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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 2-9-2016
Αρ. πρωτ.: 638

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

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

Τετάρτη
8-6-2016

Ώρα,
7:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών 4ης και 5ης συνεδρίασης 2016.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Επιστολή λειτουργίας ειδικοτήτων ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Μαθητείας Κοζάνης 2010-2016 με
πρακτική άσκηση.
4. Συμμετοχή Ο.Ε. για τη βιομάζα Γρεβενών στο διεθνές συνέδριο (Energy in
buildings) που διοργανώνεται στις 12-11-2016 στην Αθήνα.
5. Επιστολή συν. Βαρδάκα, με θέμα «Με 4 λωρίδες κυκλοφορίας και νησίδα να γίνει
ο δρόμος Κοζάνη-Αεροδρόμιο» .
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Παραίτηση Παπακώστα Ιωάννη από μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Νέο μέλος της
Δ.Ε. ο συνάδελφος Κιάνας Στέργιος.
β) Ευχαριστήρια επιστολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τη συμβολή του
ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης του ιδρύματος.
γ) Έγγραφο Γιάννη Κουρού με θέμα: Πολιτική προστασία δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης.
δ) Ερώτημα Δασαρχείου Κοζάνης για τη νομιμοποίηση υπογραφής τοπογραφικών
διαγραμμάτων.
ε) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΔΕΗ με θέμα «Ορισμός συνάντησης για την Βιομηχανική
Κληρονομιά στο βιομηχανικό συγκρότημα του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ»
στ) Ενημερωτικό σημείωμα για το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων
τοπογραφικών διαγραμμάτων μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
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ζ) Ενημερωτικό σημείωμα για τη διαδικασία ελέγχου ηλεκτρονικών διαγωνισμών
από την Υπηρεσία Επιτρόπου στο Νομό Κοζάνης.
η) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας προς Πρόεδρο και Δ/νοντα
Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. και προς Υπουργό Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη για συνάντηση
για την απαλλοτρίωση και μετεγκατάσταση οικισμών Ακρινής Κοζάνης και
Αναργύρων Δήμου Αμυνταίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
θ) έγγραφο ΤΕΕ/Μαγνησίας για τη διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων.
ι) Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ για το ασφαλιστικό.
ια) Πραγματοποίηση στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ σεμιναρίου – ημερίδας ΑΝ.ΚΟ και
ΚΑΠΕ στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο: «Αποδοτική θέρμανση και
ψύξη από ΑΠΕ».
ιβ)Έγγραφα ΤΕΕ/Ανατολικής Μακεδονίας και Ανατολικής Κρήτης για καταβολή
αναδρομικών αυξήσεων εισφορών του Ν. 3986/2011 και έκδοση ασφαλιστικής
ενημερότητας με οφειλές.
ιγ) Αίτηση συνδυασμού Αδέσμευτοι Πολίτες Δήμου Κοζάνης για χορήγηση θέσεων
του ΤΕΕ/ΤΔΜ για διάφορα θέματα.
ιε) Πραγματοποίηση ενημερωτικής εκδήλωσης στο ΤΕΕ/ΤΔΜ «Επάγγελμα
Μηχανικός: Δυνατότητες εξέλιξης στο νέο εργασιακό περιβάλλον».
ιστ) Κάλεσμα ΤΕΕ/Α.Μ. προς Δήμαρχο Π.Ε. Καβάλας σε συνεργασία για την επίλυση
των προβλημάτων στελέχωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου
Καβάλας και ομαλής μετάβασης στις προβλέψεις του Ν. 3852/2010 για αυτοτελή
υπηρεσία δόμησης σε κάθε Καλλικρατικό Δήμο.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «8.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος
- Αντιπρόεδρος, , Δαλάκης Νικόλαος , Κακάλης Αθανάσιος, Κιάνας Στέργιος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
: Συλλίρης Νικόλαος, Παμπόρης Βασίλειος , ‘Ηργης Δημήτριος, μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 1ο, 3o , 4ο , 2ο, 5ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ8/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Δαλάκης
Νικόλαος
Επικυρώνεται αυθημερόν
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ΘΕΜΑ 1 ο
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ8/2016
Εγκρίνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων 4ης κα 5ης του 2016-06-16
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3 ο
Ο Πρόεδρος συν. Δ. Μαυροματίδης αναφέρεται στην επιστολή (αρ. πρωτ. 1833
23/5/2015) του ΟΑΕΔ ΕΠΑ..Σ Μαθητείας Κοζάνης για τον προγραμματισμό
λειτουργίας ειδικοτήτων ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ Μαθητείας Κοζάνης 2010-2016 με πρακτική
άσκηση.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η αποστολή απαντητικής επιστολής με υποδείξεις-προτάσεις του
ΤΕΕ/ΤΔΜ ως προς ειδικότητες λειτουργίας ειδικοτήτων για το έτος 2016-2017. Στο
δε θέμα της δυνατότητας από πλευράς ΤΕΕ/ΤΔΜ απορρόφησης μαθητών για
πρακτική άσκηση, αυτό δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί και από το θεσμικό
πλαίσιο του τμήματος.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4ο
Ο Πρόεδρος συν. Δ. Μαυροματίδης αναφέρεται στο θέμα της συμμετοχής της Ο.Ε.
του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη βιομάζα Γρεβενών στο διεθνές συνέδριο (Energy in buildings)
που διοργανώνεται στις 12-11-2016 στην Αθήνα από το ΤΕΕ και την ASHRAE. Ο συν.
Δ.Τσιαμήτρος, μέλος της Ο.Ε. «Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης
τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και
άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων», απέστειλε στην Δ.Ε. σχετικό mail
ζητώντας να εγκριθεί από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ η καταρχήν υποβολή στο συνέδριο
περίληψη εργασίας με τίτλο «Biomass District Heating System design: The Grevena
city case study». Υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής είναι η 13 η Ιουνίου 2016.
Ακολουθεί συζήτηση.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η καταρχήν σύμφωνη γνώμη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για υποβολή της
πιο άνω εργασίας στο διεθνές συνέδριο. Τονίζεται ότι πρέπει οι συμμετέχοντες από
την Ο.Ε. στο συνέδριο, να φέρουν την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ/ΤΔΜ και όχι την
όποια επαγγελματική τους ιδιότητα. Επίσης τονίζεται ότι βασική προϋπόθεση για τη
συμμετοχή της Ο.Ε. στο συνέδριο, η υπογραφή μέχρι τότε της Προγραμματικής
Σύμβασης ανάμεσα στο ΤΕΕ/ΤΔΜ, στο Δήμο Γρεβενών και την Π.Ε. Γρεβενών και η
οριστική παραλαβή του παραδοτέου της Ο.Ε. Επιπλέον η τελική υποβολή της
εισήγησης στο συνέδριο του Νοεμβρίου, θα επαναξεταστεί σε επόμενη συνεδρίαση
εκείνο το διάστημα .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 2ο
ια)

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η παραχώρηση της αίθουσας του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην ΑΝΚΟ, ΚΑΠΕ για την
ημερίδα ευρωπαϊκου προγράμματος με θέμα «Αποδοτική θέρμανση και ψύξη από
ΑΠΕ» στις 5 Ιουλίου 2016 και με αντίτιμο 200 ευρώ, όπως αυτό αναφέρεται στον
κανονισμό λειτουργείας της αίθουσας του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ιγ)

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η ηλεκτρονική χορήγηση παρεμβάσεων-θέσεων του τμήματος σε
θέματα ενέργειας-περιβάλλοντος-εκπαίδεσης στην παράταξη «Αδέσμευτοι πολίτες
Δήμου Κοζάνης», όπως αυτή αιτήθηκε σχετικά
Επικυρώνεται αυθημερόν
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα του θέματος
Ο Πρόεδρος συν. Δ. Μαυροματίδης αναφέρει το αίτημα-πρόταση του ΕΚΕΤΑ-ΙΔΕΠ
για συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ/ΤΔΜ ενημερωτικής εκδήλωσης στα γραφεία του
ΤΕΕ/ΤΔΜ το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τεχνική
υποστήριξη σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια
στους Δήμους Δυτικής Μακεδονίας».

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση με το ΕΚΕΤΑ ΙΔΕΠ της εν λόγω εκδήλωσης η οποία
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει για τη συνάντηση στο Λ.Κ.Δ.Μ. ανάμεσα
σε μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ καθώς και συναδέλφων μηχανικών της Ο.Ε. για τη
Μπιενάλε της Δ. Μακεδονίας (και της Ο.Ε. για τη Βιομηχανική κληρονομιά) και μέλη
της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. (κα. Κουρίδου, κ. Παλαβός, κ. Ζαραφίδης με θέμα την
αναγκαστική κατεδάφιση κτιρίων του ΑΗΣ Πτολεμαϊδας και ΛΙΠΤΟΛ, καθώς και την
αποτύπωση και τεκμηρίωση τους πριν την κατεδάφιση.
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ΘΕΜΑ 5ο
Παρών για το θέμα, στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ο συνάδελφος Χ. Βαρδάκας και ο
συν. Γρίβας, Διευθυντής των τεχνικών έργων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
Ο Πρόεδρος συν. Δ. Μαυροματίδης αναφέρει την με αριθμ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ (270 11/4/2016) επιστολή του συν. Βαρδάκα προς τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας,
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, Δήμαρχο Κοζάνης με θέμα «Με 4 λωρίδες
κυκλοφορίας και νησίδα να γίνει ο δρόμος Κοζάνη – Αεροδρόμιο».
Ακολουθεί συζήτηση.
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής, κατόπιν προεργασίας και συνδιαμόρφωσης
με το συν. Βαρδάκα, προς τη Γ.Γ. Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
κα. Πέρκα και προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΣΕ κ. Πετράκη (κοιν. Υπουργό
Μεταφορών κτλ κ. Σπίρτζη, Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας, Δήμαρχο Κοζάνης,
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης) με θέμα «Σύνταξη προωθημένης αναγνωριστικής
μελέτης της σιδηροδρομικής γραμμής από Ξηρολίμνη ως τα Κοίλα Κοζάνης».
Το προσχέδιο της επιστολής:
“Τα προηγούμενα χρόνια είχε ολοκληρωθεί η οριστική μελέτη για την κατασκευή
της Σιδηροδρομικής
γραμμής από την
Ξηρολίμνη Κοζάνης (Μπάρα
Σιατίστης) μέχρι την Καλαμπάκα Τρικάλων, όπου και ελήφθησαν οι κατά νομό
απαιτούμενες εγκρίσεις χωροθέτησης από τα αντίστοιχα Νομαρχιακά Συμβούλια.
Υπολείπεται μόνο το μικρό τμήμα Ξηρολίμνης - Κοίλων Κοζάνης για το οποίο δεν
υπάρχει ούτε έγκριση χωροθέτησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ.
Μακεδονίας (πρώην Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης), ούτε η τελική απόφαση για
τη θέση - χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής και της τελικής θέση του επιβατικού
καί εμπορευματικού σταθμού Κοζάνης.
Επειδή είχαν ήδη εκπονηθεί από μελετητές του ΟΣΕ κατά τα έτη 2006-2008 μια
σειρά εναλλακτικών προτάσεων χάραξης και χωροθέτησης του παραπάνω
τμήματος και επιπλέον οι αρμόδιοι φορείς της Κοζάνης με την τοπική κοινωνία
είχαν ασχοληθεί στο παρελθόν εκτεταμένα για το θέμα αυτό με αποτέλεσμα να
υφίσταται σήμερα η σχετική ωριμότητα, είναι άμεση ανάγκη να συνταχθεί από τον
ΟΣΕ προωθημένη αναγνωριστική μελέτη χάραξης του ανωτέρωτμήματος. Η δαπάνη
είναι μικρή και η διάρκεια εκπόνησης της, επίσης μικρή, διότι υπάρχει ήδη
σημαντική προεργασία. Θα πρέπει η ανωτέρω μελέτη να γίνει το συντομότερο
δυνατόν γιατί :
Είναι προς ολοκλήρωση η μελέτη του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
Κοζάνης και είναι απαραίτητο να περιλάβει τα αντίστοιχα στοιχεία χρήσεων
και χωροθετήσεων του ΟΣΕ
 Θα υπάρχει ετοιμότητα , απο πλευράς του ΟΣΕ, της ολοκλήρωσης της
οριστικής μελέτης της σιδηροδρομικής γραμμής Κοζάνης – Καλαμπάκας”.
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Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ8/2016
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής στην τη Γ.Γ. Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κα. Πέρκα για την συνδιοργάνωση Ημερίδας τον προσεχή
Σεπτέμβρη με θέμα «Ο Σιδηρόδρομος στην Δυτ. Μακεδονία, τα Διεθνή δίκτυα,
προγραμματισμός ανάπτυξης του" ή όποιο άλλο σχετικό αποφασιστεί από κοινό
και σχετίζεται με το σιδηρόδρομο στη Δ. Μακεδονία».
To προσχεδιο της επιστολής:
“Σε συνέχεια της συνάντησης που είχαμε στην Περιφέρεια και κατόπιν και σχετικής
απόφασης της ΔΕ του ΤΕΕ/τΔΜ είμαστε στη διάθεσή σας για
συνδιοργάνωση Ημερίδας τον Σεπτέμβρη με θέμα "ο Σιδ/μος στην Δυτ.
Μακεδονία, τα Διεθνή δίκτυα, προγραμματισμός ανάπτυξης του" ή όποιο άλλο
θεωρείτε εσείς συναφές”.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως
Δαλάκης Νικόλαος

