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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.  Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων 10-18ης 

3. Προέγκριση δαπανών

4. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης [19.12.2016] με εισηγητή τον Πρόεδρο
του ΤΣΜΕΔΕ και Α’ Αντιπρόεδρο του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ συν. Κωνσταντίνο Μακέδο.

5.  Προγραμματική  Σύμβαση  «Υποστήριξη  αποτίμησης  κατάστασης  μνημείων
Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

6. Ορισμοί εκπροσώπων  
Α)Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών αναδειξης αναδοχου για εργα Π/Υ ανω
του 1.000.000 ευρώ
Β) Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτ. Μακεδονίας

7. Συζήτηση με τη ΜΕ Ενέργειας – Ηλεκτροπαραγωγής για 
α. Διαμόρφωση πρότασης για τις εξωτερικότητες της ηλεκτροπαραγωγής 
β.  Στρατηγική  της  Δυτικής  Μακεδονίας  ως  προς  τις  σύγχρονες  ενεργειακές
εξελίξεις

8.  Επιστολή Προέδρου ΔΕΗ Α.Ε.  κ.  Παναγιωτάκη περί  αποδοχής πρόσκλησης
ΠΔΜ  και  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  συνδιοργάνωση  δημόσιας  εκδήλωσης  για  την
Πτολεμαϊδα V.
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9. Έγκριση πρότασης στο διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα – Αλβανία
«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. 

10.  Επιστολή  συν.  Χ.  Βαρδάκα  με  θέμα  «Προβλήματα  με  λάθη  πιθανόν  του
κτηματολογίου τα  οποία  καλούνται  να  πληρώσουν όλοι  οι  πολίτες  χωρίς  να
ευθύνονται»

11.  Κοπή  πίτας  Περιφερειακού  Τμήματος  και  Νομαρχιακών  Επιτροπών
ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

12. Διοργάνωση ή μη χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων

13. Επιστολή Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τα
επιτρεπόμενα είδη καυσίμων και τη νομιμότητα των οικιακών εγκαταστάσεων
θέρμανσης» σε απάντηση σχετικής επιστολής της συν. Τζαγκαρίδου Αναστασίας

14.  Περιφερειακή διαβούλευση για την αναθεώρηση του Σχέδιου Διαχείρισης
Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας

15. Αίτηση για πραγματογνωμοσύνη του κ.  Ζήση Βασίλειου στους Μανιάκους
Καστοριάς για κακοτεχνία στην στέγη της οικίας του.

16. Έγκριση δαπανών.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) ΤΕΕ Αιτωλοκαρνανίας – Παράταση ισχύος των αδειών επισκευής κτισματων
σε σεισμοπληκτες περιοχες
β)  ΕΥΔΕΠ  Δυτικής  Μακεδονίας  –  Ενημερωτικές  συναντησεις  σε  Κοζάνη,
Φλώρινα,  Γρεβενα,  Καστοριά  για  τους  δικαιούχους  του  Επιχειρησιακού
Προγραμματος Δυτ. Μακεδονιας 2014-2020
γ)  Ενημερωτικό  mail ΕΜΔΥΔΑΣ  Δυτ.  Μακεδονίας  για  τις  εκλογές  ΤΕΕ  και
σχετική αλληλογραφία
 δ)  ΑΝΚΟ  –  Υποβολή  πρότασης  δημιουργιας  εφαρμογης  απεικονισης
ενεργειακου χαρτη Δυτ. Μακεδονιας
ε) Ανακοίνωση Προεδρου ΤΣΜΕΔΕ κ. Μακεδου για ασφαλιστικη ενημεροτητα με
οφειλες
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Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «19.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος, , Δαλάκης Νικόλαος , ‘Ηργης Δημήτριος, Παμπόρης
Βασίλειος, Κακάλης Αθανάσιος, Ντέλμας Κωνσταντίνος,   , Κιάνας
Στέργιος  , μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Συλλίρης Νικόλαος , μέλος

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ19/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   ‘Ηργης 
Δημήτριος
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ 1ο, 2ο, Τακτικά θέματα 
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,15ο , 8ο, 9ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 16ο, 7ο ,10ο,  1Ο   

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1  Ο  :
O Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι δεδομένου το προηγούμενο διάστημα
εντάθηκαν  οι  συζητήσεις  για  το  φυσικό  αέριο  γενικότερα  και  τη  διέλευση  του
διαδριατικού  αγωγού  TAP από  εδάφη  της  Δυτικής  Μακεδονίας,  υπήρξε  η
αναγκαιότητα διοργάνωσης μιας τεχνικής συνάντησης μεταξύ της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
και  τεχνικών  συμβούλων  του  TAP.  Ήδη  έγινει  μια  αρχική  προσέγγιση  για  τη
συνάντηση  αυτή,  η  οποία  ήταν  θετική  στην  έκβασή  της,  οπότε  και  ορίστηκε  η
συνάντηση αυτή να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ την Παρασκευή
9/12/2016 και ώρα 15.15.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται  να  ειδοποιηθούν  και  να  κληθούν,  εφόσον  το  επιθυμούν,  για  την
τεχνική συνάντηση όλα τα μέλη της Δ.Ε., καθώς και τα μέλη της Μ.Ε. Ενέργειας, τα
μέλη των Ν.Ε. του ΤΕΕ Καστοριάς, Γρεβενών, Φλώρινας καθώς και η Ο.Ε. του ΤΕΕ
Γρεβενών για τη διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης  στα Γρεβενά
με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας.  

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2  Ο  :

https://www.dropbox.com/sh/uqulyheig3c5748/AACLEGBn6p2Mab3f0zlL1IC8a?dl=0
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O Πρόεδρος  Δ.  Μαυροματίδης  επισημαίνει  ότι  το  μητρώο  Παρόχων Υπηρεσιών
Συμβούλων  &  Εμπειρογνωμόνων  του  ΠΕΠ  Δυτικής  Μακεδονίας  για  την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι συνεχώς ανοικτό και όποιος συνάδελφος
διπλωματούχος  μηχανικός επιθυμεί  μπορεί  να υποβάλει  αίτηση σε οποιαδήποτε
στιγμή. 

 Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται να αναρτηθεί η αίτηση στη επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος για να
ενημερώνονται  όλοι  οι  συνάδελφοι.  Επίσης  αποφασίζεται  η  εξουσιοδότηση  του
Προέδρου  Δημήτρη  Μαυροματίδη  και  του  μέλους  της  ΔΕ  Στέργιου  Κιάνα  για
υποβολή συμμετοχής στα μητρώα εφόσον το ΤΕΕ εφόσον κριθεί ότι  το ΤΕΕ/ΤΔΜ
μπορεί να συμμετέχει. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  Ο

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ19/2016
Εγκρίνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ από την 10η 
έως και την 18η συνεδρίαση.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  Ο

Γίνεται ενημέρωση για την ανανέωση φιλοξενίας και συντήρησης/τεχνικής 
υποστήριξης της επίσημης ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Υπενθυμίζεται ότι η 
προηγούμενη ετήσια ανανέωση των παραπάνω εργασιών και λειτουργίας έληξε 
στις 4/11/2016.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται η ανανέωση των υπηρεσιών φιλοξενίας και συντήρησης/τεχνικής
υποστήριξης του www.tdm.tee.gr . Το ετήσιο κόστος (μέχρι και 4/11/2017) 
ανέρχεται στα 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ (συνολικό 198,40 ευρώ)

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  Ο

Ο  Πρόεδρος  συν.  Μαυροματίδης αναφέρει  ότι  σε  συνέχεια  παλαιότερων
προσκλήσεων  τόσο  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  όσο  και  της
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ, μετά από επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ
και  Α’  Αντιπρόεδρο  (Πρόεδρο  Δ.Ε.  Μηχανικών  και  Εργοληπτών  Δημοσίων
Έργων)  του  ΕΤΑΑ  ΤΣΜΕΔΕ  συν.  Κωνσταντίνο  Μακέδο,  αποφασίστηκε  η
διοργάνωση  ενημερωτικής  εκδήλωσης  για  θέματα  που  αφορούν  το
ασφαλιστικό  των  μηχανικών  και  όχι  μόνο.  Η  ενημερωτική  εκδήλωση  θα
εστιαστεί τόσο σε γενικότερα θέματα του ασφαλιστικού όσο και στα ειδικότερα
θέματα  (διπλή  ασφάλιση,  ασφαλιστικές  εισφορές,  συνταξιοδοτήσεις,  ΤΜΕΔΕ,
νέο ταμείο ΕΚΦΑ, κλπ). Η ημερομηνία της εκδήλωσης θα προσδιοριστεί από το
συνάδελφο Κ. Μακέδο.
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Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται  η  διοργάνωση της παραπάνω ενημερωτικής εκδήλωσης για το
ασφαλιστικό με το συν. Μακέδο. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τη συνεννόηση
με το συνάδελφο Κ. Μακέδο ώστε να προσδιοριστεί η ακριβής ημερομηνία της
εκδήλωσης.  Επίσης  σε  περίπτωση  που  απαιτηθεί  από  τις  περιστάσεις,  θα
πραγματοποιηθεί με το συν.  Μακέδο και  μέλη της Δ.Ε.  του ΤΕΕ/ΤΔΜ,  δείπνο
μετά το πέρας της εκδήλωσης, προϋπολογισμού έως και 250 ευρώ με δαπάνη
του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 5  Ο

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης, αναφέρει ότι μετά από πολύ καιρό (1 χρόνο 
από τότε που ανακινήθηκε το θέμα και ζητήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Γρεβενών  η συνδρομή του τμήματος για την υποστήριξη απότιμησης της 
κατάστασης των μνημείων της Π.Ε. Γρεβενών) λήφθηκε απόφαση 
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για σύναψη Προγραμματικής 
Σύμβασης επί του αναφερόμενου πιο άνω αντικειμένου με συμβαλλόμενους την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το ΤΕΕ/ΤΔΜ και το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζονται:

1. H διάρκεια της Προγραμματικής σύμβασης προσδιορίζεται σε ένα έτος
από την υπογραφή της.

2. Η εξουσιοδότηση του Προέδρου της Δ.Ε. για την υπογραφή της Π.Σ. για
τα παρακάτων μνημεία και για το ποσό που προσδιορίζεται παρακάτω
στην αναλυτική παράθεσή της για χρονική διάρκεια 1 έτους.

3. Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο
της  καλής  εκτέλεσης  του  έργου,  τους  κ.  Γιαννακίδη  Δημήτριο  και
Μαυροματίδη Δημήτρη 

4. Τακτικός  εκπρόσωπος  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  στην  Κοινή  Επιτροπή
Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της Προγραμματικής Σύμβασης ο συνάδελφος
Ντέλμας Κώστας και αναπληρωτής του ο συνάδελφος Ντώνας Ιωάννης.

Τέλος διευκρινίζεται ότι:
 Aν  το  έργο  δεν  συμπληρωθεί  και  παραδοθεί  στην  παραπάνω

προθεσμία,  η  παρούσα  σύμβαση  δεν  ισχύει  και  τα  μέλη  της
Ομάδας  δέχονται  ότι  παραιτούνται  από  κάθε  απαίτηση
αποζημίωσής τους από το ΤΕΕ για τμήμα ή το σύνολο του έργου
που τους ανατίθεται με την παρούσα απόφασή της

 Επικυρώνεται αυθημερόν
 Η  παρούσα  απόφαση  διαβάστηκε  και  έγινε  αποδεκτή  από  τα

συμβαλλόμενα μέλη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η Σ
Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  

για την εκτέλεση του έργου:
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η σύμβαση αυτή περιέχει στη συνέχεια τα παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 1   :  Νομική βάση της σύμβασης
Άρθρο 2   :  Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης -   Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
υπηρεσιών
Άρθρο 3   :  Αντικείμενο της Σύμβασης
Άρθρο 4  :    Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής
Άρθρο 5  :  Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Άρθρο 6  :  Ρήτρες
Άρθρο 7  :  Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και 
αρμοδιότητές του
Άρθρο 8  :  Επίλυση διαφορών
Άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Στην Κοζάνη σήμερα ……… 2016, ημέρα ………. , 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.   …../…….   απόφασης  του

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

2. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, νόμιμα εκπροσωπούμενο για

την υπογραφή της παρούσας από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Μαρία

Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη. 

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.

Α10/ΔΕ/Σ12/2015 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:

ΑΔΑ: ΩΑΨΨ46Ψ842-ΟΩΩ



Άρθρο 1: Νομική βάση της σύμβασης

Νομική βάση της παρούσης είναι:
 ο  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-

2010)  και  ειδικότερα  το  άρθρο  100  αυτού,  όπως  οι  παρ.  1α και  5

αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 8 παρ. 9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄

85)”,

 ο  Ν.  3028/2002  (ΦΕΚ  153/Α/28.6.2002)  «Για  την  προστασία  των

αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς», όπως αυτός ισχύει,

 το άρθρο 36 του 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.

Επιπρόσθετα, νομική βάση της παρούσης αποτελούν:
 Το άρθρο 1 περίπτωση στ΄ του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.1982),

 Το άρθρο 81 του Ν. 1958/1991 (ΦΕΚ 122/Α/ 5.8.1991),

 Το Π.Δ. 99/1992 «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων»

(ΦΕΚ 46/Α/ 23.3.1992),όπως αυτό ισχύει,

 Το  Π.Δ.  104/2014  «Οργανισμός  Υπουργείου  Πολιτισμού  και

Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28.8.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με

το άρθρο 31 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014),

 Το  Π.Δ.  70/2015  (ΦΕΚ  114/Α/22.09.2015)  «Ανασύσταση  των

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».
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 Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 Την  υπ'  αριθ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405

(ΦΕΚ  706/ΥΟΔΔ/06.10.2015)  «Απόφαση  διορισμού  της  κας  Μαρίας

Βλαζάκη στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού».

 Την υπ’ αριθ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295593/35972/691/74

Υ.Α.  (ΦΕΚ  2343/Β/30.10.2015)  «Μεταβίβαση  του  δικαιώματος

υπογραφής  «Με  εντολή  Υπουργού»  στους  Γενικό  Γραμματέα,

Προϊσταμένους  Γενικών  Διευθύνσεων,  Διευθύνσεων  και  Τμημάτων  της

Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»»,

 Tην αρ. …. /2016 της  ….   ης Συνεδρίασης της ….  ης ……..2016 απόφαση

του  Περιφερειακού  Συμβουλίου  Δυτικής  Μακεδονίας  για  την  έγκριση

σύναψης  Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ  του  ΥΠΠΟΑ-  της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΕ/ ΤΔΜ

 Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την Παρούσα Προγραμματική Σύμβαση

Πολιτισμικής  Ανάπτυξης  δαπάνη  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.    

Με την παρούσα Σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας για την 
υλοποίηση του εν θέματι έργου και προσδιορίζονται οι τρόποι και οι 
διαδικασίες υλοποίησής του.

Άρθρο 2: Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης υπηρεσιών

Η συνολική διάρκεια ισχύος της παρούσης ορίζεται για ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία υπογραφής της και θα είναι  διάρκειας ενός (1) έτους. Το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε δέκα (10) μήνες. 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 παρούσας σύμβασης είναι η αποτίμηση, όπως προσδιορίζεται 
παρακάτω, της φέρουσας ικανότητας των παραδοσιακών πέτρινων γεφυριών 
(σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας) και των βυζαντινών και 
μεταβυζαντινών μνημείων (σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσας) που 
ευρίσκονται στην Π.Ε. Γρεβενών,  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται 
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ότι εκ του Παραρτήματος 2 θα επιλεγούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης, 
κατόπιν υποδείξεως από την Ε.Φ.Α. Γρεβενών 30 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:

1. Αποτίμηση  της  Φέρουσας  Ικανότητας  των  Πετρογεφυρών  της  Π.Ε.

Γρεβενών  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. 

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 
τη λίστα του Παραρτήματος 2, τα οποία και υποδείχθηκαν έπειτα από ενδελεχή 
συζήτηση και αίτημα του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην 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  ΕΦΑ Γρεβενών,  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 του παραρτήματος 3 μπορεί να γίνει μόνο μετά από 
απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσης.

Άρθρο 4: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση – Όροι καταβολής
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Το  συνολικό  τίμημα  ορίζεται  σε  20.000  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 παραπάνω ποσών, για πληθωριστική ή άλλη προσαρμογή τους μπορεί να γίνει

μόνο  κατόπιν  απόφασης  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  του  άρθρου  7  της

παρούσης.

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

προβλεπόμενο νόμιμο παραστατικό.

Άρθρο 5: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων

Α. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει:
i. Την οικονομική διαχείριση και  καταβολή των αναγκαίων πόρων μέσω της

Οικονομικής  Υπηρεσίας  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Γρεβενών,  όπως

προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης

ii. 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.

iii. 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.

iv. Να  ορίσει  τους  εκπροσώπους  της  στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της

παρούσας.

v. 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, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Γρεβενών, αναλαμβάνει : 

i. Να  εποπτεύει,  με  προσωπικό  της  ΕΦΑ  Γρεβενών,  την  παρακολούθηση

εφαρμογής της σύμβασης στο πλαίσιο του συνόλου των άρθρων αυτής ως

συμβατική υποχρέωση 
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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 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) της

παρούσας.

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:
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  Επιτροπή  Παρακολούθησης  της

παρούσας.

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

1 και 2 στην ΕΠ.

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 ΕΠ. 

Ρητά  συμφωνείται  ότι  για  την  εκτέλεση  ή  πραγμάτωση  του  αντικειμένου  ή

περιεχομένου  της  παρούσας  Προγραμματικής  Σύμβασης  ουδεμία  επιβάρυνση  ή

δαπάνη  έναντι  των  συμβαλλομένων  ή  και  τρίτων  θα  προκαλείται  σε  βάρος  του

προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α. Το κόστος ανάληψης της οιασδήποτε ενδεχόμενης

υποχρέωσης  του  εν  λόγω  Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  αλλά  και  το

κόστος της εν γένει λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης της υλοποίησης του

αντικειμένου της σύμβασης θα καλύπτονται θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό

της παρούσας.

Άρθρο 6: 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. 
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Άρθρο 7:  Όργανο παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης και 
αρμοδιότητές του

Με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης της Σύμβασης αυτής, συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ) 
της Συμβάσεως με έδρα την Κοζάνη, που αποτελείται από τρία (3) μέλη ως εξής:

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

αναπληρωτή του.

2. Έναν (1)  εκπρόσωπο του Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού /  ΕΦΑ

Γρεβενών με τον/την  αναπληρωτή του 

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

Μακεδονίας με τον/την αναπληρωτή του.

Οι  παραπάνω  συμμετέχοντες  εκπρόσωποι  των  συμβαλλομένων  στην  Ε.Π.  της
παρούσης, ορίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων οργάνων.

Κάθε συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον εκπρόσωπό του
στην Ε.Π., οποτεδήποτε κρίνει αναγκαίο, με σχετική απόφαση του οργάνου του.

Πρόεδρος της ΕΠ ορίζεται ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
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 ΕΠ 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 ΕΠ 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. 

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

Άρθρο 8: Επίλυση διαφορών

Συμφωνείται ότι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από 
την αθέτηση των όρων της παρούσης είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 
7. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που αφορά την εκτέλεση και ερμηνεία 
της παρούσης και που δεν θα διευθετείται από την ΕΠ θα επιλύεται αποκλειστικά από
τα αρμόδια δικαστήρια Κοζάνης οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. 
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Άρθρο 9: Τροποποίηση της Σύμβασης – Τελικές Διατάξεις

Με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, η παρούσα 
Προγραμματική Σύμβαση μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται ως προς το 
αντικείμενο, τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα και λοιπούς όρους της Σύμβασης, 
καθώς επίσης και να παρατείνεται η διάρκειά της για εύλογο χρονικό διάστημα 
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 έξη (6) αντίτυπα και 
διαβιβάστηκαν από δύο (2) αντίτυπα σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Για το ΤΕΕ/ΤΔΜ

Καρυπίδης Θεόδωρος Μαυροματίδης Δημήτριος 

Περιφερειάρχης Πρόεδρος Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ

Για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μαρία Ανδρεαδάκη- Βλαζάκη

Γενική Γραμματέας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Λίστα Γεφυριών ευρύτερης περιοχής Γρεβενών 

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

ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 29028/ 694/ 30-6-1995, ΦΕΚ 
632/ Β/ 18-7-1995

Γρεβενών

2 Καγκέλια (Τ.Κ. Τρικώμου)

ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 29028/ 694/ 30-6-1995, ΦΕΚ 
632/ Β/ 18-7-1995

Γρεβενών

3 Κατσουγιάννη ή Μύλου (Τ.Κ. Σπηλαίου)

ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 29028/ 694/ 30-6-1995, ΦΕΚ 
632/ Β/ 18-7-1995. 

Γρεβενών

4 Κάστρου  (Τ.Κ. Κάστρο)

ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/29028/694/30.6.1995
ΦΕΚ632/Β/18.7.1995

Γρεβενών

5 Σταυροποτάμου (Τ.Κ. Κηπουρειού)

 ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/29028/694/30.6.1995 
ΦΕΚ 632/Β/18.7.1995 

Γρεβενών

6 Κέντρου (Τ.Κ. Κέντρου)
Δεν είναι κηρυγμένο αλλά χρονολογείται το 
1814 και χρήζει άμεσης αποκατάστασης

Γρεβενών

7 Ματσαγκάνη (Τ.Κ. Κρανιάς)

ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 29028/ 694/ 30-6-1995, ΦΕΚ 
632/ Β/ 18-7-1995

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
ΦΕΚ 621/ B/ 11-11-1968, Υ.Α. 24599/ 25-

10-1968

2
Πυλωροί

Αγ. Αποστόλων
Υ.Α.  ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ Φ/ 51770/ 1233Π.Ε./

26-1-1987 και ΦΕΚ 271/ Β/ 2-6-1987
3

Πιστικό

Κοίμηση Θεοτόκου
ΦΕΚ 281/ Β/ 9-6-1987, Υ.Α. ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/

51771/ 1232/ 26-1-87
Μονόχωρη δρομική βασιλική με χαγιάτι.
Έτος ανέγερσης 1848. Αξιόλογο δείγμα

εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και
ζωγραφικής του 19ου αι.

4

Δίπορο

Αγ. Νικόλαος
ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 26378/ 758/ 12-7-

1996, ΦΕΚ 756/ Β/ 27-8-1996
Μονόχωρος κοιμητηριακός ναός. Οι

τοιχογραφίες που σώζονται στο εσωτερικό
του ναού είναι του 16ου αι. , με επιζωγράφιση

του 19ου αι.
5

Σαρακήνα

Αγ. Νικόλαος
Υ.Α. ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 35132/ 891/ 7-8-1995,

ΦΕΚ 757/ Β/ 1-9-1995
Εσωτερικά το μνημείο είναι κατάγραφο, με

τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο
δεύτερο μισό του 19ου αι. Σαμαριναίου

ζωγράφου
6

Παλαιοχώρι

Αγ. Παρασκευή
Υ.Α. AΡΧ/ B1/ Φ36/ 40520/ 1105/ 7-8-95,

ΦΕΚ 757/ Β/ 1-9-1995
Τρίκλιτη βασιλική του δεύτερου μισού του
19ου αι. Στο εσωτερικό της είναι κατάγραφη

με αγιογραφίες του 1874 του ζωγράφου
Βασιλείου.

7

Κνίδη

Κοίμηση Θεοτόκου
ΦΕΚ 84/ τ.β΄/ 5-2-1969, Υ.Α. 27702/ 25-1-

1969
Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική

8
Κολοκυθάκι

Κοίμηση Θεοτόκου (μονόχωρος ναός του
1741)

ΑΔΑ: ΩΑΨΨ46Ψ842-ΟΩΩ



9

Σαμαρίνα

Κοίμηση Θεοτόκου (Μεγάλη Παναγιά)
ΦΕΚ 35/ τ. Β΄/ 2-2-1962, Υ.Α. 15794/ 19-12-

1961
Τρίκλιτη βασιλική (1800). Τοιχογραφίες του
1829 (από κτητορική επιγραφή). Αξιόλογο

ξυλόγλυπτο τέμπλο.
10

Σαμαρίνα

Γέννησης Θεοτόκου (Μικρή Παναγιά)
ΦΕΚ 35/ τ. Β΄/ 2-2-1962, Υ.Α. 15794/ 19-12-

1961
Ιδρύθηκε το 1869 με παλαιότερη επιγραφή.

Ξυλόγλυπτο τέμπλο.
11

Σαμαρίνα

Αγ. Αθανάσιος
ΦΕΚ 35/ B/ 2-2-1962 τ. Β΄, Υ.Α. 15794/ 19-

12-1961
Τρίκλιτη βασιλική που ιδρύθηκε το 1798 και

ανακαινίσθηκε το 1909. Αξιόλογο
ξυλόγλυπτο τέμπλο. Εικόνες 1793.

12

Σαμαρίνα

Προφ. Ηλίας
ΦΕΚ 35/ τ.Β΄/ 2-2-1962, Υ.Α. 15794/ 19-12-

1961
Ναός που ιδρύθηκε 1870 ή 1877 και

ανακατασκευάσθηκε αργότερα. Εικόνες του
1789.

13

Σαμαρίνα

Αγ. Παρασκευή
ΦEK 35/ τ.Β΄/ 2-2-1962, Υ.Α. 15794/ 19-12-

1961
Καθολικό περί το 1713. Τοιχογραφίες του

1819/ 1821.
14

Σαμαρίνα

Μεταμόρφωση του Σωτήρος
ΦΕΚ 35/ τ.Β΄/ 2-2-1962, Υ.Α. 15794/ 19-12-

1961
Τρίκλιτη βασιλική με νάρθηκα. Τοιχογραφίες
του 1819. Ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο.

Δυτικό θύρωμα με λιθανάγλυφα.
15

Μεσολούρι

Αγ. Δημήτριος
ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 51770/ 1233 Π.Ε./ 26-1-
1987, ΦΕΚ 271/ Β/ 2-6-1987. Βασιλική

κατάγραφη (Σαμαριναίοι ζωγράφοι)
16

Δοτσικό

Αγ. Αθανάσιος
Υ.Π. Β1/ Φ36/ Φ/ 51770/ 1233Π.Ε./ 26-1-87,

ΦΕΚ 271/ Β/ 2-6-1987
Τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική 19ος αι. (1865)

17
Σμίξη

Αγ. Αθανάσιος
Ναϊσκος του 1760

18
Σμίξη

Αγ. Νικόλαος
Ναός του 1700, ιστορημένος το 1803

19 Σμίξη Αγ. Γεώργιος (18ος αι)
20

Αβδέλλα
Αγ. Αθανάσιος

Βασιλική του 1710 με σημαντικά ξυλόγλυπτα
και τοιχογραφίες Σαμαριναίων αγιογράφων
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21

Σειρήνι, θέση Λειψοκούκι

Ζωοδόχος Πηγή
ΦΕΚ 727/ Β΄/ 30-8-1979, Υ.Α. Β1/ Φ36/

17316/ 576/ 16-7-1979
Φέρει τοιχογραφίες 1717.

Υπόγειος παλαιοχριστιανικός τάφος
22

Καλόχι

Αγ. Αθανάσιος
ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 26378/ 758/ 12-7-96,

ΦΕΚ 756/ Β/ 27-8-96
Μονόχωρος μεταβυζαντινός ναός του 18ου αι.

Λίστα βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων περιοχής Δήμου
Δεσκάτης

ΑΑ Δ.Δ. - οικισμός- θέση Ναός
23

Παρασκευή
Αγ. Χρυσόστομος

ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 35455/ 675/ 21-8-1992,
ΦΕΚ 547/ Β/ 2-9-1992

24

Παλιουριά

Μονής Ευαγγελίστριας
ΥΠΠΟ/ ΑΡΧ/ Β1/ Φ36/ 26378/ 758/ 12-7-1996,

ΦΕΚ 756/ Β/ 27-8-1996
Μοναστηριακό συγκρότημα που διασώζει τις
πτέρυγές του, ενώ στο κέντρο βρίσκεται το

καθολικό αθωνίτικου τύπου, που χρονολογείται
στα 1816. Διασώζει ξυλόγλυπτο τέμπλο και στο

εσωτερικό φέρει περίφημα λιθανάγλυφα.
25

Παναγιά

Αγ. Παρασκευή
Μονόχωρος κοιμητηριακός ναός του α΄ μισού του

18ου αιώνα
26

Παναγιά
Αγ. Αθανάσιος

Μονόχωρος ναός με τοιχογραφίες του έτους 1632.
27

Τριφύλλι, θέση Νουμπενίτσα

Κοίμηση Θεοτόκου
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β!?936/26378/758/12.7.96

ΦΕΚ 756/Β/27-8-96
Μονόχωρος μεταβυζαντινός ναός με τοιχογραφίες
τέλους 18ου αι. (1791) και ξυλόγλυπτο τέμπλο με

γραπτό διάκοσμο
28

Τριφύλλι, θέση Νουμπενίτσα
Αγ. Γεώργιος

16ος αρχιτεκτ., 19ος ζωγραφική
29

Τριφύλλι  (Κοιμητηριακός)
Κοίμηση Υ.Α.27702/25-1-196 (ΦΕΚ 84/Β/5-2-69)

Μονόχωρος ναός.
Τοιχογραφίες 1841

30

Άνοιξη

Αγ. Δημήτριος
ΦΕΚ: 84/τ. Β΄ /Υ.Α 27702/25.1.1969, ΦΕΚ

84/τ.Β΄/5.2.1969 και 3210/3.3.1969
Ναός μονόχωρος. Τοιχογραφίες 17ου – 18ου αι.

31
Διάκος

Κοίμηση Θεοτόκου
Ναός του 1812

32

Κατάκαλη

Αγ. Γεώργιος
ΦΕΚ 84/ Β/ 5-2-1969  Υ.Α. 27702/ 25-1-1969

O ναός φέρει τοιχογραφίες του 16ου αιώνα.
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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.

450 7 3.150

2.

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

500 32 16.000

3. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στα 
Γρεβενά.

  850 1 850

Σύνολο 20.000

ΘΕΜΑ 6  Ο

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζονται οι παρακάτω ορισμοί-εκπροσωπήσεις:

Α) Για την Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών αναδειξης αναδοχου για εργα 
Π/Υ ανω του 1.000.000 ευρώ οι συνάδελφοι Χριστοπούλου Παρασκέυή, Π.Μ., ως
τακτικό μέλος και Γιαννακίδης Δημήτριος, Η.Μ., ως αναπληρωματικό

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ19/2016
Β) Για την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτ. Μακεδονίας, οι 
συνάδελφοι Παμπόρης Βασίλειος, Π.Μ. ως τακτικό μέλος και Ήργης Δημήτριος, 
Π.Μ. ως αναπληρωματικό.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 15  Ο

Ο  Πρόεδρος  συν.  Μαυροματίδης  αναφέρει  ότι  κατατέθηκε  στα  γραφεια  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ, τη Δευτέρα 5/12/2016  αίτηση για πραγματογνωμοσύνη από τον κ.
Ζήση  Βασίλειο  από  τους  Μανιάκους  Καστοριάς  (σχετικά  η  με  αρ.  πρωτ.
ΤΕΕ/ΤΔΜ 1099-7/12/2016 αίτησή του) για κακοτεχνία στην στέγη της οικίας
του. Προτείνεται ο συν. Νικόπουλος Χρίστος, Π.Μ. από την Καστοριά, ο οποίος
και κατέθεσε αίτηση σήμερα (8/12/2016).
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Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ19/2016
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται   ο κ.
Ζήσης  Βασίλειος   το  ποσό  των  οχτακοσίων  εβδομήντα  έξι  ευρώ  (876  €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού  από τον αιτούντα,  θα ορισθεί  εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κ.  Νικόπουλος Χρίστος, Πολιτικός Μηχανικός.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  Ο

Ο  Πρόεδρος  συν.  Μαυροματίδης αναφέρει  ότι  σε  συνέχεια  των  σχετικών
ενεργειών  μας,  εδώ και  περίπου  ένα χρόνο  (σχετικά  επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ  και
Περιφέρειας  Δ.  Μακεδονίας  με  αρ.  πρωτ.  141  /  15-2-2016)  για  την
συνδιοργάνωση δημόσιας εκδήλωσης για την νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα
V, με βάση την προγραμματική σύμβαση που εξελίσσεται και με την οποία το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ετοιμάζει σχετική εισήγηση, ο Πρόεδρος της
ΔΕΗ  κ.  Παναγιωτάκης  Εμμανουήλ,  απέστειλε  την  παρακάτω  ηλεκτρονική
επιστολή:

«Προς κ.κ. Θ. Καρυπίδη  Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας,  Δ. Μαυροματίδη
Πρόεδρο ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αξιότιμοι κύριοι, η πρότασή σας για συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα οφέλη
που μπορεί  να  αποκομίσει  η  περιοχή  σας  από  την  Πτολεμαΐδα  V είναι  πολύ
ενδιαφέρουσα.  Συμπίπτει και με την βούληση της Επιχείρησης μας την οποία
είχα την ευκαιρία να εκφράσω κατ΄επανάληψη σε προηγούμενες επισκέψεις μου
στη  περιοχή  σας  και  συναντήσεις  με  ενδιαφερομένους  φορείς   της  Δυτικής
Μακεδονίας.  

Το περιεχόμενο και όλα τα συναφή θέματα που σχετίζονται με την εκδήλωση
αυτή και την επιτυχία της θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε από κοντά
σε προσεχή επίσκεψή μου στη περιοχή σας την οποία προγραμματίζω για τις
αρχές Δεκεμβρίου.

Με  την  ευκαιρία  αυτή  θα  ήθελα  να  αναφερθώ  στις  θετικές  εξελίξεις  στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το  CO2  και να σας καλέσω να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας μέχρι να επιτευχθούν οι στόχοι μας.  Επίσης να αναφερθώ για
μία  ακόμη  φορά  στην  ανάγκη  στήριξης  της  λιγνιτικής  παραγωγής  με  άμεσα
μέτρα όπως είναι ο μη συνυπολογισμός του CO2   στις προσφορές των μονάδων
στον ΗΕΠ και η προπορεία ένταξης των μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση.

Με εκτίμηση
Εμμανουήλ Παναγιωτάκης 
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΗ Α.Ε.»

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ19/2016
Σε συνέχεια  των  παραπάνω θα  υπάρξει  συζήτηση  με  την  Ομάδα Έργου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τον επιστημονικό υπεύθυνο Πρύτανη κ.
Τουρλιδάκη, όπως επίσης και αντιπροσωπείας της ΔΕΗ Α.Ε., του ΤΕΕ/ΤΔΜ και
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της  Περιφέρειας  Δ.  Μακεδονίας,  ώστε  να  προσδιοριστούν  τα  απαιτούμενα
βήματα  για  την  διοργάνωση  της  εκδήλωσης  εντός  του  επόμενου  χρονικού
διαστήματος. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για όποιες ενέργεις απαιτηθούν.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  Ο

Γίνεται  αναφορά  στην  έγκριση  της  πρότασης  που  είχε  υποβληθεί  στο
Πρόγραμμα διασυνοριακης συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014
-2020» και συγκεκριμένα   «1st Call for Strategic Project Proposals Greece-
Albania 2014-2020» σύμφωνα και  με την απόφαση της 5η συνεδρίασης του
τρέχοντος  έτους  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  (απόφαση  Α6/Δ.Ε./Σ5/2016).
Ειδικότερα το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετέχει  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. To ποσό με
το οποίο συμμετέχει το ΤΕΕ και εγκρίθηκε, ανέρχεται στα 130.000 €.

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ19/2016
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την συμπλήρωση, προετοιμασία και αποστολή
των απαραίτητων εγγράφων καθώς και της προετοιμασίας της υλοποίησης της
πρότασης  με  την  συνδρομή  της  Μ.Ε.  Πολιτισμού,  της  Ν.Ε.  Καστοριάς  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ και του συναδέλφου Νίκου Μαργαρίτη που βοήθησε στη συγγραφή
της πρότασης εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επίσης να προβεί σε ευχαριστήριο προς
την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  και  το  Υπουργείο  Πολιτισμού  (ΕΦΑ
Καστοριάς)  για  την  θετική  ανταπόκρισή  τους  στη  συμμετοχή  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ
στην τρέχουσα πρόσκληση.

Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 11  Ο

Γίνεται συζήτηση για την κοπή πίτας του Περιφερειακού Τμήματος και των 3
Νομαρχιακών Επιτροπών του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται η κατανομή ποσού αντίστοιχου του περσινού. Κατά συνέπεια ως
συνολικό ύψος προϋπολογισμού  των εκδηλώσεων  στην Κοζάνη και στις έδρες
των Νομαρχιακών Επιτροπών (Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά) ορίζεται το ποσό
των  χιλίων  εφτακοσίων  πενήντα  ευρώ  (1750€).   Επίσης  εξουσιοδοτείται  ο
Πρόεδρος για την αναζήτηση αντίστοιχου χώρου με την προηγούμενη χρονιά. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 12  Ο

Γίνεται αναφορά στην πρόταση που εστάλη με email:

“Αγαπητοί κύριοι,
Ο «Πρωινός Λόγος» και η επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων «Λόγω Τέχνης»
συνδιοργανώνουν την παιδική θεατρική παράσταση  «Μαγεμένα παραμύθια του
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δάσους».  Ήδη  η  παράσταση  έχει  αποσπάσει  τις  καλύτερες  κριτικές  από  το
θεατρόφιλο κοινό της πόλης μας και συνεχίζει την πορεία της. 
Θα θέλαμε να σας προτείνουμε την διοργάνωση της χριστουγεννιάτικης γιορτής
σας στο χώρο του Θετροδρομίου για τα παιδιά των συναδέλφων σας. Τα παιδιά
θα  έχουν  την  ευκαιρία  να  συναντήσουν  τους  αγαπημένους  του   ήρωες  την
Κοκκινοσκουφίτσα,  τη  Ραπουνζέλ,  τα  Τρία  Γουρουνάκια,  τον  Παπουτσωμένο
Γάτο και την Ωραία Κοιμωμένη μέσα από μια έξυπνη διασκευή. 
Το κόστος της όλης εκδήλωσης ανέρχεται στο ποσό των 700 ευρώ (με ΦΠΑ) και
περιλαμβάνει το μοίρασμα δώρων από τον Άη –Βασίλη(αν το παράρτημα έχει
πάρει απόφαση για κάτι τέτοιο) και προσφορά γλυκισμάτων. Επίσης το κόστος
μπορεί να μειωθεί εφόσον συμφωνήσετε να γίνει παράλληλα και η γιορτή από
άλλον ενδιαφερόμενο φορέα. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
αντιπρόταση  στα  τηλέφωνα  24610  40421  και  6972  884801  κ.  Ιωάννα
Παπαδημητρίου.”

Απόφαση Α14/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται ότι φέτος για λόγους οικονομικής στενότητας του τμήματος, δεν
είναι δυνατή η πραγματοποίηση μιας τέτοιας εκδήλωσης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 13  Ο

Με το υπ. αριθμ. 133062/3619/11-10-2016 η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
απάντησε  στην  επιστολή  της  συν.  Τζαγκαρίδου  Αναστασίας,  που  είχε
κοινοποιηθεί εκτός των άλλων και στο ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται
απάντηση  από  μέρους  μας  δεδομένου  ότι  θεσμικά  απάντησε  ο  κατεξοχήν
αρμόδιος φορέας.

ΘΕΜΑ 14  Ο

Γίνεται αναφορά στην περιφερειακή διαβούλευση για την αναθεώρηση του 
Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων 
θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα κείμενα της αναθεώρησης των σχεδίων 
διαχείρισης. Η διαβούλευση διαρκεί μέχρι 31/12/2016 και σχετικές 
πληροφορίες βρίσκονται στο site του ΥΠΕΝ (Υδατικοί Πόροι / Αναθεώρηση 
Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων).

Σημειώνεται, ότι η επόμενη αναθεώρηση θα γίνει το έτος 2021. Επομένως για τα
επόμενα χρόνια για οποιαδήποτε αδειοδότηση έργου θα λαμβάνεται υπόψη το 
εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης, το οποίο μεταξύ των άλλων διαθέτει και πίνακα
προγραμματιζόμενων έργων. Έτσι, είναι επιβεβλημένη η προσεκτική εξέταση 
των κειμένων του σχεδίου, ώστε να μην αποτελέσει στο μέλλον εμπόδιο για την 
ωρίμανση των έργων που προγραμματίζουν οι φορείς της Περιφέρειας Δ. 
Μακεδονίας. Επιπλέον, είναι η ευκαιρία για να αντιμετωπιστούν τυχόν λάθη ή 
παραλείψεις που έχουν εντοπιστεί στο υφιστάμενο σχέδιο, εφόσον αυτά δεν 
εντοπίζονται με το κείμενο της αναθεώρησης. Τα αρχεία της αναθεώρησης 
υπάρχουν στην διεύθυνση: http  ://  www  .  ypeka  .  gr  /  Default  .  aspx  ?
tabid  =924&  sni  [1366]=4287&  language  =  el  -  GR. Τα παραρτήματα του σχεδίου 
βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση:
http  ://  cdr  .  eionet  .  europa  .  eu  /  gr  /  eu  /  wfdart  13/  gr  09/  envvigzsq  /

http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/wfdart13/gr09/envvigzsq/
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=924&sni%5B1366%5D=4287&language=el-GR
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=924&sni%5B1366%5D=4287&language=el-GR
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Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη λόγω του εύρους του θεματικού 
αντικειμένου, να γίνει πρόσκληση στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ για απόψεις - 
παρατηρήσεις - επισημάνσεις για την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης. 

Απόφαση Α15/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται να σταλεί ηλεκτρονικά πρόσκληση στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ για 
απόψεις - παρατηρήσεις - επισημάνσεις για την αναθεώρηση των σχεδίων 
διαχείρισης. Επίσης η πρόσκληση θα αναρτηθεί για 10 ημέρες στην ιστοσελίδα 
του τμήματος και κατόπιν οι όποιες σχετικές απαντήσεις θα προωθηθούν στην 
Μ.Ε. Περιβάλλοντος για περαιτέρω επεξεργασία/σύνθεση των απόψεων. 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την κατάθεση της πρότασης στη διαβούλευση 
του Υπουργείου.

H πρόταση που κατατέθηκε:
“Προτάσεις για την αναθεώρηση του σχεδίου διαχείρισης των λεκανών 
απορροής πο- ταμών του υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, στο 
πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώνεται στις 30/ 12/ 2016 

1. Ο χαρακτηρισμός ορισμένων λεκανών και συστημάτων έχει γίνει βασιζόμενος σε 
μικρό αριθμό σποραδικών μετρήσεων, που δεν έχουν επαληθευτεί. Υπάρχουν 
μάλιστα περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν καθόλου ποιοτικά στοιχεία (πχ Υπόγειο 
Υδατικό Σύστημα GR0900170 Δασοχωρίου Γρεβε- νών) και ο χαρακτηρισμός γίνεται
μόνο από ποσοτικά στοιχεία, με αποτέλεσμα η αβεβαιότητα του τελικού 
χαρακτηρισμού να είναι αυξημένη. Επιπλέον στον χαρακτηρισμό δε φαίνεται να 
χρησιμο- ποιούνται οι παράμετροι που αναφέρονται στα ΠΠΠ. Απαιτείται 
συντονισμός και συνεισφορά όλων των φορέων που έχουν ποιοτικές αναλύσεις ώστε 
το αποτέλεσμα να είναι το ενδεδειγμένο, αλλά και σωστή αξιολόγηση αυτών. 

2. Είναι σημαντική η παρακολούθηση της τάσης των φυσικοχημικών παραμέτρων 
μιας περιοχής, και όχι μόνο η υπέρβαση ή όχι μιας τιμής. Έτσι, θα μπορούν να 
ληφθούν προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, πριν αυτό λάβει 
μεγάλες διαστάσεις και η κατάσταση είναι μη αντιστρεπτή. Σήμερα που λειτουργεί το
Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των παραμέτρων, η δυνα- τότητα αυτή είναι εφικτή.
Βασική προϋπόθεση όμως είναι η άμεση ενημέρωση της βάσης δεδο- μένων από τους
αρμόδιους φορείς καθώς και ο εμπλουτισμός αυτής με στοιχεία τοπικών και πιστο- 
ποιημένων για τον σκοπό αυτό φορέων. 

3. Στις υψηλές συγκεντρώσεις ιόντων λόγω υδρογεωλογικών συνθηκών αναφέρεται 
το ολικό χρώμιο ενώ θα πρέπει να αναφέρεται το εξασθενές χρώμιο το οποίο είναι 
τοξικό και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επίσης πρέπει να τονισθεί ότι το 90-95%
του ολικού χρωμίου στην περιοχή, όπως προέκυψε από τις μετρήσεις των φορέων 
είναι εξασθενές χρώμιο γεγονός που οδηγεί σε σημαντικά προβλήματα στην περιοχή. 

4. Απαιτείται προσεκτική εξέταση όλων των παραμέτρων μια περιοχής για τον 
χαρακτηρισμό της. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε κάποιες περιπτώσεις 
χαρακτηρίζονται γεωτρήσεις ως υδροσημεία καλής ποιότητας, γιατί ο χαρακτηρισμός
στηρίζεται στη μέτρηση των νιτρικών ιόντων, ενώ η συ- γκέντρωση των αμμωνιακών
ιόντων της γεώτρησης υπερβαίνει κατά πολύ την οριακή τιμή. Θα πρέπει να τέτοιες 
περιπτώσεις να εξετασθούν πιο συστηματικά και μεθοδικά ώστε να αποφευχθούν  
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λάθη. Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν και για άλλες παραμέτρους όπως το 
μαγγάνιο ή πολύ τοξικές παραμέτρους όπως ο μόλυβδος. 

5. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε εξαρτημένους χάρτες (με σύστημα συντεταγμένων) 
οριοθέτησης των υπόγειων υδατικών συστημάτων, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος 
ο προσδιορισμός θέσης ενός στίγματος σε συγκεκριμένο υδατικό σύστημα. 

6. Στα Μέτρα για το πόσιμο νερό (Άρθρο 7 – ΟΜ03-02) δε γίνεται σαφής 
διαχωρισμός των δη- μόσιων και ιδιωτικών έργων υδροληψίας. Σε περίπτωση 
εφαρμογής των ίδιων μέτρων και στα ιδιω- τικά έργα υδροληψίας, η Ζώνη 
Προστασίας II λειτουργεί απαγορευτικά στην εγκατάσταση και λει- τουργία του 
συνόλου των νέων ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο 
Άρθρο και υδρεύονται από ιδιωτικά έργα υδροληψίας άντλησης πόσιμου ύδατος. 

7. Δεν έχει επικαιροποιηθεί η Απόφαση υπ’ αριθ. Φ 16/ 6631/ 2-6-1989 που αφορά 
στον προσδιο- ρισμό κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για 
την ορθολογική χρήση νερού για άρδευση. 

8. Θεωρούμε σημαντική την συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς για τον 
χαρακτηρι- σμό των συστημάτων, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι ο χαρακτηρισμός 
αυτό θα υπάρχει για τα επόμενα πέντε έτη, και κατ’ επέκταση θα δημιουργεί ή θα 
άρει απαγορεύσεις και χρήσεις. Υπάρχουν επίσης πολλά διαχρονικά δεδομένα 
μετρήσεων (Φ/Χ και μικροβιολογικών) που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον 
χαρακτηρισμό των υδατικών συστημάτων. 

9. Πρέπει να υπάρξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, δυναμική, όπου να υπάρχουν τα 
προγραμματιζόμενα έργα της Περιφέρειας ανά υδατικό σύστημα και την φέρουσα 
ικανότητα αυτού. Το εργαλείο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στον προγραμματισμό 
έργων από τους φορείς. 

10. Η Περιφέρεια διαθέτει λίμνες που ναι μεν δεν χρησιμοποιούνται για κολύμπι 
αλλά αποτελούν τόπο αναψυχής με διάφορες δραστηριότητες (αθλητικές, 
οικοτουριστικές κ.λ.π.). Παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ώστε να μην υπάρχουν 
προβλήματα αδειοδοτήσεων στο μέλλον για τις δραστηριότη- τες αυτές.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Απόφαση Α16/Δ.Ε./Σ19/2016
Εξουσιοδοτείται επίσης ο Πρόεδρος για διερευνητική επαφή-συνεργασία με το 
ΓΕΩΤΕΕ για διοργάνωση από κοινού ενημερωτικής εκδήλωσης επί του θέματος 
εφόσον παραταθεί η καταληκτική ημρομηνία της διαβούλευσης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 16  Ο

Απόφαση Α17/Δ.Ε./Σ19/2016
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες:
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1 Λούτας  Δημήτριος  για  κοινόχρηστα  γραφείων  ΤΕΕ/ΤΔΜ
Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2016

48,62    
ευρώ

2 Τσιαμήτρος  Δημήτριος-Γιαγκόζογλου  Ευθύμιος,  για  συμμετοχή
τους στο 5ο διεθνές συνέδριο  ASHRAE-ΤΕΕ (Αθήνα) «Energy in
buildings»

371,96

3 Σαμαράς Γεώργιος  για συντήρηση πυροσβεστήρων ΤΕΕ/ΤΔΜ 188,48
4 ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 18,70
5 Λαζαρίδης  Γεώργιος  για  προμήθεια  ειδών  υγιεινής  και

ευπρεπισμού για το ΤΕΕ/ΤΔΜ
93,11

6 Λαζαρίδης Γεώργιος για καθαρισμό των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
πριν και μετά τις εκλογές

450,00

7 Κώττας  Θεόδωρος  για  σύνταξη  πραγματογνωμοσύνης  της  κ.
Μακρογιάννη Δήμητρας

428,08
102,74

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  Ο

Για το υπό συζήτηση θέμα, παρευρίσκεται στην συνεδρίαση ο επιμελητής της
Μ.Ε.  Ενέργειας  –  Ηλεκτροπαραγωγής.  Η  Μ.Ε.  απέστειλε  την  παρακάτω
εισήγηση:

«Τίτλος Έργου: Ανάλυση και τεκμηρίωση των εξωτερικοτήτων της
ηλεκτροπαραγωγής στο ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα και οι

επιδράσεις στην Δυτική Μακεδονία

Σκοπός του έργου 
Η  Δυτική  Μακεδονία  από  την  δεκαετία  του  50  αποτέλεσε  ισχυρό  πόλο
ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,  προσφέροντας  στον  εξηλεκτρισμό  της
χώρας  με  χαμηλού  κόστους  ενέργειας  λόγω  της  αξιοποίησης  του  εγχώριου
ορυκτού καυσίμου που διαθέτει. Η επί σειρά δεκαετιών κυρίαρχη συμμετοχή της
λιγνιτικής παραγωγής στο ενεργειακό μίγμα επέδρασσε καθοριστικά τόσο στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον όσο και στους δείκτες απασχόλησης και
εισοδήματος σε περιφερειακό επίπεδο.

Κατά την τελευταία δεκαετίας πραγματοποιήθηκαν σημαντικές  αλλαγές στον
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής που αφορούσαν στην απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας  και  την  ανάπτυξη  νέων  μονάδων  φυσικού  αερίου  αλλά  και  στην
ραγδαία αύξηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την κάλυψη εθνικών
και  Ευρωπαϊκών  δεσμεύσεων,  δημιουργώντας  ισχυρές  προκλήσεις  για  τις
επιλογές που θα συνθέσουν το μελλοντικό ενεργειακό μίγμα της χώρας. 

Ένα  σημαντικό  σημείο  κριτικής  ως  προς  την  αξιολόγηση  των  επιλογών
ηλεκτροπαραγωγής  αποτελεί  η  έλλειψη  συνυπολογισμού  των
«εξωτερικοτήτων»,  δηλαδή  των αρνητικών  ή  θετικών  επιδράσεων  της  κάθε
τεχνολογίας / πηγών ενέργειας στο περιβάλλον και στην οικονομία. Η ύπαρξη
διαφορετικών προσεγγίσεων και  η  διαχρονικά ελλειμματική τεκμηρίωση των
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«εξωτερικών  οικονομιών» της ηλεκτροπαραγωγής λειτουργεί  αρνητικά στην
ορθολογική στόχευση του ενεργειακού μίγματος. 

Επιπροσθέτως και λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία λιγνίτη, λόγω έντασης
και μεγέθους, είχε καταλυτική επίδραση στη Δυτική Μακεδονία, η τεκμηριωμένη
οριοθέτηση  των  «εξωτερικοτήτων»  για  την  περιοχή  αποτελεί  σημαντικό
στοιχείο  για  τον  σχεδιασμό  μιας  οικονομικά  βιώσιμης  και  περιβαλλοντικά
αποδεκτής  ανάπτυξης  με  χωρική  εμβέλεια  τα  γεωγραφικά  όρια  της  Δυτικής
Μακεδονίας.  Σημαντική  είναι  και  η  συμβολή  της  Δυτικής  Μακεδονίας  στον
υδροηλεκτρικό  τομέα  λόγω  της  αξιοποίησης  του  υδάτινου  δυναμικού  του
Αλιάκμονα. 

Σκοπός του προτεινόμενου έργου  αποτελεί ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η
τεκμηρίωση  των  εξωτερικών  οικονομιών   που  αφορούν  στη
ηλεκτροπαραγωγική δραστηριότητα  της Δυτικής Μακεδονίας και η αποτύπωσή
τους  σε  χρηματικές  μονάδες  (ευρώ/kWh),  προκειμένου  να  διαμορφωθεί  μια
ολοκληρωμένη εικόνα για το σύνολο της επίδρασής της στην περιοχή μας με
όρους  σύγκρισης  ως  προς  της  εναλλακτικές  τεχνολογίες  /  δυνατότητες
ηλεκτροπαραγωγής.

Μεθοδολογία
Η  υλοποίηση  του  έργου  περιλαμβάνει  δύο  διακριτά  στάδια  υλοποίησης  που
αφορούν  το  επίπεδο  ανάλυσης  των  «εξωτερικοτήτων»  των  τεχνολογιών  /
ενεργειακών πόρων της ηλεκτροπαραγωγής :
 Το  πρώτο  επίπεδο  αφορά  την  αποτίμηση  σε  εθνικό  επίπεδο  των

τεχνολογικών  επιλογών  ηλεκτροπαραγωγής  που  θα  χρησιμοποιηθεί  ως
σημείο αναφοράς για την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
έργου

Κατά την ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μεθοδολογίες :
 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  ISO

14040-44 καθώς και το πρόγραμμα SimaPro v. 7.3.3
 Μεθοδολογία  ExternE  για  την  αποτίμηση  των  επιπτώσεων  στην

ανθρώπινη υγεία, στα υλικά και στην αγροτική παραγωγή

 Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης θα στοχεύει στην αναλυτική διερεύνηση των
«εξωτερικοτήτων»  στην  περιοχή  της  Δυτικής  Μακεδονίας  με  λεπτομερή
ανάλυση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων.

Κατά την ανάλυση θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες μεθοδολογίες :
 Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  ISO

14040-44 καθώς και το πρόγραμμα SimaPro v. 7.3.3
 Μεθοδολογία  ExternE  για  την  αποτίμηση  των  επιπτώσεων  στην

ανθρώπινη υγεία, στα υλικά και στην αγροτική παραγωγή 
 Πίνακες  Εισροών-Εκροών  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων  της

περιφέρειας  για  την  εκτίμηση των  επιπτώσεων  στην  απασχόληση,
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στην  προστιθέμενη  αξία  και  στο  εισόδημα  όλων  των  σχετικών
δραστηριοτήτων

 Μοντέλα  διασποράς  των  εκπεμπόμενων  ρύπων σε  τοπική  κλίμακα
κατά την εξόρυξη και μεταφορά του λιγνίτη και της διαχείρισης της
τέφρας ώστε να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις από τα αιωρούμενα
σωματίδια και την σκόνη.

 Τεχνικές  οικονομικών  του  περιβάλλοντος  όπως  ενδεικτικά  είναι  η
Μέθοδος  της  Εξαρτημένης  Αξιολόγησης  και  η  Μέθοδος  των
Πειραμάτων  Επιλογής  κυρίως  για  την  οικονομική  αποτίμηση  των
επιπτώσεων,  όπως  ενδεικτικά  είναι  η  ασφάλεια  ενεργειακής
τροφοδοσίας.

 Ad-hoc προσεγγίσεις για την οικονομική αποτίμηση των επιπτώσεων,
όπως  ενδεικτικά  είναι  η  οικονομική  αξία  από  την  αύξηση  της
απασχόλησης.

Φάσεις υλοποίησης του έργου 
Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα από πέντε (5) διακριτές φάσεις ως ακολούθως:

Φάσεις
Έργου

Περιγραφή Δράσης Παραδοτέο

Φ 1 :  Οριοθέτηση του εγχειρήματος βάσει βιβλιογραφικής
επισκόπησης  και  καθορισμός  παραμέτρων  των
επιλεγμένων μοντέλων ανάλυσης. 

Τεχνική
Αναφορά

Φ 2 : Βιβλιογραφική  επισκόπηση  και  αποτύπωση  /
εξέταση  μεθοδολογιών  και  αποτελεσμάτων
συγκρίσιμων  περιοχών  με  την  Δυτική  Μακεδονία
στην Ευρώπη

Τεχνική
Αναφορά

Φ 3 : Προσδιορισμός  των  κύριων  χαρακτηριστικών  των
εξωτερικών  οικονομιών  διαθέσιμων τεχνολογικών
επιλογών της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα

Μελέτη

Φ 4 : Αναλυτικός  προσδιορισμός  των  εξωτερικών
οικονομιών   της  ηλεκτροπαραγωγής  στην  Δυτική
Μακεδονία

Μελέτη

Φ 4.1 :  Προσδιορισμός  και  ποσοτικοποίηση  των
επιπτώσεων  της  στο  φυσικό  και  ανθρωπογενές
περιβάλλον σε φυσικές μονάδες.

Τεχνική
Μελέτη

Φ 4.2 : Αποτίμηση των επιπτώσεων σε χρηματικές μονάδες
(ευρώ/παραγόμενη λιγνιτική kWh)

Τεχνική
Μελέτη

Φάση 5 : Δράσεις διάχυσης πληροφορίας δρασεις /
υλικο

διάχυσης
Φάση 6 : Αξιολόγηση  των  ευρημάτων-παραμετροποίηση  και

ανάλυση  κινδύνων  αβεβαιότητας-Προτάσεις  προς
τους  τοπικούς  φορείς  και  διάχυση  των  τελικών
αποτελεσμάτων

Τεχνική
Μελέτη

Διονύσης Γιαννακόπουλος
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Επιμελητής ΜΕ Ενέργειας»

Γίνεται  συζήτηση  επί  της  πρόταση  και  τελικά  προτείνεται  η  παραπάνω
εισήγηση  να  γίνει  δεκτή  διότι  ουσιαστικά  αποτελεί  συνέχεια  των
πρωτοβουλιών/θέσεων του ΤΕΕ για τα ενεργειακά θέματα. 

Απόφαση Α18/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται  να  γίνει  δεκτή  η  σχετική  εισήγηση της  Μ.Ε.  Η  συμμετοχή  στο
εταιρικό σχήμα υλοποίησης της αντίστοιχης προσέγγισης, που θα προταθεί από
τους  λοιπούς  θεσμικούς  φορείς,  θα  εξειδικευθεί  ανάλογα  με  το  οικονομικό
αντικείμενο  και  τη  συνάφεια  των  άλλων  προτεινόμενων  φορέων  για  τη
συγκρότηση του σχήματος.  Εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  με τη  ΜΕ Ενέργειας
εφόσον απαιτηθεί, να προσδιορίσει, σε ενδεχόμενη πρόσκληση την συμμετοχή
του ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπως και προβεί σε ενέργειες για τη συγκρότηση της επιτροπής 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

β.  Για  τη  Στρατηγική  της  Δυτικής  Μακεδονίας  ως  προς  τις  σύγχρονες
ενεργειακές  εξελίξεις  η  Μ.Ε.  Ενέργειας  και  Ηλεκτροπαραγωγής  απέστειλε  το
παρακάτω:
«Τίτλος : Στρατηγική της Δυτικής Μακεδονίας ως προς τις σύγχρονες 

ενεργειακές εξελίξεις

Εισαγωγή

Η  Δυτική  Μακεδονία,  μετά  από  60  χρόνια  εντατικής  εκμετάλλευσης  των

λιγνιτικών κοιτασμάτων εμφανίζει  ευδιάκριτα χαρακτηριστικά και σαφείς

ενδείξεις  ότι  εισέρχεται  σε  συνθήκες  χαμηλής  λιγνιτικής  παραγωγής.  Με

σημείο  κορύφωσης  το  2002,  η  παραγωγή  λιγνίτη  βαίνει  έκτοτε  συνεχώς

μειούμενη.  Εμφανίζεται  δυστοκία  στην  κατασκευή  σύγχρονων  λιγνιτικών

μονάδων. Ο λιγνίτης δέχεται  ισχυρές πιέσεις από ανταγωνιστικά καύσιμα.

Προγραμματίζεται  η  απόσυρση  σημαντικού  μέρους  της  εγκατεστημένης

λιγνιτικής  ισχύος,  ενώ  η  λιγνιτική  βιομηχανία  επιδρά  όλο  και  λιγότερο

καθοριστικά στην τοπική απασχόληση. 

Επιπλέον,  η  εκμετάλλευση  των  εγχώριων  λιγνιτικών  κοιτασμάτων   θα

πραγματοποιηθεί στο μέλλον σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές

των  προηγούμενων  δεκαετιών.  Το  περιβάλλον  αυτό  χαρακτηρίζεται  από

εκτεταμένη  είσοδο  ανταγωνιστικών  καυσίμων  και  εισαγωγών  ηλεκτρικής

ενέργειας,  μεγάλη  διείσδυση  των  στοχαστικών  Ανανεώσιμων  Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ), επιβάρυνση της λιγνιτικής παραγωγής με τα δικαιώματα

εκπομπών  ρύπων,  υψηλό  ποσοστό  υπέργηρων  λιγνιτικών  μονάδων,

ασφυκτικό  δημοσιονομικό  πλαίσιο  και  βεβαίως,  σε  συνθήκες  μη

ρυθμιζόμενης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Όλα τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα πλέγμα πιεστικών προκλήσεων για

την Δυτική Μακεδονία, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί

τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες επιπτώσεις της κλιμακούμενης χαμηλής

λιγνιτικής παραγωγής.  

Στόχος και τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του έργου

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις  της χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής

θα εξελιχθούν πρωτίστως στην Δυτική Μακεδονία,  αναδύεται  ως αδήριτη

αναγκαιότητα η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής η οποία θα

είναι  τεχνοκρατικά  τεκμηριωμένη,  διεκδικητικά  ανθεκτική  και  κυρίως,

ευρέως αποδεκτή από το σύνολο των Ενεργειακών Δήμων.

Βασική προϋπόθεση στην κατεύθυνση αυτή αποτελούν:

 Η διαμόρφωση μιας Διαδημοτικής συν-αντίληψης του μεγέθους και

της  έκτασης  των  προβλημάτων,  των  προκλήσεων,  αλλά  και  των

ευκαιριών 

 Η  επεξεργασία  ενός  ολοκληρωμένου  και  ευρέως  αποδεκτού

διεκδικητικού  πλαισίου  από  την  πλευρά  των  Ενεργειακών  Δήμων,

ιεραρχώντας τις προτεραιότητες και τεκμηριώνοντας τις απαιτήσεις  

 Η κατάθεση μιας Διαδημοτικής Στρατηγικής η οποία θα ισχυροποιεί

το διεκδικητικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τα κοινά προβλήματα

αλλά  και  τις  οικονομίες  κλίμακας  που  θα  προκύψουν  μέσα  από

ολοκληρωμένες και συμπληρωματικές διαδημοτικές παρεμβάσεις.

Οι Ενεργειακοί Δήμοι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και δεν έχουν την

πολυτέλεια αποσπασματικών  και  σε πολλές  περιπτώσεις  αντικρουόμενων

διεκδικήσεων  οι  οποίες  αποδυναμώνουν  τη  συλλογικότητα  της

προσπάθειας.

Προφανώς, ο κάθε Δήμος διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα της ανάληψης

επιμέρους  δράσεων  και  πρωτοβουλιών.  Επιβάλλεται  όμως  όλες  οι

προσπάθειες  να  προωθούν  μια  Διαδημοτική  Συνισταμένη,  ένα  κεντρικό

Στόχο, ένα κοινό Όραμα για το ενεργειακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. 

   Φυσικό αντικείμενο του έργου

Αυτών  δεδομένων,  το  φυσικό  αντικείμενο  του  έργου  οριοθετείται  ως

ακολούθως:  

α. Τεκμηρίωση  και  επικαιροποίηση  των  στοιχείων  που  συνθέτουν  τους

κινδύνους  για  την  περιοχή  μας,  λόγω  κλιμακούμενης  μείωσης  της
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λιγνιτικής παραγωγής, των εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,

των εθνικών περιβαλλοντικών δεσμεύσεων και λοιπών νέων δεδομένων.
β. Σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναφορικά με τους δείκτες

απασχόλησης  και  εισοδήματος  σε  επίπεδο  Δυτικής  Μακεδονίας,  ως

απόρροια  της  σταδιακής  απόσυρσης  λιγνιτικών  μονάδων  και  της

χαμηλής εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τους λιγνίτες. Υπάρχουν

δημοσιευμένες  μελέτες  (Τράπεζα  της  Ελλάδας,  TEE/ΤΔΜ,  WWF),  ενώ

ολοκληρώθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική

περίοδο  που  εκπονήθηκε  με  ευθύνη  και  συντονισμό  της  ΑΝΚΟ.  Η

ανασκόπηση των μελετών αυτών και η συγκριτική σύνθεσή τους, θα μας

δώσει  μια  εμπεριστατωμένη  και  ολοκληρωμένη  εικόνα  για  την

πραγματική κατάσταση που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.  
γ. Ιεράρχηση των στόχων και των συλλογικών διεκδικήσεων έτσι ώστε να

διαμορφωθεί ένα βιώσιμο οικονομικό και διαχειριστικό πλαίσιο το οποίο

θα συμβάλλει στην αποτελεσματική μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας

στη νέα εποχή της χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.
Μεταξύ άλλων θα συναξιολογηθούν τα θέματα του ειδικού τιμολογίου,

της  μείωσης  του  ειδικού  φόρου  λιγνίτη,  της  απόδοσης  μέρους  των

εσόδων  των  δικαιωμάτων  εκπομπών  CO2,  των  εσόδων  του  Πράσινου

Ταμείου,  το  Τέλος  Λιγνίτη  κλπ.  Πρέπει  να  υπάρξει  αξιολόγηση  και

ιεράρχηση των απαιτήσεων και μια συμφωνία στις πλέον αποδοτικές για

την  περιοχή  μας  προτάσεις,  δηλαδή  σε  αυτές  που  συμβάλλουν  στην

υψηλότερη προστιθέμενη αξία για την τοπική απασχόληση, το εισόδημα

και την προσέλκυση επενδύσεων.
δ. Διαμόρφωση προγράμματος ειδικού καθεστώτος χρηματοδότησης για να

αποτελέσει Ευρωπαϊκή πολιτική και να υλοποιηθεί στην περιοχή μας, ως

πιλοτική εφαρμογή.
Προς τούτο θα ληφθούν υπόψη συγκεκριμένες προτάσεις ενεργειακών

τεχνολογιών  και  άλλων  δράσεων  με  διάσταση  αναπτυξιακή,

περιβαλλοντική και τεχνολογική με σκοπό την αξιοποίηση των υποδομών

και της τεχνογνωσίας της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα /

προτάσεις και του ολοκληρωθέντος Επιχειρησιακού Σχεδίου ανάπτυξης

για  τη  μεταλιγνιτική  περίοδο  καθώς  και  κάθε  άλλης  διαθέσιμης

πληροφορίας.
Οι  προτάσεις  θα  ιεραρχηθούν  σε  άμεσες,  μεσοπρόθεσμες  και

μακροπρόθεσμες  και  θα  διασυνδεθούν  με  υφιστάμενες,  σχεδιαζόμενες

και αναγκαίες πηγές χρηματοδότησης στο πλαίσιο της διαμορφούμενης

στρατηγικής.
ε. Δικτύωση  και  ανάπτυξη  σταθερών  δεσμών  συνεργασίας  με

αυτοδιοικητικές  δομές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι  οικονομίες  των
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οποίων  στηρίζονται  στα  ορυκτά  στερεά  καύσιμα,  με  στόχο  τη

διαμόρφωση  μιας  ευρωπαϊκής  συναντίληψης   και  την  προώθηση  των

διεκδικήσεων  και των προτάσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 
στ. Διαμόρφωση  «Σχεδίου  Κανονισμού  για  τη  στήριξη  των  περιοχών

μετάβασης σε άλλο παραγωγικό μοντέλο ως απόρροια της Ευρωπαϊκής

πολιτικής για μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα».
ζ. Συνδιαμόρφωση  του  τελικού  Σχεδίου  Κανονισμού υπό  το  πρίσμα  των

απόψεων και του Δικτύου των αντίστοιχων περιοχών.

Εν κατακλείδι, κεντρικό στόχο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ένας Οδικού

Χάρτη για τη Δυτική Μακεδονία  ο οποίος θα αποτυπώνει τις στρατηγικές

και  τις  δράσεις,  προκειμένου  οι  απειλές  της  νομοτελειακά  επερχόμενης

μεταλιγνιτικής  εποχής,  να  μετατραπούν  σε  αναπτυξιακές  ευκαιρίες,

αποτελώντας  πρότυπο παραγωγικής ανασυγκρότησης σε εθνικό επίπεδο, με

δυνατότητα εφαρμογής ως καλή πρακτική και σε άλλες περιοχές.

Δράσεις και παραδοτέα

Α/Α Περιγραφή Δράσης Παραδοτέ
ο

Δ1

Τεκμηρίωση  και  επικαιροποίηση  των  στοιχείων  που
συνθέτουν  τους  κινδύνους  για  την  περιοχή  μας,  λόγω
κλιμακούμενης  μείωσης  της  λιγνιτικής  παραγωγής,  των
εξελίξεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, των εθνικών
περιβαλλοντικών  δεσμεύσεων  και  λοιπών  νέων
δεδομένων.

Τεχνική
Αναφορά

Δ2

Σύνθεση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναφορικά με
τους  δείκτες  απασχόλησης  και  εισοδήματος  σε  επίπεδο
Δυτικής  Μακεδονίας,  ως  απόρροια  της  σταδιακής
απόσυρσης  λιγνιτικών  μονάδων  και  της  χαμηλής
εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από τους λιγνίτες.

Συγκριτική
αξιολόγηση

Δ3

Ιεράρχηση των στόχων και των συλλογικών διεκδικήσεων
έτσι  ώστε  να  διαμορφωθεί  ένα  βιώσιμο  οικονομικό  και
διαχειριστικό  πλαίσιο  το  οποίο  θα  συμβάλλει  στην
αποτελεσματική  μετάβαση  της  Δυτικής  Μακεδονίας  στη
νέα εποχή της χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής.

Μελέτη

Δ4

Διαμόρφωση  προγράμματος  ειδικού  καθεστώτος
χρηματοδότησης  για  να αποτελέσει  Ευρωπαϊκή  πολιτική
και  να  υλοποιηθεί  στην  περιοχή  μας,  ως  πιλοτική
εφαρμογή.

Τεχνική
Μελέτη

Δ5 Δικτύωση  και  ανάπτυξη  σταθερών  δεσμών  συνεργασίας
με  αυτοδιοικητικές  δομές  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  οι
οικονομίες  των  οποίων  στηρίζονται  στα  ορυκτά  στερεά
καύσιμα,  με  στόχο  τη  διαμόρφωση  μιας  ευρωπαϊκής
συναντίληψης  και την προώθηση των διεκδικήσεων  και

Σχέδιο
Διαχείρισης
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Α/Α Περιγραφή Δράσης Παραδοτέ
ο

των προτάσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. 

Δ6

Διαμόρφωση  «Σχεδίου  Κανονισμού  για  τη  στήριξη  των
περιοχών  μετάβασης  σε  άλλο  παραγωγικό  μοντέλο  ως
απόρροια  της   Ευρωπαϊκής  πολιτικής  για  μία  οικονομία
χαμηλών εκπομπών άνθρακα»

Μελέτη

Δ7
Συνδιαμόρφωση του τελικού Σχεδίου Κανονισμού υπό το
πρίσμα των απόψεων και  του Δικτύου των αντίστοιχων
περιοχών.

Επαφές –
επισκέψεις-
Υπογραφή
Συμφώνου

Συνεργασίας

Αναμενόμενα Οφέλη-Σκοπιμότητα

Το  προτεινόμενο  έργο  θα  συμβάλει  καθοριστικά  στις  διαχρονικές

διεκδικητικές  απαιτήσεις του ενεργειακού άξονα της Δυτικής Μακεδονίας,

μέσω των ακόλουθων εκροών: 

 Επεξεργασμένη  περιφερειακή  στρατηγική  στην  κατεύθυνση

αντιμετώπισης  των  προκλήσεων  της  νομοτελειακά  επερχόμενης

μεταλιγνιτικής εποχής
 Διαμόρφωση  ενός  συλλογικού,  τεκμηριωμένου  και  ρεαλιστικού

διεκδικητικού πλαισίου από την πλευρά των ενεργειακών δήμων 
 Εμπέδωση  μιας  διαδημοτικής  συναντίληψης  των  προβλημάτων,

υιοθετώντας  κοινές  δράσεις  με  όρους  συμπληρωματικότητας,

αναδεικνύοντας  τον  ενεργειακό  άξονα  Φλώρινας-Αμυνταίου-Εορδαίας-

Κοζάνης  σε  μια  ενιαία  χωρική  ενότητα  προσέλκυσης  και  αξιοποίησης

αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
 Κατάθεση συγκεκριμένων και επεξεργασμένων  προτάσεων με στόχο την

διατήρηση  και  κυρίως  τη  διεύρυνση  του  ενεργειακού  χαρακτήρα  της

περιοχής,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  τεχνολογικές  εξελίξεις,  τις

περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Διονύσης Γιαννακόπουλος
Επιμελητής ΜΕ Ενέργειας»

Προτείνεται  η παραπάνω εισήγηση να γίνει  δεκτή διότι  ουσιαστικά αποτελεί
συνέχεια των πρωτοβουλιών/θέσεων του ΤΕΕ για τα ενεργειακά θέματα με την
προσθήκη και της Περιφέρειας αλλά και του συνόλου της αυτοδιοίκησης. 

Απόφαση Α19/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται  να  γίνει  δεκτή  η  εισήγηση.   Η  συμμετοχή στο  εταιρικό  σχήμα
υλοποίησης της αντίστοιχης προσέγγισης, που θα προταθεί από τους λοιπούς
θεσμικούς φορείς, θα εξειδικευθεί ανάλογα με το οικονομικό αντικείμενο και τη
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συνάφεια των άλλων προτεινόμενων φορέων για τη συγκρότηση του σχήματος.
Εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  με  τη  Μ.Ε.  Ενέργειας,  εφόσον  προταθεί  στο
ΤΕΕ/ΤΔΜ, να προσδιορίσει σε ενδεχόμενη πρόσκληση την συμμετοχή και τον
τρόπο συμμετοχής του. Σε κάθε περίπτωση το παραπάνω ναποτελεί πρόταση
του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τεκμηρίωση των θέσεων της περιοχής στον καθορισμό
της Στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς τις σύγχρονες
ενεργειακές εξελίξεις.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10  Ο

Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης  παραθέτει την επιστολή του συν. Βαρδάκα
Χάρη με τον τίτλο του θέματος (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 1076/25-11-2016).  Ο συν.
Βαρδάκας παρευρίσκεται στη συνεδρίαση για περαιτέρω εξηγήσεις. Ο Πρόεδρος
αναφέρει ότι  κοινοποίησε την επιστολή  αυτή, στον υπεύθυνο της υλοποίησης
του κτηματολογίου στην Κοζάνη,  κ.  Σαββίδη Κυριάκο ο οποίος και απέστειλε
ηλεκτρονικά την παρακάτω απάντηση:

«Σε  απάντηση της  επιστολής  του κ.  Βαρδάκα για  την  οποία  ενημερωθήκαμε
μέσω του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δ. Μακεδονίας θα θέλαμε να επισημάνουμε
τα εξής:

Ο  κ.  Καραγιαννίδης  ως  υπεύθυνος  του  γραφείου  κτηματογράφησης  Κοζάνης
ορθά ενημέρωσε τον κ. Βαρδάκα ότι οι καταχωρήσεις στην βάση δεδομένων του
Εθνικού  Κτηματολογίου  έγιναν  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και
οδηγίες της ΕΚΧΑ ΑΕ. 
Οι πράξεις εφαρμογής, μετά την κύρωσή τους, σύμφωνα με το αρθρ. 12 του Ν.
1337/83,  όπως  συμπληρώθηκε  με  την  παρ.  5β  του  Ν.  1512/1988  και
αντικαταστάθηκε με το αρθρ. 4 του Ν. 1772/1988 μεταγράφονται στο οικείο
Υποθηκοφυλακείο.  Οι  πράξεις  εφαρμογής  εμπίπτουν  στην  κατηγορία  των
πληροφοριών  του  άρθρου  3  του  Ν.  2308/95  οι  οποίες  πρέπει  να
συμπεριλαμβάνονται  στους κτηματολογικούς πίνακες και  στα κτηματολογικά
διαγράμματα.

Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν σε περιοχή εντός κυρωμένης πράξης
εφαρμογής  ακολουθήσαμε  την  οδηγία  της  ΕΚΧΑ  σύμφωνα  με  την  οποία  ο
δικαιούχος προσκομίζει τον αρχικό τίτλο κτήσης, την απόφαση της αρχής που
κύρωσε  την  πράξη  εφαρμογής,  την  απόφαση  της  διορθωτικής  πράξης  και
εφόσον  διαθέτει  απόσπασμα  του  κτηματολογικού  πίνακα  και  του
κτηματολογικού  διαγράμματος.  Επίσης  αναφέρεται  ότι  αρκεί  η  γενική
μεταγραφή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

Στις περιπτώσεις της  απόφασης κύρωσης της πράξης εφαρμογής δεν υπήρξε
κάποια απαγορευτική οδηγία από την ΕΚΧΑ ΑΕ ως προς την καταχώρηση στην
βάση δεδομένων του κτηματολογίου των στοιχείων της γενικής μεταγραφής της
απόφασης.  Η  βάση  δεδομένων  ελέγχθηκε  από  την  ΕΚΧΑ  ΑΕ  και  κρίθηκε
αποδεκτή.
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Σε ότι αφορά την αναγκαιότητα της διόρθωσης στο λειτουργούν κτηματολόγιο
καθώς και στην διαδικασία που ακολουθείται πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να
απλουστευθεί προκειμένου να αποφευχθεί κόστος και περαιτέρω ταλαιπωρία
στον  πολίτη.  Σε  κάθε  περίπτωση  την  τελική  απόφαση  την  λαμβάνει  ο
προϊστάμενος  του  Κτηματολογικού  Γραφείου  λαμβάνοντας  υπόψη  και  τις
διαδικασίες του Ν.2664/98 όπως για παράδειγμα κατά το όρθρο 18 του νόμου
τα  πρόδηλα  σφάλματα  διορθώνονται  και  από  τον  προϊστάμενο  του
Κτηματολογικού Γραφείου αυτεπαγγέλτως.»

Γίνεται συζήτης επί του θέματος. Συμπεραίνεται ότι τα περισσότερα από αυτά
που  γίνονται  αναφορά  είναι  προς  γνώση  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Ο  συν.  Χ.
Βαρδάκας ενημερώνει  ότι  αναμένει  σχετική  απάντηση θεσμικά,  καθώς έχουν
περάσει  20  μέρες  από  την  επιστολή  του  στους  αρμοδίους  (24-11-2016).  Σε
αντίθετη  περίπτωση  προτείνει  να  συντάξει  αντίστοιχη  επιστολή  και  το
ΤΕΕ/ΤΔΜ προς επίρρωση των αναγραφόμενων. 

Απόφαση Α20/Δ.Ε./Σ19/2016
Αποφασίζεται η σύνταξη επιστολής προς Γενικό Διευθυντή Κτηματολογίου Α.Ε. 
και προς Νομική Υπηρεσία Κτηματολογίου Α.Ε. (με κοινοποίηση προς ΤΕΕ) όπως
παρακάτω:

“Το   ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  έχει  γίνει  αποδέκτης  παραπόνων  και
διαμαρτυριών από συναδέλφους και πολίτες  της Κοζάνης ότι το Κτηματολογικό
Γραφείο Κοζάνης ζητεί καταχρηστικά για όλα τα οικόπεδα που εντάχθηκαν στο
Σχέδιο  Πόλεως   τις  τελευταίες  10ετίες  να  γίνει  μια  διόρθωση  προδήλου
σφάλματος, που δεν είναι υπαιτιότητας των πολιτών,  ώστε "να αφαιρεθεί από
την  βάση  του  Κτηματολογίου  και  από  τον  αντίστοιχο  ΚΑΕΚ  του  εκάστοτε
οικοπέδου  η αντίστοιχη  Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων".

Για  το  σφάλμα  αυτό  υποχρεώνεται  επιπλέον  ο  πολίτης  οικοπεδούχος  να
προσκομίσει: 
-   Φωτoαντίγραφα της πράξης εφαρμογής (π.χ. 50  ή  80 σελίδες) ,   
-   Πιστοποιητικό μεταγραφής . 
-   Αντίγραφο ατομικής μερίδας από το  Κτηματολογικό Γραφείο Κοζάνης (με
κόστος περίπου 35-  40 ευρώ ).
-   Αντίγραφο της ατομικής  διορθωτικής πράξης.  

Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω υπάρχουν ήδη στο Κτηματολογικό Γραφείο
Κοζάνης πέραν του ότι η έκδοσή τους απαιτεί πρόσθετες δαπάνες.   

Κατά τον νόμο το πρόδηλο σφάλμα διορθώνεται ατελώς, χωρίς δαπάνες. 

Επισημαίνεται  ότι  σε  ερώτημά  μας  στη  εταιρεία  που  ασχολήθηκε  με  το
Κτηματολόγιο  στην  Κοζάνη  πληροφορηθήκαμε,  ως  Διοικούσα  Επιτροπή  του
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, ότι «οι καταχωρήσεις στην βάση δεδομένων του
Εθνικού  Κτηματολογίου  έγιναν  σύμφωνα  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  και
οδηγίες της ΕΚΧΑ ΑΕ» και ότι  «η βάση δεδομένων ελέγχθηκε από την ΕΚΧΑ  ΑΕ
και κρίθηκε αποδεκτή».

Παρακαλείστε  να  μεριμνήσετε  για  την  επίλυση  των  παραπάνω  θεμάτων,  τα
οποία δεν αφορούν τους πολίτες, αλλά αποκλειστικά το Κτηματολόγιο ώστε να
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αποφευχθεί τόσο η ταλαιπωρία των πολιτών όσο και το κόστος επίλυσής τους
που βαρύνει, κακώς, του πολίτες.

Περαιτέρω καθυστέρηση στην επίλυση τους επιφέρει ακολούθως καθυστέρηση
συναλλαγών αλλά και επενδύσεων, που δεν δικαιολογούνται σε εποχές μεγάλης
οικονομικής κρίσης.

Αναμένοντας την απάντηση σας ως προς την επίλυση του ιδιαίτερα σοβαρού
αυτού ζητήματος».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1  Ο

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ηργης Δημήτρης 
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