμο  των  επιχειρήσεων  κ.α.  Στην  πρόταση  προτείνεται  να  είναι
επικεφαλής  το  ΤΕΕ-Τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  με   χωρική  αναφορά  στην
Φλώρινα, το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης, την ΜΚΟ Ευρωπαικο
Περιφερειακο  Πλαισιο  Συνεργασίας  (ERFC)  και  από  την  πλευρά  των
Σκοπίων,  το  Πανεπιστήμιο  του  Radovish-τμ.  Ηλεκτροτεχνίας,  την  ΜΚΟ
Balkan Unlimited/SuperFounders για την χρηματοδότηση επιχειρήσεων και
τον  φορέα  νεανικής  επιχειρηματικότητας  -  SEGA -  Coalition of youth
organizations.

Ακολουθεί συζήτηση.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ5/2016
Η  Διοικούσα  Επιτροπή  αποφασίζει  τη  μη  συμμετοχή  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην
παραπάνω πρόταση όπως περιγράφηκε στην ενημέρωση του Προέδρου.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει  τα μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής  ότι  κατά  τη   συμμετοχή  του  ως  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στην
Επιτροπή για την μετεγκατάσταση Ποντοκώμης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του
εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την καθυστέρηση της έγκρισης της πολεοδομικής
μελέτης  της  Ποντοκώμης.  Η  καθυστέρηση  αυτή  θα  έχει  ως  συνέπεια  την
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καθυστέρηση της διάθεσης των οικοπέδων στους κατοίκους του οικισμού και
ταυτόχρονα και της έναρξης υλοποίησης των δημοσίων υποδομών. Στο πλαίσιο
των παραπάνω επιλέχθηκε η υλοποίηση μέσω της νομοθετικής ρύθμισης λόγω
μεγάλων  καθυστερήσεων  από  το  αρμόδιο  Υπουργείο.  Ωστόσο
πληροφορηθήκαμε ότι η πολεοδομική μελέτη αποστέλλεται προς έγκριση στο
ΣτΕ όπως θα όφειλε να γίνει προ πολλού1. 
Επισημαίνουμε για μια ακόμη φορά δεδομένου ότι πια επιχειρησιακός χρόνος
δεν  υπάρχει  αφού  η  αναγκαστική  απαλλοτρίωση  θα  συντελεστεί  εντός  του
τρέχοντος έτους ότι:
Η  νομοθετική  ρύθμιση  στην  οποία  είχαν  καταλήξει  όλοι  οι  φορείς  δεν
αποτελούσε παρέκκλιση λόγω πιθανών παρατυπιών της πολεοδομικής μελέτης
αλλά  αναγκαστική  προτεινόμενη  επιλογή  λόγω  των  καθυστερήσεων  του
αρμόδιου Υπουργείου. Η επιλογή της διαδικασίας μέσω της έγκρισης του ΣτΕ
πιθανόν  να  έχει  καθυστερήσεις  τέτοιες  που  πρακτικά  θα  ακυρώσουν
ουσιαστικά την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.
Συνεπώς  άμεσα  χρειάζεται  η  έγκριση  της  Πολεοδομικής  Μελέτης  ώστε  να
μπορούν να διατεθούν οικόπεδα, διαδικασία που θα διαρκέσει ορισμένους μήνες
και ταυτόχρονα να ξεκινήσουν τα έργα των δημοσίων υποδομών τα οποία θα
διαρκέσουν  τουλάχιστον  2  χρόνια  εφόσον  υπάρξει  εξασφαλισμένη
χρηματοδότηση.
Χρειάζεται  άμεσα  τεχνική  συνάντηση  για  την  Ποντοκώμη   όπου  θα
συζητηθούν:

1. Οι διαδικασίες έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης
2. Το χρονοδιάγραμμα διάθεσης των οικοπέδων στους κατοίκους
3. Τα  έργα  δημοσίου  ενδιαφέροντος  και  η  αναγκαία  ωριμότητα  του

συνόλου των απαιτούμενων μελετών
4. Η διασφάλιση της χρηματοδότησης των παραπάνω έργων δεδομένου ότι

θα  απαιτηθούν  μεγαλύτερα  ποσά  των  αναλογούντων  ποσών  από  την
αναγκαστική απαλλοτρίωση. 

5. Το  χρονοδιάγραμμα  εργασιών  των  έργων  δημοσίων  υποδομών  και  η
έναρξη υλοποίησης αυτών

Τα  παραπάνω  πρέπει  να  είναι  ξεκαθαρισμένα  έως  τέλη  του  2016.  Συνεπώς
επιλογές του «προκρίνεται η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης μέσω του ΣτΕ
έναντι  της  νομοθετικής  ρύθμισης»  θα πρέπει  να  τεκμηριωθούν  ως  προς  τον
πραγματικά διαθέσιμο χρόνο. 
Βασική παραδοχή που οφείλουμε λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης να
επαναλάβουμε2 ως  ΤΕΕ/Τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  είναι  ότι  «οι  αναγκαίες
υποδομές δημόσιου χαρακτήρα θα πρέπει να υλοποιούνται ή να είναι στη φάση
υλοποίησης κατά τον χρόνο που καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους πολίτες
των  οποίων  οι  ιδιοκτησίες  τους  αναγκαστικά  απαλλοτριώνονται.  Σε
διαφορετική  περίπτωση  δεν  θα  υπάρξουν  οι  ουσιαστικές  προϋποθέσεις
οργανωμένης δόμησης, επιθυμητής για την κατασκευή – μετεγκατάσταση ενός
νέου οικισμού, δεδομένου ότι οι κάτοικοι που μετεγκαθίστανται θα καλύψουν
τις στεγαστικές τους ανάγκες με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούν.»

1 Σε  σχετική  μας  επιστολή  τον Δεκέμβρη του  2014 «Επισημάνσεις  για  τις  μετεγκαταστάσεις  των
οικισμών Μαυροπηγής,  Ποντοκώμης,  Ακρινής  και  Αναργύρων» αναφερόταν  σύμφωνα με  σχετική
ενημέρωση μας την οποία και αναφέρουμε ότι θα εγκριθεί εντός εξαμήνου.
2 Σχετική μας επιστολή τον Οκτώβρη του 2015 «Διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για τις 
δημόσιες υποδομές για την επιτυχή υλοποίηση της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης»
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Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ5/2016
Αποφασίζεται,   με βάση τις παραπάνω αρχές,  να ζητηθεί από τον Δήμο Κοζάνης
η διοργάνωση τεχνικής  συνάντησης σύμφωνα με τα παραπάνω.  Από το ΤΕΕ
/ΤΔΜ  θα  συμμετέχουν  σε  διευρυμένη  συνάντηση  οι  συνάδελφοι  Δημήτρης
Μαυροματίδης,  ο  Αντιπρόεδρος  Δημήτρης  Γιαννακίδης  και  ο  συνάδελφος
Ντέλμας Κώστας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο

Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης προτείνει κάποιες αλλαγές στον Κανονισμό του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για εκδηλώσεις, προβολή, χρήση αίθουσας, ο οποίος είχε εγκριθεί
σε συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 29/11/2011. Συγκεκριμένα:

«Κανονισμός Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για εκδηλώσεις, προβολή, χρήση αίθουσας

Α.  Χρήση αίθουσας ΤΕΕ/ΤΔΜ

ΓΕΝΙΚΑ

Η αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/τμήμα Δυτικής  Μακεδονίας
διατίθεται  κατά  πρώτο  λόγο  σε  κλαδικούς  συλλόγους  διπλωματούχων
μηχανικών, σε συνδέσμους-συλλόγους εργοληπτών δημοσίων/ιδιωτικών έργων,
σε ενώσεις μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, σε ιδιώτες μηχανικούς/μέλη του.
Κατά  δεύτερο  λόγο,  η  αίθουσα  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  δύναται  να  διατεθεί  σε
συλλόγους,  δημόσιες  Υπηρεσίες,  οργανισμούς  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,
φυσικά πρόσωπα, πνευματικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς, επιμελητήρια,
πολιτιστικές  ομάδες.  Η  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην
επιτρέπει  την παραχώρηση της αίθουσάς του,  για σκοπούς,  που έρχονται  σε
αντίθεση  με  τη  φιλοσοφία  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Επίσης  το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  μπορεί  να
διαθέτει την αίθουσά του και σε φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα αν η προς
διοργάνωση εκδήλωση συνάδει με τη λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Υποβολή  αίτησης  εγγράφως  ή  προφορικώς  (τουλάχιστον  5  μέρες  πριν  την
προγραμματισμένη  χρήση  της  αίθουσας)  στη  γραμματεία  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Ακολουθεί  η  καταρχήν  θετική  ή  αρνητική  γνωμοδότηση  του  Προέδρου  της
Διοικούσας  Επιτροπής  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ..  Αν  ο  Πρόεδρος  θεωρήσει  ότι  είναι
ιδιαίτερη περίπτωση τότε συζητείται στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι  ενδιαφερόμενοι  οφείλουν  να  αποδέχονται  στο  σύνολό  τους  τον  παρόντα
κανονισμό  διάθεσης  της  αίθουσας  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  και  να  συμπράττουν  στην
υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης, με την οποία θα αναλαμβάνουν πλήρως την
ευθύνη  αποκατάστασης  των  ζημιών,  σε  περίπτωση  φθορών.  Σε  κάθε
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αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται το άτομο το οποίο θα είναι υπεύθυνο και
θα  συνεργάζεται  με  το  προσωπικό  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Η μη τήρηση του κανονισμού λειτουργίας
δίνει  το  δικαίωμα  στο  Τ.Ε.Ε./τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  να  μη  διαθέτει  την
αίθουσα στο μέλλον στους συγκεκριμένους φορείς, υπηρεσίες κλπ.

ΤΙΜΗΜΑ

Το  τίμημα  ενοικίασης  της  αίθουσας  αφορά  την  κάλυψη  μέρους  των
απαραίτητων  λειτουργικών  εξόδων.  Το  ποσό  καταβάλλεται  πριν  την
πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ για την είσπραξη αυτού του
ποσού εκδίδει  Γραμμάτιο Είσπραξης.  Το κοστολόγιο φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα:

Χρήση
 (ανά

ημέρα)

                                                     Φορέας
Κλαδικοί Σύλλογοι διπλ.

μηχανικών, σύλλογοι
μηχανικών-μελών

ΤΕΕ/ΤΔΜ, παρατάξεις
ΤΕΕ/ΤΔΜ, σύλλογοι

εργοληπτών
δημοσίων/ιδιωτικών

έργων, ΕΜΔΥΔΑΣ,
σύλλογοι ΑΜΕΑ, σύλλογοι

γονέων κηδεμόνων και
φίλων με Αναπηρία,
Δημόσιες υπηρεσίες

(Δήμοι – Περιφέρεια) 

Διάφοροι
Σύλλογοι-
Ομάδες-

Σωματεία μη
κερδοσκοπικ

ού
χαρακτήρα,
Επιμελητήρι
α, ΜΚΟ κτλ.

Ιδιώτες –
επιχειρήσεις  με

αντικείμενο
συναφές με την

παροχή
υπηρεσιών σε
μέλη του ΤΕΕ

Κερδοσκοπικού
χαρακτήρα φορείς /

Επιχειρήσεις,
συμπράξεις

διακρατικών ή/και
εγχώριων

εταίρων/φορέων
χρηματοδοτούμενω

ν από ευρωπαϊκά
προγράμματα

(επιλέξιμη δαπάνη)

 Αίθουσας3 ΔΩΡΕΑΝ 50 € 150 € 200 €

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ 

Ο  παρόν  κανονισμός  εγκρίθηκε  από  την  Δ.Ε.  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  5η

συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2016 και τίθεται σε ισχύ από την 1η  Ιουνίου
του 2016. Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει και να τροποποιεί
τον  κανονισμό  στην  κατεύθυνση  πάντα  της  εξασφάλισης  της  σωστής  και
εύρυθμης  λειτουργίας  του  τμήματος  και  της  καλύτερης  εξυπηρέτησης  της
τοπικής  κοινωνίας.  Οι  όποιες  αλλαγές  εγκρίνονται  πάντα  από  τη  Δ.Ε.  του
τμήματος και γίνονται άμεσα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

3 Τα παραπάνω ποσά είναι ανά ημέρα. Για χρήση της αίθουσας πέραν της μίας ημέρας χρεώνεται η 
κάθε επιπλέον ημέρα μειωμένη κατά ποσοστό 20%. Ο οπτικοακουστικός εξοπλισμός της αίθουσας που
συμπεριλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης της αίθουσας όπως φαίνεται παραπάνω, περιλαμβάνει 
βιντεοπροβολέα, πανί προβολής, σύστημα συνεδρίασης με 6 μικρόφωνα συνέδρων, ενισχυτή, μείκτη 
και δυνατότητα χρήσης τηλεδιάσκεψης (μέσω Skype και web camera) με τις πόλεις της περιφέρειας 
που στεγάζεται το ΤΕΕ/ΤΔΜ (Γρεβενά, Καστοριά, Φλώρινα)
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η διοργάνωση
μικρών δεξιώσεων με μπουφέ κλπ είναι εφικτή μόνο έξω από την αίθουσα των
εκδηλώσεων,  στο  μικρό  φουαγιέ  εκτός  της  αιθούσης.  Οι  αιτούντες  είναι
υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την εν γένει τακτοποίηση του χώρου με το
πέρας  της  εκδήλωσης.  Κακή  χρήση  του  χώρου  συνεπάγεται  πλήρη  και
άμεση αποκατάσταση  των πιθανών  υλικών  ζημιών,  όπως  και  απώλεια
της  δυνατότητας  ενοικίασης  της  αίθουσας  στο  μέλλον.  Επίσης  σε
περίπτωση κλοπής εξοπλισμού/αντικειμένων από το χώρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ,
κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων βαρύνει το διοργανωτή, ο οποίος και
οφείλει άμεσα να αποζημιώσει για αυτές το ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Απαγορεύονται:
α. Η επικόλληση αφισών ή αυτοκόλλητων και η ανάρτηση ή στερέωση 
αντικειμένων με καρφιά σε οποιονδήποτε χώρο
β. Η υπεκμίσθωση των διατιθεμένων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν 
διάθεση σε τρίτους.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ζητήματα που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό θα επιλύονται με
απόφαση της Δ.Ε. Οι χρήστες της αίθουσας είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για
κάθε  ατύχημα  που  ενδεχομένως  θα  προκληθεί  κατά  τη  διάρκεια  των
εκδηλώσεών τους στους χώρους που τους παραχωρούνται. 

Το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  αναλαμβάνει  απλώς  τη  διάθεση  του  χώρου:  όλες  οι  άλλες
λεπτομέρειες π.χ. εξασφάλιση και μεταφορά αναγκαίου εξοπλισμού, πρόσθετων
καθισμάτων, φωτισμού, ήχου κ.λπ. βαρύνουν το διοργανωτή.

Το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   διατηρεί  το  δικαίωμα  να  μην  αποδεχτεί  την  αίτηση
παραχώρησης της αίθουσας και αν ακόμη πληρούνται οι απαραίτητοι όροι.

Ο  ενδιαφερόμενος  αναλαμβάνει  πλήρως  την  ευθύνη  για  τη  διαφύλαξη
των  περιουσιακών  στοιχείων  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  που  παραλαμβάνει  και
ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια, κλοπή ή φθορά αυτών.

Β. Κανονισμός συνδιοργάνωσης ημερίδων

Οι παρακάτω περιπτώσεις πάντοτε θα είναι αποφάσεις της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Β.1.        Συνδιοργάνωση ημερίδας με ΝΠΔΔ
Γίνεται εφόσον το αντικείμενο αποφασιστεί σχετικά από τη Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ
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Β.2.         Συνδιοργάνωση ημερίδας με ΝΠΙΔ
Εάν το αντικείμενο σχετίζεται του ΝΠΙΔ σχετίζεται με την γενικότερη πολιτική 
του ΤΕΕ ως σύμβουλου της πολιτείας. Η κάλυψη των δαπανών γίνεται ανάλογα 
με την περίπτωση με απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ».

Ακολουθεί συζήτηση.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ5/2016
Αποφασίζεται ο τροποποιημένος κανονισμός χρήσης της αίθουσας του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Τίθεται δε σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2016.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Ε.Η.
Στη  συνεδρίαση  παρευρίσκεται  το  μέλος  του  Συλλόγου  Διπλωματούχων
Μηχανικών  Εορδαίας,   συν.  Καλαμάρα  Κλεοπάτρα,  και  μεταφέρει  σχετικό
αίτημα  του Συλλόγου για δημιουργία Εκλογικού Τμήματος στην Πτολεμαϊδα 
(σχετική η από 12-4-2016 επιστολή του Συλλόγου).  

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ5/2016
Η  Διοικούσα  Επιτροπή  του  Τμήματός  μας  εκφράζει  τη  συμφωνία  της  στο
παραπάνω αίτημα του Συλλόγου λαμβάνοντας υπόψη ανάμεσα στα άλλα και το
μεγάλο  αριθμό  των  μελών  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  που  είναι
εγγεγραμμένα  στην  περιοχή  της  Εορδαίας  (Τ.Κ.  50200):  449  μέλη  και
αποφασίζει τη διαβίβαση του αρμοδίως στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Στασινό.

ΘΕΜΑ 2  ο

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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