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ΠΡΟΣΟΧΗ!  Στις  14.00  θα  πραγματοποιηθεί  ενημέρωση-συνάντηση
εργασίας για τα αναγραφόμενα του 7ου θέματος 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.  Επικύρωση πρακτικών (19ης συνεδρίασης 2016)

3. Λειτουργία Διοικούσας Επιτροπής  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

α) Ενημέρωση  για  τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Δ.Ε.,  τρόπος  τήρησης
πρακτικών.

β)  Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών και 
υλικών.
γ)   Εξουσιοδότηση υπογραφής για την υπογραφή ενταλμάτων,  την έκδοση 
εντολής πληρωμής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – υπογραφές επιταγών για Τράπεζα Ελλάδας.
δ) Ενημέρωση για τα οικονομικά του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

4.  Oρισμοί-Εκπροσωπήσεις

Α) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού
έργων της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Β)  Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού
μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Γ)  Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  επιτροπών  διαγωνισμού  στις
δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του ανώτατου ορίου της δεύτερης
τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης για
το 2017
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5.  Επικαιροποίηση  ορισμού  εκπροσώπων  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  των
επιτροπών άρθρου 12 του Ν. 4178/2013

6. Προεγκρίσεις:
Α) Δαπάνης επισκευής επιμέρους στοιχείων μηχανήματος Konica Minolta 
Β) Δαπάνης αγοράς προστατευτικών κολωνακίων ασφαλείας

7.  Ανάρτηση  δασικών  χαρτών   Π.Ε.  Κοζάνης  –   Σύνδεση  τους  με  το
Κτηματολόγιο,  διαδικασία  υποβολής  αντιρρήσεων,  προβλήματα  που
ανακύπτουν   

8. Συγκρότηση Μονίμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ

9.  Χωροθέτηση σταθμών διοδίων και καθορισμός τελών διοδίων στην Εγνατία
Οδό 

10. Λήξη σύμβασης συντήρησης ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) ΣΜΗΒΕ – Έκδοση νέων ειδοποιητηρίων  -  παράταση χρόνου πληρωμής β’
εξαμήνου 2016

β) Κτηματολόγιο Α.Ε. – Επίλυση θεμάτων προς αποφυγή επιβάρυνσης πολιτών 
της Π.Ε. Κοζάνης από το Κτηματολόγιο (απάντηση στο αντίστοιχο έγγραφο 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ) 

γ) Φαρμακευτικός σύλλογος Κοζάνης – Επιστολή προς Πρόεδρο ΤΜΕΔΕ για 
ληξιπρόθεσμες οφειλές του πρώην ΤΣΜΕΔΕ
δ) Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. -  Υπογραφή εγγυητικών επιστολών ΤΜΕΔΕ Περιφερειακού γραφείου 
Κοζάνης από 1/1/2017
ε) ΤΕΕ/ΤΚΜ – Ασφαλιστικά θέματα μηχανικών μελών ΤΕΕ και του νέου Ταμείο 
Εργοληπτών Δημοσιών Εργων (ΤΜΕΔΕ)
στ) ΤΕΕ – Ορισμος μελών πειθαρχικών συμβουλίων ΤΕΕ
ζ) ΠΣΔΑΤΜ Δυτ. Μακεδονίας – Από 20/1/2017 η ανάρτηση δασικών χαρτών για την
Π.Ε. Κοζάνης
η) Ενημερωτική εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΔΜ για το ασφαλιστικό των μηχανικών με 
προσκεκλημένο τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΜΕΔΕ κ. Μακέδο

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

https://www.dropbox.com/sh/4od13lym3ysofpi/AABm1yRPjbK_0Af1k_8ZQbe-a?dl=0
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης  Δημήτριος  -  Πρόεδρος,  Τζίτζικας  Γεώργιος  -
Αντιπρόεδρος,   Ράλλης  Κωνσταντίνος  –  Γεν.  Γραμματέας,
Δημητρίου Αντώνης, Παπαδημητρίου Στράτος, Κάλι Κυριακίδου,
Κιάνας Στέργιος (του Μενελάου), Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη),
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ :  Συλλίρης Νικόλαος , μέλος

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ 1ο,2ο,  Τακτικά θέματα 
2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 8ο, 9ο,10ο,6ο, 1ο 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1  Ο  :

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ1/2017

Αποφασίζεται  για  το  έργο  που  εκτελείται  από  το  Περιφερειακό  Ταμείο
Ανάπτυξης  Δυτικής  Μακεδονίας  με  τίτλο  Regio-Mob (Διαπεριφερειακό  έργο
REGIO-MOB (Interregional Learning towards Sustainable Mobility in Europe: the
REGIO-MOB Experience), στο οποίο η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με
φορέα  υλοποίησης  το  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  συμμετέχει  ως  εταίρος  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  βιώσιμης
κινητικότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες μέσω μίας κοινής διαπεριφερειακής
διαδικασίας  μάθησης),  ορίζεται  εκ  μέρους  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  ο  συνάδελφος
Κετικίδης Χρυσοβαλάντης για να συμμετέχει  στο δίκτυο των  stakeholder του
παραπάνω προγράμματος. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2  Ο  :

O συν. Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη) αναφέρεται στο ζήτημα της συγκρότησης
του  καταλόγου  παρόχων  υπηρεσιών  συμβούλων  &  εμπειρογνωμόνων  της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ1/2017

Αποφασίζεται  να  σταλεί  επιστολή  στην  Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΥΔΕΠ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως
παρακάτω:

“Θέμα:  Αίτημα  αποστολής  στοιχειών  σχετικών  με  τον  Κατάλογο  Παρόχων
Υπηρεσιών  Συμβούλων &  Εμπειρογνωμόνων της  Ειδικής  Υπηρεσίας
Διαχείρισης  Ε.Π.  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας  για  την   Προγραμματική
Περίοδο 2014 – 2020.
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Σύμφωνα  με  την  από  24/06/2016  και  αρ.  πρωτοκόλλου  2556-24/06/2016
πρόσκληση  εγγραφής  στον  κατάλογο  Παρόχων  Υπηρεσιών  Συμβούλων  &
Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για την  Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020, παρακαλούμε να μας
αποστείλετε πλήρη κατάλογο των Παρόχων, όπως αυτός διαμορφώθηκε μέχρι
σήμερα τόσο για τα φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Επιπροσθέτως, θα
θέλαμε να μας ενημερώσετε για τα έργα - υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί με βάση
τον κατάλογο αυτό.
Το  αίτημα  αυτό  αποσκοπεί  στην  ενημέρωση  των  μελών  της ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  και  κατ'  επέκταση  των συναδέλφων μηχανικών για
την χρησιμότητα εγγραφής τους στον εν λόγω κατάλογο”. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  Ο

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ1/2017

Γίνεται επικύρωση, ομόφωνη, των πρακτικών της 19ης συνεδρίασης του 2016

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  Ο

α)      Ενημέρωση  για  τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Δ.Ε.,  τρόπος  τήρησης
πρακτικών.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ1/2017

Γίνεται  ενημέρωση  και  συζήτηση  για  τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Δ.Ε.
περιφερειακών Τμημάτων  ο οποίος  ψηφίσθηκε από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε.
στις 18-3-1989.  Γίνεται συζήτηση για τον τρόπο τήρησης των πρακτικών της Δ.Ε.
του Τμήματος .

Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σύμφωνα με  το άρθρο 3 του Κανονισμού Λειτουργίας 
της Διοικούσας Επιτροπής Περιφερειακών Τμημάτων Τ.Ε.Ε. (όπως ψηφίσθηκε 
στη συνεδρίαση του ΤΕΕ της 18/3/1989),  αποφασίζει τον καθορισμό  του  
τρόπου  τήρησης  των Πρακτικών Συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.,  όπως παρακάτω:

 «1. Τήρηση και Επικύρωση Πρακτικών

Τα  Πρακτικά  των  συνεδριάσεων  της  Διοικούσας  Επιτροπής  τηρούνται  με
ευθύνη  του  Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. από τον ίδιο και σε  συνεργασία με την
προϊσταμένη  του  Τμήματος  κ  Μελενικιώτου  Μαρία  ή  άλλον  υπάλληλο  του
Τμήματος  ή  επιστημονικό  συνεργάτη  του  τμήματος.Για  την  επικύρωση  των
Πρακτικών  ακολουθείται  η παρακάτω διαδικασία:
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Μετά το τέλος της Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής και εντός προθεσμίας
δύο μέχρι δεκατριών ημερών ολοκληρώνεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα
το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  της Συνεδρίασης της Δ.Ε.  Οι  αποφάσεις οι οποίες με
απόφαση  της  Δ.Ε.  έχουν  επικυρωθεί  αυθημερόν  θα  στέλνονται  άμεσα,   με
υπογραφή  του  Προέδρου  και  του  Γενικού  Γραμματέα  για  ανάρτηση  στο
διαδίκτυο στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαύγεια  καθώς για την εφαρμογή
των  απαιτήσεων  του  Π.Δ.  113/22-11-2010  (ανάληψη  υποχρέωσης  από  τους
διατάκτες) προκειμένου να μην καθυστερήσει η υλοποίησή τους . 

Το Σχέδιο Πρακτικού θα περιέχει μόνο γραπτές εισηγήσεις (οι οποίες θα έχουν
συνάφεια με τα όσα έχουν λεχθεί σχετικά στη συζήτηση επί των θεμάτων στη
συνεδρίαση της  Δ.Ε.  και  εφόσον  έχουν  κατατεθεί  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή
μέχρι την μεθεπόμενη ημέρα της συνεδρίασης), τις αποφάσεις και ψηφοφορίες
όπως περιγράφονται παρακάτω και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στα παρόντα
κατά τη συνεδρίαση Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έτσι ώστε αυτά να έχουν
τη  δυνατότητα  να  υποβάλλουν  πιθανές  παρατηρήσεις.  Οι  παρατηρήσεις  θα
υποβάλλονται γραπτώς στη Γραμματεία της Δ.Ε.  (Προϊσταμένη ή υπάλληλο ή
επιστημονικό συνεργάτη τμήματος) το αργότερο μέχρι την προηγουμένη μέρα
από την  επόμενη  προγραμματισμένη συνεδρίαση και όχι σε περισσότερες από
4 μέρες  από την μέρα αποστολής τους στα μέλη της Δ.Ε.  Σε  περιπτωση που
παρέλθουν  οι  4  μερες  χωρις  καποιο  μελος  να  προβει  σε  καποια
παρατηρηση/αλλαγη  στο  σχεδιο  πρακτικου,  αυτό  αυτομάτως  θεωρειται
ολοκληρωμενο-επικυρωμένο και  υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα της
Δ.Ε. και τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ και αποστέλλεται για αναρτηση στη
Διαυγεια.

Σε περίπτωση που η διατυπωθείσα παρατήρηση αφορά σε απόφαση που είχε
επικυρωθεί  αυθημερόν,  η  απόφαση  αυτή  μετά  την  τελική  διαμόρφωση  της
καταχωρείται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατά την οποία αποφασίζεται η
έγκριση του σχετικού Πρακτικού με την ένδειξη: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. …
Απόφασης.» 

2. Μορφή και τήρηση αρχείου Πρακτικών     
Τα Πρακτικά περιλαμβάνουν:
α)  τον  αριθμό  και  το  χαρακτηρισμό  της  Συνεδρίασης  (τακτική,  εμβόλιμη,
έκτακτη). Για κάθε ημερολογιακό έτος η αρίθμηση είναι ενιαία,
β) την ημερομηνία της Συνεδρίασης,
γ)  τους  παρόντες  ονομαστικά  και  το  χρόνο  προσέλευσης  και  αποχώρησης,
καθώς και τους απόντες ονομαστικά,
δ) την Ημερήσια Διάταξη,
ε) την εισήγηση σε κάθε θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
στ) τις προτάσεις που διατυπώθηκαν, την τελική απόφαση και το αποτέλεσμα
της ψηφοφορίας για κάθε μία. 
Οι αποφάσεις καταγράφονται στα Πρακτικά με τη σειρά συζήτησής τους κατά
τη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής και  αριθμούνται  χωριστά για κάθε
συνεδρίαση με αριθμούς που αποτελούνται από 4 συνθετικά :  το πρώτο που
είναι δηλωτικό του αριθμού της απόφασης, το δεύτερο που είναι δηλωτικό του
οργάνου της συνεδρίασης δηλαδή Δ.Ε., το τρίτο που είναι δηλωτικό του αύξοντα
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αριθμού της  συνεδρίασης κατ’  έτος και  το τέταρτο   που είναι  δηλωτικό  του
έτους. Πχ. Απόφαση 1/Δ.Ε./Σ7/2011
Τα Μέλη της  Διοικούσας Επιτροπής  δικαιούνται  σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας της Δ.Ε. (άρθρο 3 παρ. 3) να ζητήσουν την ονομαστική αναφορά της
ψήφου  τους  στα  Πρακτικά,  κατά  την  ημέρα  της  συνεδρίασης  και  όχι
μεταγενέστερα,  καθώς  και  σύντομη  καταχώρηση  των  απόψεων  που
εκφράστηκαν κατά τη συζήτηση, εφόσον το ζητήσουν και  καταθέσουν σχετική
γραπτή  περίληψη  στο  Γενικό  Γραμματέα  της  Δ.Ε.  ή  στην  προϊσταμένη  του
Τμήματος   έως  το  μεσημέρι  της  μεθεπόμενης  από  την  πραγματοποιημένη
Συνεδρίαση.
Με  μέριμνα  του  Γενικού  Γραμματέα  τηρείται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  Αρχείο
Πρακτικών  των  Συνεδριάσεων  της  Διοικούσας  Επιτροπής,  στο  οποίο  τα
Πρακτικά καταχωρούνται κατ’ αύξοντα αριθμό θέματος όπως συζητήθηκαν στη
Δ.Ε. 

3. Διανομή Πρακτικών      

Τα  Πρακτικά  των  Συνεδριάσεων  μετά  την  επικύρωση  και  υπογραφή  τους
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. και  αναρτώνται στο Διαδίκτυο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου 3861/2010.
Τέλος,  για  ό,  τι  δεν  αναγράφεται  στην  παρούσα  εισήγηση  ισχύουν  όλα  όσα
αναγράφονται  στο  άρθρο  3  του  Κανονισμού  Λειτουργίας  της  Διοικούσας
Επιτροπής για τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων.»

Επικυρώνεται αυθημερόν

β)  Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών και
υλικών.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ1/2017

Ορίζονται  ομόφωνα  μέλη  της  τριμελούς  Επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών,
εργασιών και υλικών οι:

1. Μελενικιώτου Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

2. Φτάκα Καλλιόπη, Υπάλληλος του Τμήματος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

3. Μπόγκια Αγόρω, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Τμήματος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Επικυρώνεται αυθημερόν

γ)   Εξουσιοδότηση υπογραφής για την υπογραφή ενταλμάτων,  την έκδοση 
εντολής πληρωμής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – υπογραφές επιταγών για Τράπεζα Ελλάδας.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ1/2017

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  έχοντας υπόψη την από 22-12-2016
Πράξη  Ανακήρυξης  του  νέου  Προεδρείου  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του
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Τμήματος, όπως προέκυψε από την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 17-1-2017 και σύμφωνα με την οποία ως νέος Πρόεδρος της
Δ.Ε.  εκλέχτηκε  ο  Μαυροματίδης  Δημήτριος  (Η.Μ.),  εξουσιοδοτεί  τον
Μαυροματίδη  Δημήτριο,  Πρόεδρο  της  Δ.Ε.,  ο  οποίος  σύμφωνα  με  το  Νόμο
1486/1984  (Άρθρο  12  -  Παρ.  3)  διευθύνει  και  εντέλλεται  τις  πληρωμές  της
Υπηρεσίας  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.,  να  υπογράφει  (ως  1η πρώτη  υπογραφή)  τα
εντάλματα και τις επιταγές της Τράπεζας Ελλάδας.

Επίσης,  για  τη  δεύτερη  υπογραφή  στα  εντάλματα  και  στις  επιταγές  της
Τράπεζας  Ελλάδας,  η  Δ.Ε.  εξουσιοδοτεί  την Προϊσταμένη  της  Υπηρεσίας  του
Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε.,  Μελενικιώτου Μαρία.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

δ) Ενημέρωση για τα οικονομικά του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Γίνεται ενημέρωση από την υπηρεσία και τον  Πρόεδρο της Δ.Ε. Μαυροματίδη
Δημήτρη,  για  τα  οικονομική  κατάσταση  του  Τμήματος  και  τις  οικονομικές
εκκρεμότητες που υπάρχουν, όπως παρακάτω:

Υπόλοιπο Τράπεζας στις 24-1-2017 :  21.701,67€
Ποσό ανεξόφλητων επιταγών παρελθουσών χρόνων (περίπου):  100,00€
Σύνολο εκκρεμοτήτων μέχρι 24-1-2017:   16.782,52€
Υπόλοιπο προς διάθεση :   4.819,15€

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ 
 

Αλμπάνης Πέτρος 14000 Χ.Τ. 
Λούτας  Δημήτριος  για  κοινόχρηστα  γραφείων  ΤΕΕ/ΤΔΜ
Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016

102,68 Τ

Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ 7,44 Τ
Μυλωνάς  Γεώργιος  για  φιλοξενία,  συντήρηση  ιστοσελίδας
ΤΕΕ/ΤΔΜ

198,40 Τ

Πράσσος  Θεόδωρος   για  συντήρηση  ανελκυστήρα  ΤΕΕ/ΤΔΜ
2016

480,00 Τ

Λογιστική Υποστήριξη 738,00 Χ.Τ.
ΔΕΥΑΚ για τηλεθέρμανση 1256,00 Χ.Τ 

(Αθήνα)
Σύνολο 16.782,5

2

Στο  ΤΕΕ/ΤΔΜ  κατατέθηκε  επιταγή  ύψους  :  4.595,23€  από  την  Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενών για υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης με θέμα τη διερεύνηση
δυνατοτήτων τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας. Η προγραμματική αυτή σύμβαση
θα πληρωθεί από το ΤΕΕ/ΤΔΜ στα μέλη της σχετικής  Ο.Ε. στο ύψος των 5.000€. 
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ΘΕΜΑ 4  Ο

Α) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού
έργων της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Β)  Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  της  επιτροπής  διαγωνισμού
μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Γ)  Ορισμός  εκπροσώπου  για  τη  συγκρότηση  επιτροπών  διαγωνισμού  στις
δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του ανώτατου ορίου της δεύτερης
τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης για
το 2017

Γίνεται ενημέρωση για τους ορισμούς εκπροσώπων του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπές
διαγωνισμούς έργων,  σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών
υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.  Σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  221,  παρ.  9,  περίπτωση  γ΄,  του  Ν.  4412/2016  (ΦΕΚ
147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών), το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει την υποχρέωση να καταρτίσει ετήσιο κατάλογο
μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές, είτε
ανά κατηγορία κύριας μελέτης, είτε σε διαγωνισμούς έργων.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ1/2017
Αποφασίζσεται η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μηχανικών μέσω του
site του  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  αλλά  και  μέσω  ανακοίνωσης  στα  τοπικά  Μ.Μ.Ε.,  για  τη
συγκρότητηση  των 2  εν  λόγω καταλόγων,  μελετών  και  διαγωνισμών έργων.
Καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  η  17/2/2017.  Για  την  ευρεία  ενημέρωση
των  μηχανικών  του  τμήματος  θα  γίνει  εκτεταμένη  δημοσιοποίηση  της
πρόσκλησης  ενδιαφέροντος  και  στη  λίστα  αλληλογραφίας  συναδέλφων  που
διαθέτει το τμήμα.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  Ο

Ο  Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  πρέπει  να  γίνει  επικαιροποίηση  του  ορισμού
εκπροσώπων  Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών  των  επιτροπών  άρθρου  12  του  Ν.
4178/2013,  διότι  αυτοί παραμένουν οι ίδιοι από το 2012 στις Περιφερειακές
Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ1/2017
Αποφασίζεται η παρακάτω στελέχωση των επιτροπών:

Βοϊου:  Γκάσης  Δημήτριος  τακτικό  μέλος,  Γκουτζιαμάνης  Μιχάλης
αναπληρωματικό μέλος
Εορδαίας: Πεταλίδης  Δημήτριος  τακτικό  μέλος,  Ιωαννίδης  Δημήτριος
αναπληρωματικό μέλος
Κοζάνης: Τράγιας  Βασίλης  τακτικό  μέλος,  Ζιώγας  Κώστας  αναπληρωματικό
μέλος
Γρεβενών: Μπρασινίκα  Μαρία  τακτικό  μέλος,  Παπαδημητρίου  Αιμίλιος
αναπληρωματικό μέλος
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Καστοριάς: Σκρέκα  Κωνσταντίνα  τακτικό  μέλος,  Κωστόπουλος  Βασίλης
αναπληρωματικό μέλος
Φλώρινας: Κωτσόπουλος  Σοφοκλής  τακτικό  μέλος, Γραμματικού  Ελένη
αναπληρωματικό μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ  7  Ο

7.  Ανάρτηση  δασικών  χαρτών   Π.Ε.  Κοζάνης  –   Σύνδεση  τους  με  το
Κτηματολόγιο,  διαδικασία  υποβολής  αντιρρήσεων,  προβλήματα  που
ανακύπτουν   

Κατόπιν ευρείας τεχνικής συνάντησης εργασίας που προηγήθηκε στο ΤΕΕ/ΤΔΜ
πριν την συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΔΜ,
κλήθηκαν για ενημέρωση οι  μελετητές του έργου "Κατάρτιση Δασικού Χάρτη
στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Κοζάνης  της  Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας,
εκτός  των  προ-καποδιστριακών  ΟΤΑ  :  Αγίου  Χριστοφόρου,  Καρυδίτσας,
Κοζάνης, Κοίλων, Κρόκου, Λευκόβρυσης, Ολυμπιάδος, Περδίκκας και προαστίου"
ώστε να υπάρξει ενημέρωση της Διοικούσας Επιτροπής και λήψη απόφασης για
τα  θέματα  που  ενδεχομένως  προκύψουν  από  την  ανάρτηση  των  δασικών
χαρτών. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους των μελετητών οι Σαββίδης
Κυριάκος,  Καραγιαννίδης  Γιώργος  και  ο  Δασολόγος  Ιωάννου  Παναγιωτης.
Παρόντες μέλη της Διοικούσας και της Αντιπροσωπείας, υπάλληλοι της ΥΔΟΜ
Κοζάνης,  μέλη  του  συλλόγου  ΠΣΔΑΤΜ  Παραρτήματος  Δ.  Μακεδονίας,
συνάδελφοι ελεύθεροι επαγγελματίες  μηχανικοί,  στελέχη του Δήμου Κοζάνης,
μέλη  της  Ν.Ε.  ΤΕΕ  Καστοριάς.  Σημειώνεται  ότι  η  συνάντηση  εργασίας  ήταν
ανοικτή  και  ενημερώθηκαν  όλοι  μέσω  της  διαδικασίας  ενημέρωσης  της
Διοικούσας  Επιτροπής  δεδομένου  ότι  ενσωματώθηκε  στην  πρόσκληση  της
παρούσας Συνεδρίασης.

Ακολουθεί ευρεία και αναλυτική συζήτηση επί του θέματος όπου και τίθενται
όλες οι παράμετροι και τοποθετούνται όλοι οι παρευρισκόμενοι.  Αναλύθηκαν
παραδείγματα και  έγινε  και  αναλυτική εξέταση της  ανάρτησης  των δασικών
χαρτών.

Αποφασίζεται  να  σταλεί  η  παρακάτω  επιστολή  στους  αρμόδιους  φορείς,  με
κοινοποίηση στους βουλευτές του Ν. Κοζάνης:

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ1/2017

«Στις  20/01/2017,  η  Δ/νση  Δασών  Κοζάνης  με  το  αρ.πρ.7754  έγγραφο  της,
προχώρησε στην ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ –
Καποδιστριακών Ο.Τ.Α  (συνολικά 157  Ο.Τ.Α.)  των ∆ήµων Κοζάνης,  Εορδαίας,
Σερβίων  –  Βελβενδού  και  Βοΐου  της  Π.Ε.  Κοζάνης  (εκτός  των  προ
Καποδιστριακών  ΟΤΑ:  Αγίου  Χριστοφόρου,  Ολυµπιάδος  και  Περδίκα),  στον
ειδικό  διαδικτυακό  τόπο  ανάρτησης  ∆ασικών  Χαρτών  και  υποβολής
αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.
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Επί  του  αναρτημένου  Δασικού  Χάρτη  καλείται  κάθε  ενδιαφερόμενος,  αφού
λάβει  γνώση  του  περιεχομένου  των  αναρτημένων  κατά  τα  προηγούμενα
∆ασικών Χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής
προθεσμίας  εξήντα  (60)  ημερών,  η  οποία  αρχίζει  την  3η  Φεβρουαρίου  2017
ημέρα Παρασκευή και με  καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας,
είναι η 3η Απριλίου 2017 ημέρα ∆ευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες
στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες,
συνεπώς  η  καταληκτική  ημερομηνία  της  προθεσμίας  υποβολής  αντιρρήσεων
είναι η 24η Απριλίου 2017  ηµέρα ∆ευτέρα.

Εξετάζοντας  το  περιεχόμενο  των  αναρτημένων  Δασικών  Χαρτών,
παρατηρούμε ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη, πουθενά,  οι διανομές και οι
αναδασμοί του εποικισμού. Αυτό έχει  αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως
Δασικές ή Χορτολιβαδικές, εκτάσεις που καλλιεργούνται από τη στιγμή
που δόθηκε ο τίτλος μέχρι και σήμερα  ή εκτάσεις κληροτεμαχίων που δεν
φέρουν στοιχεία δασικής βλάστησης να εμφανίζονται ανέκαθεν Δασικές.

Αποτέλεσμα  των  παραπάνω,  είναι  να  οδηγηθούν  στην  διαδικασία  των
αντιρρήσεων εκατοντάδες πολίτες που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να
κάνουν  ένσταση.  Θα  πρέπει  εδώ  να  σημειώσουμε  ότι,  βάσει  του  άρθρου  2
παρ.3.8.1  της  ΥΑ  146776/2459/21-10-2016  «…Αντιρρήσεις  που  αφορούν  σε
περιοχές  που  εμφανίζονται  ως  δασικές  στη  φωτοερμηνεία  της  παλαιότερης
αεροφωτογράφησης,  αλλά  περιλαμβάνονται  σε  διανομές  (κληροτεμάχια)  του
εποικισμού….» εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και συνεχίζει ότι «…Για την
υποβολή  της  αντίρρησης  που  θα  εξαιρείται  της   καταβολής   τέλους,   οι
ενδιαφερόμενοι   εντός   της  προθεσμίας  υποβολής  αντίρρησης  οφείλουν  να
προσέλθουν  στο  αρμόδιο  ΣΥΑΔΧ  (Σημείο  Υποστήριξης  της  Ανάρτησης  του
Δασικού  Χάρτη),  προκειμένου  η  υποβολή  της  αντίρρησης  αυτής,  μέσω  του
δικτυακού  τόπου,  να  πραγματοποιηθεί,  κατ΄  εξαίρεση,  με  την  βοήθεια  του
προσωπικού του ΣΥΑΔΧ….»,   χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει
κόστος για τους πολίτες. 

Διότι  μπορεί  να  υπάρχουν  τα  γραφεία  υποστήριξης  προκείμενου  να
εξυπηρετήσουν τους πολίτες, όμως σε καμία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να
εξυπηρετήσουν το όγκο όλων των θιγόμενων πολιτών. Αποτέλεσμα θα είναι να
αναγκαστούν οι πολίτες , που δεν φταίνε σε τίποτα για όλο αυτό το αποτέλεσμα,
να  εμπλακούν  σε  αφάνταστη  ταλαιπωρία. Υπάρχει  επίσης  ο  κίνδυνος  οι
πολίτες  να  μην  κατορθώσουν  καν  να  υποβάλουν  αντίρρηση  για  τις  νόμιμες
ιδιοκτησίες τους, διότι :

- Δεν έχει  γίνει καμία ενημέρωση, όπως θα έπρεπε,  σε ένα τόσο σοβαρό
έργο  να  είχε  γίνει   και  δεν  γνωρίζει  ο  περισσότερος  κόσμος  για  την
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ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Όταν θα το πληροφορηθούν (σε όσους
φτάσει η πληροφορία) θα είναι πλέον αργά.

- Οι εξήντα ημέρες που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις είναι
πολύ λίγος χρόνος,  δεδομένου ότι θα υπάρξει τεράστιο όγκος δουλειάς
στα  ΣΥΑΔΧ  και  τους  δασολόγους  και  μηχανικούς  που  υπάρχουν  στην
περιοχή για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο.

- Δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας
στον τεράστιο όγκο υποθέσεων που θα προκύψουν, γιατί θα πρέπει, για
κάθε αντίρρηση να προσκομίσουν οι πολίτες και βεβαίωση της αρμόδιας
υπηρεσίας εποικισμού.

Συνεπώς η  μη ενσωμάτωση των διανομών και των αναδασμών σε όλη τη ΠΕ
της Κοζάνης, θα έχει ως επιπτώσεις τα εξής :

- Ταλαιπωρία εκατοντάδων νόμιμων καλλιεργητών και ιδιοκτητών στη ΠΕ
Κοζάνης

- Πρόσθετο κόστος, στους ήδη επιβαρυμένους αγρότες της περιοχής μας
- Πιθανότητα απώλειας της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση που

δεν  υποβάλουν  αντίρρηση,  αφού  την  ίδια  έκταση  την  δηλώνει  στη
δήλωση ιδιοκτησίας η Δ/νση Δασών στη δήλωση ιδιοκτησίας της προς το
εθνικό κτηματολόγιο

- Άγνωστη θα είναι και η τύχη των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι
οι δασικοί χάρτες θα δοθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε δασικό θα
πάψει να επιδοτείται.

Συνεπώς θα πρέπει  να σταματήσει  τώρα η  διαδικασία της  ανάρτησης  των
δασικών  χαρτών  και  να  αναρτηθούν  διορθωμένοι  χάρτες  που  θα
συμπεριλαμβάνουν  όλες  τις  κυρωμένες  διοικητικές  πράξεις  (αναδασμοί,
διανομές,  κτηματολόγιο).  Να  βρεθεί  τρόπος  μεταξύ  των  εμπλεκόμενων
υπηρεσιών (Δ/νση Δασών Κοζάνης και Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας) ώστε να
ενσωματωθούν σωστά οι παραπάνω διοικητικές  πράξεις.  Τέλος θα πρέπει  να
υπάρξει  ο  κατάλληλος  χρόνος  για  την  σωστή  ενημέρωση  των  πολιτών
χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, internet κλπ).

Σημειώνεται  ότι  το  ίδιο  λάθος  δεν  πρέπει  να  επαναληφθεί  στους  νομούς
Γρεβενών,  Καστοριάς  και  Φλώρινας  όπου  ακόμη  δεν  έχει  γίνει  η  σχετική
ανάρτηση».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8  Ο

Προτείνονται ως βάση συζήτησης στην 1η τακτική Αντιπροσωπεία, οι παρακάτω
Μόνιμες Επιτροπές με τα αντίστοιχα ενδεικτικά θέματα:

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ1/2017
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1. Επαγγελματικών - εργασιακών θεμάτων και κατάρτισης
 Η επεξεργασία των θέσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το σύνολο των 

επαγγελματικών θεμάτων των συναδέλφων σε όλους τους χώρους 
εργασίας τους (θέματα Ελεύθερων Επαγγελματιών, Δημοσίων 
Υπαλλήλων, Μελετητών, Εργοληπτών, ΔΕΗ κλπ).

 Θέματα εκπαίδευσης–επιμόρφωσης και επαγγελματικού 
προσανατολισμού των συναδέλφων.

 Θέματα απασχόλησης
 Θέματα ασφαλιστικού
 Θέματα αλληλεγγύης μηχανικών (καταγραφή πάσης φύσεως 

προβλημάτων)
 Θέματα επιμελητηριακά που άπτονται με τις διαφοροποιήσεις του 

θεσμικού ρόλου του ΤΕΕ 
 Θέματα συνεργασιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με φορείς άλλων χωρών (που δεν 

καλύπτονται από άλλες ΜΕ)

2. Δημοσίων Έργων και Κατασκευών
 Η παρακολούθηση εξέλιξης των μεγάλων δημοσίων Έργων της 

Περιφέρειάς μας καθώς και η νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και 
Μελετών.

 Αντιμετώπιση πιθανών καθυστερήσεων χρηματοδοτήσεων– πληρωμών 
έργων και εργοληπτών–μελετητών.

 Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις κατασκευές και την εργασία
 Θέματα ιδιωτικών έργων

3. Περιβάλλοντος 
 Θέματα περιβάλλοντος.

4. Πολιτισμού
 Δράσεις πρωτοβουλίες διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με 

ανάδειξη σημαντικών θεματικών δικτύων στήριξης του φυσικού-
πολιτισμικού μας πλούτου.

5. Χωροταξικού Πολεοδομικού και Αστικού Σχεδιασμού 
 Αναπτυξιακά - κοινωνικά - περιβαλλοντικά προβλήματα πόλεων και 

οικισμών. Οι Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί και η εφαρμογή 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης.

 Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός,  Γενικά πολεοδομικά σχέδια, 
Ρυθμιστικά σχέδια, ΖΟΕ, Μετεγκαταστάσεις οικισμών,  Πολεοδομική 
Νομοθεσία, αυθαίρετη δόμηση, βιοκλιματική αρχιτεκτονική.

 Θέματα δημοσίων χώρων

6. Ενέργειας 
 Θέματα που σχετίζονται με το νομοθετικό πλαίσιο για θέματα ενέργειας, 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Περιφέρειά μας
 Θέματα ηλεκτροπαραγωγής
 Θέματα αξιοποίησης του λιγνίτη

7. Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Έρευνας
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 θέματα που σχετίζονται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη 
και τη στήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων

 στήριξη της έρευνας
 θέματα διασύνδεσης 

8. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
 θέματα που σχετίζονται με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 στήριξη επαγγελματικών θεμάτων των μηχανικών της εκπαίδευσης
 ενημερώσεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

9. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας
 Η διαμόρφωση θέσεων–προτάσεων για τη περιφέρεια της Δυτικής 

Μακεδονίας που το ΤΕΕ/ΤΔΜ μπορεί να συνεισφέρει με παρεμβάσεις 
υποβοηθώντας τους φορείς της Δυτικής Μακεδονίας.

 Θα ασχολείται με την επεξεργασία γενικών αναπτυξιακών προτάσεων σε 
επίπεδο περιφέρειας.

 Θέματα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα που δεν 
καλύπτονται από τις άλλες ΜΕ

 Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου
 Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας
 Θέματα Κοινωνικής Οικονομίας
 Θέματα καταγραφής πόρων και αγαθών

10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
 παρακολούθηση και διαμόρφωση προτάσεων συμμετοχής του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή 
άλλες χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες.

 προτάσεις και θέσεις για τις Επιτροπές Παρακολούθησης 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων 

 ανεύρεση και διερεύνηση συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σε 
χρηματοδοτικά προγράμματα/εργαλεία (ευρωπαϊκά, διακρατικά, ειδικές 
πηγές χρηματοδότησης, εθνικά) με ή χωρίς εταιρική σχέση.

11. Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας
 Θέματα αντισεισμικού κανονισμού
 Θέματα πολιτικής προστασίας
 Οδικής Ασφάλειας

Σε σχέση με τις αποφάσεις της προηγούμενης Αντιπροσωπείας:
 Οι 2 επιτροπές που δεν λειτούργησαν αλλά και δεν είχαν και ενδιαφέρον

«Επιμελητηριακών θεμάτων, ασφαλιστικού και αρωγής μηχανικών» και
«Επαγγελματικών  -  εργασιακών  δικαιωμάτων  και  κατάρτισης»
συγχωνεύονται  σε  «Επαγγελματικών  -  εργασιακών  θεμάτων  και
κατάρτισης»

 Δημιουργείται η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να «αγκαλιάσει» τους
μηχανικούς της εκπαίδευσης

 Καταργείται  λόγω  έλλειψης  ενδιαφέροντος  των  συναδέλφων  η
«Αυτοδιοίκησης, Κρατικής Διοίκησης»
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Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  Ο

Γίνεται  αναφορά  στη  χωροθέτηση  σταθμών  διοδίων  και  καθορισμός  τελών
διοδίων στην Εγνατία Οδό. Η συνάδελφος, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΔΜ, Κάλι Κυριακίδου εισηγείται σχετικά.

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ1/2017
Αποφασίζεται να σταλεί το παρακάτω Δελτίο Τύπου, όπως και να γίνει σχετική
εισήγηση σε πιθανά μελλοντικά δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια:

«Βάσει της δημοσίευσης του ΦΕΚ 3086Β/2014 προβλέπεται η κατασκευή δύο
σταθμών διοδίων στον Κάθετο Άξονα της Εγνατίας Οδού “Σιάτιστα – Ιεροπηγή –
Κρυσταλλοπηγή”. Ήδη για τη θέση διοδίων που προβλέπεται στην Ιεροπηγή έχει
γίνει η δημοπρασία στις 22-11-2016 και επίκειται η υπογραφή της σύμβασης.
Ωστόσο, πρόσφατα και για τη δεύτερη θέση που προβλέπεται μεταξύ των Α/Κ
Μικροκάστρου και  Α/Κ  Αλιάκμονα,  σε  απόσταση   35  χιλ.  από  την  πόλη  της
Καστοριάς και 6 χιλ. από τη Νεάπολη στις 21/12/2016 η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
δημοσίευσε τη διακήρυξη του έργου “Κατασκευή Σταθμού Διοδίων Αλιάκμονα
επί  του  Κάθετου  'Aξονα  της  Εγνατίας  Οδού  Σιάτιστα  –  Ιεροπηγή  –
Κρυσταλλοπηγή”,  την οποία αναθεώρησε στις 18/01/2017 μεταθέτοντας την
ημερομηνία του διαγωνισμού για τις  21/03/2017.  Σύμφωνα με την ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟ Α.Ε. ο αυτοκινητόδρομος έχει συνολικό  μήκος 72 χλμ., κόστισε 380 εκατ.
Ευρώ και είναι τμήμα του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Εξασφαλίζει τη
σύνδεση προς Pogrades – Cafasan – Δυρράχιο στο νότιο τμήμα της Αλβανίας και
αποτελεί κλάδο του Πανευρωπαϊκού Διαδρόμου VIII. 

Η  εγκατάσταση  δύο  σταθμών  διοδίων  σε  μήκος  μόλις  72  χλμ  έρχεται  να
προσθέσει  ένα  ακόμα  βάρος  στην  ήδη  απομονωμένη  και  δοκιμαζόμενη
οικονομία  της  περιοχής,  πλήττοντας  κυρίως  την  Περιφερειακή  Ενότητα
Καστοριάς.  Αυξάνει  άμεσα  το  κόστος  της  ενδοπεριφερειακής  και  όχι  μόνο
μετακίνησης  του  πληθυσμού  και  της  μεταφοράς  αγαθών.  Μειώνει  την
κινητικότητα  και  την  προσέλκυση  υπηρεσιών  και  επενδύσεων  και  το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της σύντομης και ασφαλούς πρόσβασης χάνεται.
Ουσιαστικά δεν φαίνεται να έχει γίνει κατανοητό σε ότι αφορά την περιφέρεια
με τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά προβλήματα σε επίπεδο χώρας ότι θα μειώσει
τις αναμενόμενες ροές επισκεψιμότητας αλλά και επιχειρηματικότητας
στην Καστοριά. Αναμένουμε και θεωρούμε επιβεβλημένο να προσκομιστεί
μια  μελέτη  των  αναμενόμενων  επιπτώσεων  από  την  τοποθέτηση
σταθμών διοδίων,  και ιδιαίτερα από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. με την εμπειρία
που έχει και από τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ.

Μια παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι το υπάρχον οδικό δίκτυο
είναι έτσι δομημένο που να εξυπηρετεί άνετα την παράκαμψη των διοδίων στην
προαναφερθείσα θέση μέσω παράπλευρων οδών. Άμεση συνέπεια αναμένεται
να  είναι  η  κυκλοφοριακή  επιβάρυνση  του  επαρχιακού  οδικού  δικτύου,
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ιδιαιτέρως  με  βαρέα  οχήματα,  με  μεγάλο  κίνδυνο  ατυχημάτων  και
αυξημένα έξοδα συντήρησης.

Μετά τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η εισπρακτική πολιτική διοδίων της ΕΓΝΑΤΙΑΣ
ΟΔΟΥ Α.Ε. δεν πρέπει να δημιουργεί το αίσθημα οικονομικής «τιμωρίας» στους
πολίτες και δε νομίζουμε ότι αυτός είναι ο στόχος, αλλά ούτε και να επιφέρει τα
αντίθετα αποτελέσματα για το σκοπό για τον οποίο τοποθετούνται. Δρόμοι και
αυτοκινητόδρομοι  ακριβοί  στη  χρήση  περιορίζουν  τις  κινήσεις  των  πολιτών,
αποσυνθέτουν  τη  περιφέρεια,  κάνουν  ακριβότερη  ή  μη  συμφέρουσα  κάθε
οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Δεδομένου δε ότι  η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ εντάσσεται σε έναν πανευρωπαϊκό οδικό
άξονα,  η  τοποθέτηση  διοδίων  ενδεχομένως  ορθώς  επιλέχθηκε  πλησίον  του
Μεθοριακού Σταθμού της Κρυσταλλοπηγής, όπου είναι προφανές ότι θα πρέπει
να ληφθεί  ειδική  μέριμνα για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής εκείνης.
Οποιαδήποτε άλλη επιπλέον θέση επί του Καθέτου Άξονα είναι υπερβολή, χάνει
τον ανταποδοτικό χαρακτήρα και θα έχει ιδιαίτερα δυσάρεστες αναμενόμενες
επιπτώσεις για την Περιφέρεια μας και ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα
Καστοριάς».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10  Ο

Γίνεται ενημέρωση για τη λήξη σύμβασης συντήρησης του ανελκυστήρα στο 
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που έλαβε χώρα στις 30/11/2016. Γίνεται συζήτηση επί 
του θέματος.

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ1/2017
Αποφασίζεται  η  ανάθεση  της  περιοδικής  συντήρησης  του  ανελκυστήρα  των
γραφείων του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη για το χρονικό
διάστημα από 14-2-2017 έως τέλος του χρόνου 31-12-2017, στο συντηρητή κ.
Θεόδωρο  Πράσο  με  ύψος  μηνιαίας  δαπάνης  40  (σαράντα)  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  Ο

Α)                                            Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ1/2017 
Αποφασίζεται  η  προέγκριση  δαπάνης  επισκευής  επιμέρους  στοιχείων
μηχανημάτος  Konica Minolta.  Συνολικό  κόστος  261,64  ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επικυρώνεται αυθημερόν

Β)                              Απόφαση Α14/Δ.Ε./Σ1/2017
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Αποφασίζεται  η  προέγκριση  δαπάνης  2  (δύο)  προστατευτικών  κολωνακίων
ασφαλείας  για  την  είσοδο  στο  υπαίθριο  παρκινγκ  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Συνολικό
κόστος 66,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 1  Ο

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ράλλης Κωνσταντίνος
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