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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 15-9-2017
Αρ. πρωτ.: 896
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Πέμπτη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
22/06/2017
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ώρα,
18:00

Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει στις 19:00 συνάντηση
ενημέρωσης με την Ομάδα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης

1. Έγκριση Πρακτικών
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Ορισμός εκπροσώπου 1ου Εργαστηρίου στο πλαίσιο του διακρατικού έργου
PrioritEE (INTERREG -MED)
4. Οικονομική προσφορά για τη συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης ψύξης
του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
5. Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη μελέτη ύδρευσης Λουκομίου Δήμου
Βοίου.
6. Διαδικασία υλοποίησης έργου «Tactical Tourism» [Targeted ACTIons for the
preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL
assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area Interreg]
7. Αίτημα Δήμου Κοζάνης για υπόδειξη μέλους Επιτροπής για επιλογή
τοιχογραφιών στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας για εικαστική επιμέλεια δημοσίων χώρων στο κέντρο της πόλης.
8. Συζήτηση για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου
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9. Πρόταση από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου για συνδιοργάνωση
εκδήλωσης με το ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα «Αποκαθιστώντας τον Άνθρωπο, την Πόλη,
το Τοπίο»
10. Συνάντηση με Δήμο Κοζάνης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Κοζάνης
11. Έγκριση δαπανών
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Ενημέρωση για την πραγματοποιηθείσα συνάντηση Προέδρων ΤΕΕ
β) Επιστολή Βουλευτή Κοζάνης Θέμη Μουμουλίδη σχετικά με το θέμα:
«Αποσύνδεσης της ιδιότητας μέλους του ΤΕΕ από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ»
γ) Διαβούλευση σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ).
δ) Επιστολή ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για την επικείμενη ανάρτηση δασικών χαρτών
στην ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου.
ε) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας
για τη σύνταξη και την υπογραφή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
στ) Επιστολή ΤΕΕ σχετικά με την απόφαση Α34/Σ16/2017 που αφορά στη λειτουργία
ΤΕΕ.
ζ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την αναγνώριση
προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα για τους συναδέλφους διπλωματούχους
μηχανικούς.
η) Επιστολή ΣΜΗΒΕ «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οχημάτων ειδικής
χρήσης – ειδικού σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης».
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), Συλλίρης Νικόλαος , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : -

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Τακτικά θέματα 3ο, 4ο , 5ο ,11ο, Εκτός Ημερησίας 1ο,
τακτικό θέμα 6ο, 7ο , 9ο, 8ο, 10Ο , Εκτός Ημερησίας 2ο

ΘΕΜΑ 3
O Πρόεδρος συν. Δημήτρης Μαυροματιδης αναφέρει την με αριθμό πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 690/14-6-2017 πρόσκληση της ΑΝΚΟ Α.Ε. σχετικά με το το 1 ο
Εργαστήριο του Εργου PrioritEE στο οποίο ως εταίροι συμμετέχουν η ΑΝΚΟ και το
ΚΑΠΕ και έχει θέμα την καταγραφή των απαιτήσεων για ενεργειακή απόδοση σε
κτίρια Δήμων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό το σχεδιασμό της
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εργαλειοθήκης του προγράμματος που αφορά στην ιεράρχηση μέτρων ενεργειακής
πολιτικής σε δημόσια κτίρια. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23
Ιουνίου ώρα 10.30 -13:00 στη αίθουσα συνεδριάσεων της ΑΝΚΟ.
Α1/Δ.Ε./Σ9/2017
Αποφασίζεται η εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ από του συναδέλφους Κιάνα
Στέργιο του Μενέλαου (τακτικό μέλος) και Κυριακίδου Καλλιόπη
(αναπληρωματικό μέλος)
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4
Γίνεται αναφορά για την οικονομική προσφορά που κατατέθηκε στο ΤΕΕ/ΤΔΜ
για τη συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης ψύξης του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΔΜ
από το συν. Αριστείδη Αφεντουλίδη (Θέρμανση-κλιματισμός-ενεργειακές
εφαρμογές HYDRONIC). Η προσφορά έχει ως εξής:
“Η σχετική προσφορά (αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 689/14-6-2017) ζητήθηκε
για την ετήσια συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης Ψύξης στο κτίριο του
Τ.Ε.Ε. , ανέρχεται στο ύψος των 350,00 (τριακοσίων πενήντα Ευρώ) πλέον
Φ.Π.Α. 24% και αφορά στις παρακάτω εργασίες:
i. Καθαρισμός του συμπυκνωτή του ψύκτη με αέρα υπό πίεση και πτητικό
καθαριστικό υγρό.
ii.
Πλήρωση του υδραυλικού συστήματος με νερό
iii. Εκκίνηση και έλεγχος πιέσεων λειτουργίας, πλήρωση με ψυκτικό υγρό υπό
την προϋπόθεση ομαλών συνθηκών λειτουργίας.
iv. Καθαρισμός των fan coils με ειδικό πτητικό υγρό και καθαρισμός των
φίλτρων
v.
Μετά το τέλος της ψυκτικής περιόδου, μεταγωγή του συστήματος σε
λειτουργία θέρμανσης
Υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια των περιορισμένων οικονομικών την
προηγούμενη χρονιά δεν έγινε σχετικά δαπάνη αλλά οι άκρως απαραίτητες
ενέργειας από τον προμηθευτή χωρίς αμοιβή
Α2/Δ.Ε./Σ9/2017
Αποφασίζεται η συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης ψύξης του κτιρίου του
ΤΕΕ/ΤΔΜ, σύμφωνα με την παραπάνω προσφορά.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5
Για το θέμα του ορισμού εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη μελέτη ύδρευσης
Λουκομίου Δήμου Βοίου, γινεται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 221, παρ. 8, περίπτωση Β΄ υποπερίπτωση γγ΄, περίπτωση
ε΄ και περίπτωση στ΄, του Ν. 4412/2016 από το μητρώο που διατηρεί το
ΤΕΕ/τΔΜ
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Α3/Δ.Ε./Σ9/2017
Αποφασίζεται κατόπιν δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης οι συνάδελφοι:
- Ταραλίδου Δήμητρα, τακτικό μέλος , Π.Μ. τηλ. 6977570028,
taralidi@yahoo.gr, 28ου Συντάγματος 7, Πτολεμαϊδα
- Κουτσονάνου Αννίτα, αναπληρωματικό μέλος, Α.Μ., τηλ. 6946338066,
annita.koutsonanou@gmail.com, Κωττουνίου 7, Κοζάνη
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 11
Α4/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Αποφασίζεται η παρακάτω έγκριση δαπανών:
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα Ιανουαρίου Φεβρουαρίου
και Μαρτίου Απριλίου 2017
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αφοι Ματάνα Ο.Ε. για κολονάκια για την είσοδο του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Εστιατόριο Ναουμίδης για έξοδα φιλοξενίας για την ημερίδα
Εξοικονομώ
Βιβλιοπωλείο Δ. Αναγνώστου για αγορά βιβλίου για την κοπή
πίτας της Ν. Γρεβενών
Ζέρβας Βάιος και Χαράλαμπος Αρτοποιείο για βασιλόπιτα για την
κοπή πίτας της Ν.Ε. Γρεβενών
Μούκα Παρασκευή για στεφάνι κηδείας για τον Δημήτρη
Θεοδοσίου
Τσαμπούρης Θεόδωρος για στεφάνι κηδείας για τον Νικόλαο
Μελά

105,51
42.74
11.16
53,99
150,46
58,30
58,90
50,00
50,00

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1Ο:
Α5/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Αποφασίζεται η προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαρισμού συνολικού ποσού
100,00€ (εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6
Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Targeted
ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical,
Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL
cross-border area» με το ακρωνύμιο “TACTICAL TOURISM” (θεματικός
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άξονας 2. Boosting the local economy , θεματική προτεραιότητα 2d. encouraging
tourism and cultural and natural heritage),
Το έργο TACTICAL TOURISM:
Στόχος του έργου TACTICAL TOURISM είναι η δημιουργία ενός δικτύου φορέων
μέσω των Περιφερειών της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας, ικανού
να υλοποιήσει πολιτικές και δράσεις προς την κατεύθυνση διατήρησης των
πολιτιστικών και φυσικών πόρων που στηρίζουν την τουριστική βιώσιμη
ανάπτυξη. Οι κύριες δράσεις του έργου περιλαμβάνουν:
- τη δημιουργία νέων τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος μέσω:
o ανακατασκευής του σπιτιού του Αλή Πασά στο Τεπελένι
Αργυροκάστρου και μετατροπή του σε μουσείο
o ανακαίνισης ενός κτιρίου στη Λευκάδα και μετατροπή του σε
Πολιτιστικό Κέντρο
o εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης για το νησί Λαζαρέτο της
Κέρκυρας
o προετοιμασίας μελέτων αδειοδότησης δύο πάρκων καταδύσεων
σε Θεσπρωτία και Πρέβεζα
-

-

-

τη βελτίωση της πρόσβασης στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος
(δημιουργία πεζογέφυρας για πρόσβαση στο Τεπελένι και πλωτής
πλατφόρμας για πρόσβαση στο νησί Λαζαρέτο της Κέρκυρας)
τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Καστοριά
(αναστύλωση της εκκλησίας Αγίου Μουζεμβίκη στην Καστοριά και
σύνταξη μελετών αναστύλωσης για άλλες 2 βυζαντινές εκκλησίες)
εργασίες αποκατάστασης των όμορφων πλακόστρωτων γειτονιών στην
πόλη του Μπεράτ, προστατευόμενη από την UNESCO.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο ενώνει 3 προστατευόμενες από την UNESCO
πόλεις (Κέρκυρα, Αργυρόκαστρο και Μπεράτ), δημιουργώντας ένα cluster
πόλεων στο οποίο θα προσπαθήσει να ενταχθεί και η Καστοριά υποβάλλοντας
φάκελο στα πλαίσια του έργου, για την ένταξή της στην UNESCO. Η κύρια
καινοτομία το έργου έγκειται στην συνεργασία για πρώτη φόρα των
κατάλληλων φορέων με σκοπό την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στη
διασυνοριακή περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας.
Διάρκεια έργου: 36 μήνες
Εταιρικό σχήμα:
1. Περιφέρεια Αργυροκάστρου (AL) - Συντονιστής
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (GR)
3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς
(GR)
4. Περιφέρεια Μπεράτ (AL)
5. Περιφέρεια Ηπείρου (GR)
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (GR)
Προϋπολογισμός: 2.471.083,00 €
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Α6/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Αποφασίζεται η μετακίνηση των:
Μαυροματίδη Δημήτριου, Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ
Καλλιόπης Κυριακίδου, μέλους Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ
Μαργαρίτη Νικόλαου, μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αλμπάνη Πέτρου, μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ και εξωτερικού συνεργάτη ΤΕΕ/ΤΔΜ
Κιάνα Στέργιου του Μενελάου, μέλους Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ
στη Θεσσαλονίκη, την Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017,
προκειμένου να συμμετάσχουν σε τεχνική συνάντηση με την Διαχειριστική Αρχή
και την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020
(Managing Authority and Joint Secretariat of Interreg IPA CBC Programme
“Greece-Albania 2014-2020). Επισημαίνεται ότι ο ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο έργο
θα είναι η υποβοήθηση για τη σύνταξη φακέλου με σκοπό την ένταξη της
Καστοριάς στην UNESCO.
Το κόστος της μετάβασης ανέρχεται στο ποσό των 130,00 €.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Α7/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Αποφασίζεται η υλοποίηση του παραπάνω έργου και εξουσιοδοτείται ο
Πρόεδρος για την υπογραφή όλων των αναγκαίων εγγράφων. Αποφασίζεται
επίσης ο ορισμός των παραπάνω συναδέλφων πέραν του προέδρου για την
επιμέλεια των προτεινόμενων διορθώσεων και την επεξεργασία των
διαδικασιών για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου..
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7
Αναφέρεται το αίτημα του Δήμου Κοζάνης για υπόδειξη μέλους Επιτροπής για
επιλογή τοιχογραφιών στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας για εικαστική επιμέλεια δημοσίων χώρων στο κέντρο της πόλης.
Α8/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Αποφασίζεται τακτικό μέλος ο συν. Ζιώγας Κώστας με αναπληρωματικό μέλος
τη συν. Κατσουλέα Αναστασία.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 9
Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου απέστειλε σχετική επιστολή για
συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα «Αποκαθιστώντας τον
Άνθρωπο, την Πόλη, το Τοπίο».
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Η εκδήλωση απευθύνεται τόσο στον τεχνικό κόσμο όσο και γενικότερα σε
μαθητές, γονείς και καθηγητές που θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να
διερευνήσουν τις σπουδές στην Κύπρο και ειδικότερα στο Πανεπιστήμιο
Νεάπολις Πάφου.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
-

“Αποκατάσταση Τοπίου και Παραδείγματα Επανάχρησης” (Δρ. Τζούλια
Τζώρτζη, Αν. καθηγήτρια και Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτονικής και
Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών Πανεπιστημίου Νεάπολις )
“Πολιτισμός και Αστικοί Μετασχηματισμοί – Πάφος Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2017” (Ευανθία Δόβα, Λέκτορας Τμήματος
Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις)
“Ανάπλαση και επανάχρηση πρώην εξορυκτικών περιοχών λιγνίτη στην
περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας” (Συμέλα Ανδρεάδου, Πολιτικός
Μηχανικός, Διευθύντρια Κλάδου Περιβάλλοντος ΛΚΔΜ)
“Δυσκολίες Μάθησης για τη Σχολική και Προσχολική Ηλικία” (Διομήδης
Μαρκουλής, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου)
Α9/Δ.Ε./Σ9/ 2017

Αποφασίζεται η αποδοχή συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης, χωρίς καμία
οικονομική επιβάρυνση για το ΤΕΕ/ΤΔΜ
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 8
Κλιμάκιο του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας
στην ΔΕΗ ΑΕ και συγκεκριμένα στην Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Λιγνιτικού
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου
και ενημερώθηκε σχετικά με τα γεγονότα που αφορούν στην κατολίσθηση στο
Ορυχείο Αμυνταίου καθώς και την υφιστάμενη κατάσταση.
Σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την ενημέρωσή μας είναι ότι η ΔΕΗ ΑΕ, από
την έναρξη των γεωλογικών φαινομένων, παρακολουθούσε την εξέλιξή τους και είχε
προβεί στην έγκαιρη διακοπή της λειτουργίας του ορυχείου καθώς και σε
απομάκρυνση κυριών στοιχείων του εξοπλισμού για την διασφάλισή του.
Αποτέλεσμα αυτών ήταν ότι διασφαλίσθηκε η ασφάλεια των εργαζομένων ενώ
παράλληλα περιορίσθηκαν οι υλικές ζημιές στον εξοπλισμό παρά το μέγεθος της
κατολίσθησης.
Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα των παραγόντων που συνετέλεσαν στην
κατολίσθηση στο ορυχείο, όπως αυτοί εκτέθηκαν από τις μέχρι σήμερα ενδείξεις και
εκτιμήσεις, το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας θεωρεί ότι τα αίτια και οι μηχανισμοί
που οδήγησαν στην πρωτόγνωρη, από πλευράς μεγέθους, μετακίνηση εδαφών πρέπει
να αποτελέσουν πεδίο διερεύνησης από ειδικούς επιστήμονες και τεχνικούς. Για τον
λόγο αυτό η ΔΕΗ ΑΕ έχει δρομολογήσει την διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος,
ορίζοντας σχετική επιτροπή, καθώς και το ΥΠΕΝ των οποίων τα αποτελέσματα
αναμένουμε. Οι τοποθετήσεις μη ειδικών με το αντικείμενο όχι μόνο δεν βοηθούν
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στην διερεύνηση αλλά δύναται να οδηγήσουν και σε στρεβλή παρουσίαση των
γεγονότων.
Σύμφωνα με την ενημέρωση μας που είχαμε από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΗ ΑΕ, η
εκτίμηση της ζημίας που υπέστη το Ορυχείο Αμυνταίου καθώς και οι δυνατότητες
αποκατάστασης του είναι σε εξέλιξη.
Τέλος, όσον αφορά την λειτουργία του ΑΗΣ Αμυνταίου, θα συνεχιστεί η τροφοδοσία
του από το Ορυχείο Αμυνταίου για τη συνέχιση της λειτουργίας των μονάδων του
ΑΗΣ Αμυνταίου, υπό το καθεστώς του περιορισμού ωρών λειτουργίας λόγω
περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, το οποίο πρέπει και να αντιμετωπιστεί ανεξαρτήτως
του πρόσφατου συμβάντος.
Ζητούμενο για το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι η επόμενη μέρα για το ορυχείο
Αμυνταίου και η τροφοδοσία του ΑΗΣ. Η λειτουργία τους θα πρέπει είναι ο στόχος
και σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει όλοι να συνεισφέρουν για τη βέλτιστη
αξιοποίηση του απολήψιμου κοιτάσματος και τη διερεύνηση των αιτιών ιδιαίτερα ως
προς τους παράγοντες που προκάλεσαν το πρωτοφανές σε έκταση φαινόμενο.
Αναφορικά με τις μετεγκαταστάσεις των Αναργύρων και της Ακρινής οι θέσεις του
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ξεκάθαρες δεδομένου ότι πρέπει να υπάρχει
συνέχεια στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των ήδη συμφωνημένων από το 2011
δράσεων μεταξύ Τοπικής Κοινωνίας, ΔΕΗ και Πολιτείας και αναμένουμε το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησή τους καθώς και τον τρόπο χρηματοδότησής τους ο
οποίος πρέπει να είναι με σαφήνεια αποτυπωμένος.
Α10/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Αποφασίζεται η έκδοση Δελτίου Τύπου άμεσα σύμφωνα με τα παραπάνω.
ΘΕΜΑ 10
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με Δήμο Κοζάνης για το Σχέδιο Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κοζάνης παρουσία της Ομάδας Μελέτης του
Δήμου Κοζάνης και πολλών συναδέλφων μηχανικών που πήραν τον λόγο.
Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τον τρόπο εκτέλεση του ΣΒΑΚ.
ΘΕΜΑ 1
Α11/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 5ης, 6ης, 7ης συνεδρίασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 2ο
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Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης Δημήτρης θέτε το θέμα της επίσκεψης του
Πρωθυπουργού και την προετοιμασία του ΤΕΕ/ΤΔΜ για αυτό.
Α12/Δ.Ε./Σ9/ 2017
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να συλλέξει από τις ΜΕ τις αντίστοιχες προτάσεις
σε συσχέτιση με τις ήδη κατατιθεμένες προτάσεις εφόσον υπάρξει έγκαιρη
σχετική επίσημη ειδοποίηση.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 2ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ράλλης Κωνσταντίνος

