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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μετεγκατάσταση Ακρινής 

2. Διαμόρφωση θέσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
στη   Δυτική Μακεδονία.

3. Τηλεθέρμανση Πτολεμαίδας.

4. Αίτημα πολίτη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.

5.  Ορισμός  μελών εποπτεύουσας  επιτροπής  περιφερειακού  γραφείου  ΤΜΕΔΕ
Κοζάνης. 

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 14.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  Μαυροματίδης  Δημήτριος  –  Πρόεδρος,  Τζίτζικας  Γεώργιος  –
Αντιπρόεδρος,  Τσολάκης  Αλέξανδρος,  Δημητρίου  Αντώνης,  Ζιώγας
Κωνσταντίνος,   Συλλίρης Νικόλαος,   Κιάνας Μ. Στέργιος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα,
μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Παπαδοπούλου Ηλιάνα, μέλος 

https://www.dropbox.com/sh/kxve6tcicnr95dg/AAAJIZsPoonsy7sgB5H6UVKKa?dl=0
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Α1/Δ.Ε./Σ14/2018

Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος. 

Eπικυρώνεται αυθημερόν

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  1o,  2ο, 3o, 4o, 5ο , Εκτός Ημερησίας 1ο, 

ΘΕΜΑ 1ο 

Εισηγείται ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης :
Με  το  Άρθρο  147  σε  τροποποίηση  του  Ν.  4495/2017  που  τροποποιεί  το  ν.
3937/2011 προβλέπεται:
«1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Για το
σκοπό  αυτόν  η  ΔΕΗ  Α.Ε.,  κατ’  ανάλογη  εφαρμογή  των  προβλεπομένων  επί
μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα,
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  να  υποβάλει  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  και
Ενέργειας, μέχρι την 30ή Απριλίου 2018 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,
σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των
δυο  οικισμών,  το  οποίο  εγκρίνεται  με  προεδρικό  διάταγμα  με  πρόταση  των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών
και  Μεταφορών  και  στο  οποίο  διαλαμβάνονται,  τα  σχετικά  μέτρα  και  όλες  οι
αναγκαίες  διαδικασίες  και  τεχνικές  λύσεις  για  την  αγορά,  ανταλλαγή  ή  και
αναγκαστική  απαλλοτρίωση  των  αναγκαίων  γηπέδων,  η  αποκατάσταση  των
εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία
τοπογραφικά διαγράμματα».
2. Στο άρθρο 28 του ν. 3937/2011 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: «3.
Ειδικότερα, κηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας η
αναγκαστική απαλλοτρίωση του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου Νομού
Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ’ αρ. 4012/1986 απόφαση του
Νομάρχη  Φλώρινας  (Δ΄  1109),  για  λόγους  διακινδύνευσης  των  ιδιοκτησιών,  της
ζωής  και  της  υγείας  των  κατοίκων  του  οικισμού  που  προκλήθηκαν  από  τα
κατολισθιτικά  φαινόμενα  της  10ης  Ιουνίου  2017  στο  Ορυχείου  Αμυνταίου  του
Λιγνιτικού  Κέντρου  Δυτικής  Μακεδονίας  της  ΔΕΗ,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  128
παράγραφος 2 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277). Η αναγκαστική
απαλλοτρίωση  συντελείται  υπέρ  και  δαπάνη  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και
διεξάγεται  λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των άρθρων 128 έως 138 του Μεταλλευτικού Κώδικα (ν.δ. 210/1973, Α΄ 277) για τα
παρακάτω ειδικώς οριζόμενα, ως ακολούθως:
(α)  Μέχρι  την  28η  Φεβρουαρίου 2018  από  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος,  η
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντάσσει:
(i)  κτηματολογικούς  πίνακες,  όπου  εμφανίζονται  οι  φερόμενοι  ιδιοκτήτες  των
απαλλοτριούμενων  ακινήτων,  το  εμβαδό  εκάστου  εξ  αυτών  και  όλα  τα
προσδιοριστικά στοιχεία των επ’ αυτών υφιστάμενων κατασκευών ή καλλιεργειών:
(ii)  κτηματολογικά  σχεδιαγράμματα  όπου  απεικονίζονται  οι  προς  απαλλοτρίωση
εκτάσεις  και  ιδιοκτησίες  και  διαβιβάζει  αμφότερα  στην  αρμόδια  Επιθεώρηση
Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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(β) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων διαβιβάζει αμελλητί
αντίγραφα των υπό στοιχείων (i) και (ii)  της προηγούμενης παραγράφου προς το
Δήμο Αμυνταίου για υποβολή τυχόν ενστάσεων και παρατηρήσεων σχετικά με τα
ονόματα  των  ιδιοκτητών,  την  τοποθεσία,  το  είδος  και  την  έκταση  των  προς
απαλλοτρίωση  ιδιοκτησιών.  Ο  Δήμος  Αμυνταίου  οφείλει  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των εγγράφων ή μετά παρέλευσιν
μηνός από της αποστολής των κατά την παράγραφο 1 εγγράφων να απαντήσει στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων.
(γ) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιθεώρησης Μεταλλείων κατόπιν ελέγχου που
διενεργεί,  επιφέρει,  βάσει  των παρασχεθεισών πληροφοριών και  υποβληθεισών
ενστάσεων  τις  απαραίτητες  διορθώσεις  και  συντάσσει  σχετική  έκθεση,  εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή των ανωτέρω,
την  οποία,  συνοδευόμενη  από  τον  πλήρη  φάκελο,  υποβάλλει  στον  Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εισηγούμενος την κήρυξη της απαλλοτρίωσης.
(δ)  Ο  Υπουργός  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  εκδίδει,  εντός  αποκλειστικής
προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  παραλαβή  των  ανωτέρω,  απόφαση
αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης,  η  οποία  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της
Κυβερνήσεως. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 128 έως 138 του
Μεταλλευτικού Κώδικα.
 4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του καθ’
ύλην  αρμόδιου  Υπουργού  δύνανται  να  ρυθμίζονται  ειδικότερα  θέματα  που
αφορούν στη κοινωνική αποκατάσταση και οικονομική στήριξη των κατοίκων του
οικισμού των Αναργύρων μέχρι τη συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης».»

Οι  θέσεις  του  ΤΕΕ/τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  ήταν  οι  ακόλουθες  επί  του
νομοσχεδίου  και  της  διαδικασίας  που  ακολουθήθηκε  όπως  αποτυπώθηκαν  με
απόφαση Διοικούσας Επιτροπής :
Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει επισημάνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη
μετεγκατάσταση των Αναργύρων και της Ακρινής:
«Έως  σήμερα  υπάρχουν  σε  ισχύ  δύο  νόμοι  που  αφορούν  τις  παραπάνω
μετεγκαταστάσεις:
1. Ο Ν. 3937/2011, άρθρο 28, όπου συνοπτικά:

 Για  πρώτη  φορά  γίνεται  αναφορά  για  μετεγκατάσταση  των  οικισμών
Αναργύρων  και  Ακρινής  και  τεκμηριώνεται  η  δημόσια  ωφέλεια  με  την
υφιστάμενη νομοθεσία περί  αναγκαστικών απαλλοτριώσεων με όχι  πάνω
από 10 έτη η ολοκλήρωση τους.

 Προβλέφθηκε η αναγκαιότητα υποβολής από τη ΔΕΗ, σχεδίου Προεδρικού
Διατάγματος στα αρμόδια Υπουργεία.  Πράγματι η ΔΕΗ συνέστησε Επιτροπή
στην  οποία,  μετά  από κλήση της  ΔΕΗ,  συμμετείχαν 3  μέλη από  το  Δήμο
Κοζάνης  και  1  από  τους  Ανάργυρους  καθώς  και  η  ΑΝΚΟ  ΑΕ,  η  οποία
ζητήθηκε εκ  μέρους του  Δήμου Κοζάνης.  Η ΔΕΗ υπέβαλε το  σχέδιο  Π.Δ.,
όπως το επεξεργάστηκε η Επιτροπή, στο αρμόδιο υπουργείο το 2014 μετά
από πολύμηνη εργασία.

 Ορίζεται  το  «Ποιος  πληρώνει».   50%  η  Δ.Ε.Η.  Α.Ε.  και  50%  το  ελληνικό
δημόσιο. Δίνεται η δυνατότητα στον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης να μπορεί να
χρηματοδοτεί  κυρίως  τις  αναγκαίες  μελέτες  ωρίμανσης  των  υπό
μετεγκατάσταση οικισμών.

2. Ο Ν. 4273/2014, άρθρο 13, όπου συνοπτικά:
 Για πρώτη φορά αποτυπώνονται οι διαδικασίες της μετεγκατάστασης ενός

οικισμού και όχι μόνο αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2017/09/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%95_%CE%A4%CE%94%CE%9C_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2017/09/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%95_%CE%A4%CE%94%CE%9C_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD.pdf
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 Γίνεται αναφορά για τις απαλλοτριώσεις των δημοσίων εκτάσεων υπέρ του
εκάστοτε Δήμου, καθώς και μια σειρά άλλων λεπτομερειών. Ο Ν. 4273/2014
αφορά συνολικά το θέμα των διαδικασιών μετεγκατάστασης ενός οικισμού.

Σχετικά με το προτεινόμενο άρθρο 147 του κατατιθεμένου στη Βουλή Νόμου για τον
έλεγχο  και  την  προστασία  του  δομημένου  περιβάλλοντος,  το  οποίο  συνοπτικά
τροποποιεί τον Νόμο 3937/2011, γίνεται σχετική αναφορά ως εξής:

 Προβλέπει  για  τους  Αναργύρους  με  ξεκάθαρη  διαδικασία,  ότι  η
απαλλοτρίωση του οικισμού βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο και μάλιστα θέτει
αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της λόγω του επείγοντος χαρακτήρα
της, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικα,
το οποίο και προσδιορίζει.

 Προσθέτει  την  έννοια  της  αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης  της  Ακρινής  και
αφήνει τα άλλα ως έχει.

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ επισημαίνει αναφορικά με τα παραπάνω, δεδομένου ότι το θέμα των
μετεγκαταστάσεων το παρακολουθεί διαχρονικά και έχει παρέμβει επανειλημμένα:

 Η  προτεινόμενη  νέα  νομοθετική  προσθήκη  είναι  ικανοποιητική  για  τους
Ανάργυρους  υπό  την  έννοια  της  επίλυσης  του  θέματος  με  επείγουσες
διαδικασίες,  ως  οφείλεται,  δεδομένης  της  επείγουσας  σοβαρής
κατολίσθησης που επηρέασε τον οικισμό.

 Η  αναφορά  για  την  Ακρινή  κρίνεται  θετική  υπό  την  έννοια  της
επικαιροποίησης της απόφασης μετεγκατάστασης του οικισμού που ελήφθη
με το Ν. 3937/2011. Ωστόσο θα πρέπει να δοθούν προθεσμίες, σε χρόνο που
δεν  θα  επηρεάσει  τις  επείγουσες  διαδικασίες  μετεγκατάστασης  των
Αναργύρων, αλλά να είναι ανάλογες αυτών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να
δοθεί άμεσα ημερομηνία για την έγκριση του ήδη υποβληθέντος σχεδίου
Προεδρικού Διατάγματος στο αρμόδιο Υπουργείο και να ακολουθηθούν οι
αντίστοιχες συνοπτικές και προβλεπόμενες διαδικασίες των Αναργύρων και
για  την  Ακρινή,  μετά  την  πρωθύστερη  ολοκλήρωση  των  διαδικασιών  για
τους Ανάργυρους.»

Επιπρόσθετα  το  ΤΕΕ/τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  έχει  ήδη  συζητήσει  ότι  για  το
ζήτημα  της  καταγραφής  των  ιδιοκτησιών  Αναργύρων  και  Ακρινής  εφόσον  του
ζητηθεί αρμοδίως θα συνδράμει με μέλη του για την επίσπευση των διαδικασιών
εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.
Παρατηρείται αθέτηση των όσων έχουν λεχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και τη
ΔΕΗ χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να έχει υπάρξει απάντηση για το τι  πραγματικά
συμβαίνει.
Το  ΤΕΕ/τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  οφείλει  όπως  διαχρονικά  τοποθετήθηκε  να
ζητήσει την επίσπευση των διαδικασιών και να απαντήσει η ΔΕΗ και το αρμόδιο
Υπουργείο ποιες ενέργειες έχουν γίνει για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής με σαφές
χρονοδιάγραμμα. 
Διαφορετικά  μιλάμε  για  μια  σκόπιμη  καθυστέρηση  και  παρελκυστική  τακτική  η
οποία δεν τιμά κανέναν δεδομένου ότι πρόκειται για θεσμικό ατόπημα. Η πολιτεία
έχει συνέχεια και οι αποφάσεις ανατρέπονται μόνο με αποφάσεις. Η μη  υλοποίηση
τους είναι απαράδεκτη για ένα κράτος δικαίου.

Α2/Δ.Ε./Σ14/2018

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία  το παρακάτω κείμενο ως παρέμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
στο θέμα της μετεγκατάστασης Ακρινής: 
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“Το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας είχε επισημάνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη
μετεγκατάσταση των Αναργύρων και της Ακρινής το Σεπτέμβριο του 2017 μεταξύ
άλλων για την Ακρινή για το άρθρο 147 του Ν. 4495/2017  που συμπλήρωνε το
άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 :

«…Η αναφορά για την Ακρινή κρίνεται θετική υπό την έννοια της επικαιροποίησης
της  απόφασης μετεγκατάστασης  του οικισμού που ελήφθη με το  Ν.  3937/2011.
Ωστόσο  θα πρέπει  να  δοθούν  προθεσμίες,  σε  χρόνο  που δεν  θα  επηρεάσει  τις
επείγουσες διαδικασίες μετεγκατάστασης των Αναργύρων, αλλά να είναι ανάλογες
αυτών. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να δοθεί άμεσα ημερομηνία για την έγκριση
του ήδη υποβληθέντος σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος στο αρμόδιο Υπουργείο
και  να ακολουθηθούν οι  αντίστοιχες  συνοπτικές και  προβλεπόμενες διαδικασίες
των  Αναργύρων  και  για  την  Ακρινή,  μετά  την  πρωθύστερη  ολοκλήρωση  των
διαδικασιών για τους Ανάργυρους.»

Μέχρι  σήμερα παρατηρείται  αδικαιολόγητη  καθυστέρηση,  που ουσιαστικά  είναι
αθέτηση των όσων έχουν λεχθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, δεδομένου ότι έχει ήδη
υποβληθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προς το αρμόδιο Υπουργείο από τη ΔΕΗ
σε συνέχεια του άρθρου 147 του Ν. 4495/2017, χωρίς να έχει υπάρξει απάντηση για
ποιο λόγο δεν εγκρίνεται. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες της μεταγκατάστασης της
Ακρινής, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 3937/2011 που είναι σε ισχύ  προβλέπουν
ότι «…θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10)
έτη» και ότι «η δαπάνη μεταφοράς και μετεγκατάστασης των οικισμών Ακρινής και
Αναργύρων, καθώς και της αποκατάστασης και απελευθέρωσης των εκτάσεων των
υφιστάμενων οικισμών, θα βαρύνει κατά το ήμισυ τη ΔΕΗ Α.Ε. και κατά το υπόλοιπο
ήμισυ  τον  Κρατικό  Προϋπολογισμό,  οι  δε  αναγκαστικές  απαλλοτριώσεις  θα
κηρυχθούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο και θα τις επισπεύδει».

Ζητείται  άμεσα  το  αρμόδιο  Υπουργείο  να  απαντήσει  με  επίσημο  τρόπο,  ποιες
ενέργειες έχουν γίνει για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής και τι προβλέπεται για την
υλοποίηση  της  μετεγκατάστασής  της  με  σαφές  χρονοδιάγραμμα.  Το  παραπάνω
οφείλει να γίνει και με τις προβλεπόμενες διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου
από τους εκπροσώπους μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Διαφορετικά  μιλάμε  για  μια  σκόπιμη  καθυστέρηση  και  παρελκυστική  τακτική  η
οποία δεν τιμά κανέναν. Η πολιτεία έχει συνέχεια και οι αποφάσεις και οι νόμοι
ανατρέπονται  μόνο  με  αποφάσεις  και  νόμους.  Η  μη  υλοποίηση  τους  δεν  είναι
αποδεκτή για ένα κράτος δικαίου.

Επίσης επισημαίνουμε ότι  το ΤΕΕ/τμήμα Δυτικής  Μακεδονίας  για το ζήτημα της
καταγραφής  των  ιδιοκτησιών  της  Ακρινής  είναι  στη  διάθεση  των  αρμοδίων
Υπηρεσιών,  εφόσον  του  ζητηθεί  αρμοδίως,  να  συνδράμει  με  μέλη  του  για  την
επίσπευση των διαδικασιών””.

Ο συν. Συλλίρης  καταψηφίζει το κείμενο  γιατί το δεν το  θεωρεί  αρκετά 
αγωνιστικό  αλλά  διεκπεραιωτικό .

Επικυρώνεται αυθημερόν.

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2017/09/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%95_%CE%A4%CE%94%CE%9C_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD.pdf
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2017/09/%CE%98%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%A4%CE%95%CE%95_%CE%A4%CE%94%CE%9C_%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%B9%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CF%89%CE%BD.pdf
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ΘΕΜΑ 2ο 

Μετά  την  13η συνεδρίαση  όπου  υπήρξε  η  συζήτηση  για  τη  συγχώνευση  του
Πανεπιστημίου με το ΤΕΙ παρουσία των δύο πρυτάνεων προτείνεται η παρακάτω
δημόσια παρέμβαση:

Στο συνεχώς ραγδαία μεταβαλλόμενο αναπτυξιακό η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται
σε μια πρόκληση - πρόσκληση για το μέλλον. Της συγχώνευσης για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Τριτοβάθμιου Φορέα.
Για  το  ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  είναι  ιστορική.  Σε  αυτήν  όσοι  βλέπουν  την
πρόοδο και το μέλλον της περιοχής μας πρέπει να απαντήσουν θετικά. Και εμείς
απαντούμε θετικά.
Επισημαίνουμε τα παρακάτω για να ανοίξει ο διάλογος με τη συμμετοχή όλων όσων
μπορούν να συνεισφέρουν στο όραμα της δημιουργίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και  Έρευνας  στον  τόπο  μας,  ως  μοχλό ανάπτυξης  εξωστρέφειας  και  παραγωγής
γνώσης.
Οι επιμέρους εξελίξεις πολλές.  Η διέλευση δικτύων μεταφορών και  ενέργειας,  η
αναγκαιότητα  μετάβασης  σε  χαμηλότερη  δραστηριότητα  άνθρακα  με  την
υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  ενίσχυση  του  πρωτογενούς  τομέα  με
προστιθέμενης  αξίας  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  οι  γεωπολιτικές  εξελίξεις  στην
περιοχή που καθιστούν κόμβο την Περιφέρεια μας, η αξιοποίηση των λιμνών και
της ορεινότητας μας, ο επιβαλλόμενος ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.
Τι  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε;  Αφενός  την  αδυσώπητη  ανάγκη  εξεύρεσης  του
αναγκαίου  ακαδημαϊκού  δυναμικού  για  την  υποστήριξη  του  εγχειρήματος  και
αφετέρου την ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος υπό την έννοια της πληρότητας
και της ενίσχυσης του νέου Πανεπιστημίου.  Αντιδράσεις,  παράπονα,  ενοχλήσεις,
μικροσυμφέροντα θα υπάρξουν όπως σε κάθε μεγάλη αλλαγή ως λογική συνέπεια
της αντίδρασης των υφιστάμενων οργανισμών. Κατανοητά όλα αλλά ως εκεί.  
Τι πιστεύουμε:

 Η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα πρέπει να είναι στρατηγική επιδίωξη της
Περιφέρειας μας.

 Επιβάλλεται  η  αναβάθμιση/δημιουργία  σχολών  και  όχι  σκόρπιων
πανεπιστημιακών τμημάτων. Η σχολή δίνει το αναγκαίο κρίσιμο ακαδημαϊκό
μέγεθος  για  να  μπορέσει  να  σταθεί  και  να  πορευθεί  στο  ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.

 Η δημιουργία των προβλεπόμενων σχολών πρέπει να είναι πλήρης και να
αθροίζουν όχι ως υφιστάμενα τμήματα αλλά ως λογική ενιαίας σχολής για
να μπορεί να είναι συνολική τόσο η κάλυψη των ακαδημαϊκών θεμάτων όσο
και  των  σύγχρονων  παρεμβάσεων  που  ένα  Πανεπιστήμιο  πρέπει  να
συνεισφέρει.

 Είναι αναγκαιότητα η δημιουργία αγγλόφωνων τμημάτων για προσέλκυση
φοιτητών και εκτός χώρας και να διαδραματίσει το πανεπιστήμιο ουσιαστικό
ρόλο  στην  επιστημονική  γνώση και  έρευνα  ως  ο  κύριος  πρεσβευτής  της
περιοχής μας. Θέμα που προφανώς χρειάζεται ειδική νομοθετική πρόβλεψη.

ΑΔΑ: 6ΧΤΚ46Ψ842-613



 Η χρηματοδότηση του εγχειρήματος να είναι επαρκής, με αξιοποίηση των
υφιστάμενων και των υπό κατασκευή υποδομών, χωρίς ακραίες τοπικιστικές
διεκδικήσεις.  Η  πρόσθετη  χρηματοδότηση  του  αναγκαίου  επιστημονικού
δυναμικού  να  βγει  από  κοστολογημένες  προτάσεις  της  ακαδημαϊκής
κοινότητας. Διότι θα πρέπει το εγχείρημα να υποστηριχθεί στην πράξη και
όχι με πρόχειρες λογικές για να μην ακυρωθεί.

 Το  νέο ίδρυμα  πρέπει,  από την  έναρξη  λειτουργίας  του,  να  παρουσιάζει
λεπτομερές αναπτυξιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των θεμάτων τα
οποία  αποτελούν  ανασταλτικό  παράγοντα  στη  λειτουργία  των  εγχώριων
τριτοβάθμιων  ιδρυμάτων,  ιδιαίτερα  των  περιφερειακών  (μειωμένη
χρηματοδότηση, μεγάλη αναλογία φοιτητών ανά διδάσκοντα, παρατεταμένη
διάρκεια σπουδών, αδυναμία προσέλκυσης διδακτικού προσωπικού από το
εξωτερικό,  δυσκολίες  στην  ανάπτυξη  αποτελεσματικών  διοικητικών
υπηρεσιών,  δυστοκία  στη  σύνδεση  των  προγραμμάτων  σπουδών  με  την
αγορά εργασίας, έλλειψη σαφούς σχεδιασμού περί των μεσοπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ανά σχολή και τμήμα κ.λ.π).

 Ο σχεδιασμός  του  νέου  ιδρύματος  οφείλει  να  είναι  σαφής  ως  προς  τον
ερευνητικό προσανατολισμό των επιμέρους σχολών και τμημάτων ώστε σε
εύλογο  χρονικό  διάστημα  να  τοποθετείται  σε  υψηλή  θέση  βάσει
ερευνητικών επιδόσεων.

Ο διάλογος πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα:

 Στο  ακαδημαϊκό  το  οποίο  θα  προσδιορίσει  και  τις  υφιστάμενες
αναγκαιότητες (φοιτητών, διαδικασίες μετάβασης, υποστήριξης, αναγκαίων
μαθημάτων  και  εργαστηρίων  και  συσχέτισής  τους  με  το  υφιστάμενο
ανθρώπινο  δυναμικό,  διαδικασίες  μετεξέλιξης  ή  ακαδημαϊκής  ανέλιξης,
κλπ). 

 Στο  αναπτυξιακό  όπου  η  Περιφέρεια,  τα  Επιστημονικά  Επιμελητήρια,  η
Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι φορείς και οι πολίτες της περιοχής θα πρέπει όχι
απλά να καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά να στηρίξουν και τη λειτουργία
του, πέρα από μικροπολιτικά συμφέροντα και αντιδράσεις. 

Στο  μέλλον  κανείς  δεν  θα θυμάται  τα  πρόσωπα  αλλά την  ύπαρξη  μιας  ισχυρής
Πανεπιστημιακής Δομής που θα υποστηρίζει  την Ανάπτυξη και την Έρευνα πέρα
από τα στενά όρια της Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στην παραγωγή γνώσης
και υποστήριξη της ανάπτυξης ισότιμα και ουσιαστικά.
Να  χτίσουμε  στο  νέο  που  έρχεται  με  εμπιστοσύνη  όχι  μόνο  στην  Ακαδημαϊκή
Κοινότητα αλλά σε όλους όσους έχουν την ψυχή να συνεισφέρουν, συνδυάζοντας
τις  εξελίξεις  σε  διεθνές  επίπεδο  με  τη  στόχευση  που  πρέπει  να  έχει  το  Νέο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Ο συνάδελφος Στέργιος Κιάνας επισημαίνει ότι είναι ένα θέμα που καλό είναι σε
επόμενη φάση να το δούμε σε συνεργασία με όλα τα Επιστημονικά Επιμελητήρια
και ότι είναι σύμφωνος με την παρέμβαση. 
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Ο συνάδελφος Νίκος Συλλίρης επισήμανε ότι  αυτό το θέμα πρέπει  να το δει  η
ολομέλεια των μηχανικών.

Α3/Δ.Ε./Σ14/2018

Αποφασίζεται να αποσταλεί η εισήγηση όπως διαμορφώθηκε με τις επισημάνσεις
όλων των παρευρισκομένων στα ΜΜΕ και στα Ιδρύματα:

ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας ως ενός ενιαίου Τριτοβάθμιου Φορέα είναι αναγκαιότητα

Στο συνεχώς ραγδαία μεταβαλλόμενο αναπτυξιακό η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται
σε μια πρόκληση - πρόσκληση για το μέλλον. Της συγχώνευσης για τη δημιουργία
ενός ενιαίου Τριτοβάθμιου Φορέα.
Για  το  ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  είναι  ιστορική.  Σε  αυτήν  όσοι  βλέπουν  την
πρόοδο και το μέλλον της περιοχής μας πρέπει να απαντήσουν θετικά. Και εμείς
απαντούμε θετικά.
Επισημαίνουμε τα παρακάτω για να ανοίξει ο διάλογος με τη συμμετοχή όλων όσων
μπορούν να συνεισφέρουν στο όραμα της δημιουργίας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και  Έρευνας  στον  τόπο  μας,  ως  μοχλό ανάπτυξης  εξωστρέφειας  και  παραγωγής
γνώσης.
Οι επιμέρους εξελίξεις πολλές.  Η διέλευση δικτύων μεταφορών και  ενέργειας,  η
αναγκαιότητα  μετάβασης  σε  χαμηλότερη  δραστηριότητα  άνθρακα  με  την
υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  η  ενίσχυση  του  πρωτογενούς  τομέα  με
προστιθέμενης  αξίας  προϊόντα  και  υπηρεσίες,  οι  γεωπολιτικές  εξελίξεις  στην
περιοχή που καθιστούν κόμβο την Περιφέρεια μας, η αξιοποίηση των λιμνών και
της ορεινότητας μας, ο επιβαλλόμενος ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.
Τι  έχουμε  να  αντιμετωπίσουμε;  Αφενός  την  αδυσώπητη  ανάγκη  εξεύρεσης  του
αναγκαίου  ακαδημαϊκού  δυναμικού  για  την  υποστήριξη  του  εγχειρήματος  και
αφετέρου την ακαδημαϊκή προσέγγιση του θέματος υπό την έννοια της πληρότητας
και της ενίσχυσης του νέου Πανεπιστημίου.  Αντιδράσεις,  παράπονα,  ενοχλήσεις,
μικροσυμφέροντα θα υπάρξουν όπως σε κάθε μεγάλη αλλαγή ως λογική συνέπεια
της αντίδρασης των υφιστάμενων οργανισμών. Κατανοητά όλα αλλά ως εκεί.  

Τι πιστεύουμε:

 Η  δημιουργία  ενός  ενιαίου  φορέα  πρέπει  να  είναι  στρατηγική  επιδίωξη  της
Περιφέρειας μας.

 Επιβάλλεται η αναβάθμιση/δημιουργία σχολών και όχι σκόρπιων πανεπιστημιακών
τμημάτων. Η σχολή δίνει το αναγκαίο κρίσιμο ακαδημαϊκό μέγεθος για να μπορέσει
να σταθεί και να πορευθεί στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.

 Η δημιουργία των προβλεπόμενων σχολών πρέπει να είναι πλήρης και να αθροίζουν
όχι ως υφιστάμενα τμήματα αλλά ως λογική ενιαίας σχολής για να μπορεί να είναι
συνολική  τόσο  η  κάλυψη  των  ακαδημαϊκών  θεμάτων  όσο  και  των  σύγχρονων
παρεμβάσεων που ένα Πανεπιστήμιο πρέπει να συνεισφέρει.

 Είναι αναγκαιότητα η δημιουργία αγγλόφωνων τμημάτων για προσέλκυση φοιτητών
και  εκτός  χώρας  και  να  διαδραματίσει  το  πανεπιστήμιο  ουσιαστικό  ρόλο  στην
επιστημονική γνώση και έρευνα ως ο κύριος πρεσβευτής της περιοχής μας. Θέμα που
προφανώς χρειάζεται ειδική νομοθετική πρόβλεψη.
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 Η  χρηματοδότηση  του  εγχειρήματος  να  είναι  επαρκής,  με  αξιοποίηση  των
υφιστάμενων  και  των  υπό  κατασκευή  υποδομών,  χωρίς  ακραίες  τοπικιστικές
διεκδικήσεις. Η πρόσθετη χρηματοδότηση του αναγκαίου επιστημονικού δυναμικού
να βγει από κοστολογημένες προτάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας. Διότι θα πρέπει
το εγχείρημα να υποστηριχθεί στην πράξη και όχι με πρόχειρες λογικές για να μην
ακυρωθεί.

 Το νέο ίδρυμα πρέπει, από την έναρξη λειτουργίας του, να παρουσιάζει λεπτομερές
αναπτυξιακό  σχεδιασμό  για  την  αντιμετώπιση  των  θεμάτων  τα  οποία  αποτελούν
ανασταλτικό  παράγοντα  στη  λειτουργία  των  εγχώριων  τριτοβάθμιων  ιδρυμάτων,
ιδιαίτερα των περιφερειακών (μειωμένη χρηματοδότηση, μεγάλη αναλογία φοιτητών
ανά  διδάσκοντα,  παρατεταμένη  διάρκεια  σπουδών,  αδυναμία  προσέλκυσης
διδακτικού  προσωπικού  από  το  εξωτερικό,  δυσκολίες  στην  ανάπτυξη
αποτελεσματικών διοικητικών υπηρεσιών, δυστοκία στη σύνδεση των προγραμμάτων
σπουδών  με  την  αγορά  εργασίας,  έλλειψη  σαφούς  σχεδιασμού  περί  των
μεσοπρόθεσμων και  μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων ανά σχολή και  τμήμα
κ.λ.π).

 Ο σχεδιασμός του νέου ιδρύματος οφείλει να είναι σαφής ως προς τον ερευνητικό
προσανατολισμό  των  επιμέρους  σχολών  και  τμημάτων  ώστε  σε  εύλογο  χρονικό
διάστημα να τοποθετείται σε υψηλή θέση βάσει ερευνητικών επιδόσεων.

Ο διάλογος πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα:

 Στο  ακαδημαϊκό  το  οποίο  θα  προσδιορίσει  και  τις  υφιστάμενες  αναγκαιότητες
(φοιτητών,  διαδικασίες  μετάβασης,  υποστήριξης,  αναγκαίων  μαθημάτων  και
εργαστηρίων  και  συσχέτισής  τους  με  το  υφιστάμενο  ανθρώπινο  δυναμικό,
διαδικασίες μετεξέλιξης ή ακαδημαϊκής ανέλιξης, κλπ). 

 Στο  αναπτυξιακό  όπου  η  Περιφέρεια,  τα  Επιστημονικά  Επιμελητήρια,  η  Τοπική
Αυτοδιοίκηση,  οι  φορείς  και  οι  πολίτες  της  περιοχής  θα  πρέπει  όχι  απλά  να
καταθέσουν τις απόψεις τους αλλά να στηρίξουν και τη λειτουργία του, πέρα από
μικροπολιτικά συμφέροντα και αντιδράσεις. 

Στο  μέλλον  κανείς  δεν  θα θυμάται  τα  πρόσωπα  αλλά την  ύπαρξη  μιας  ισχυρής
Πανεπιστημιακής Δομής που θα υποστηρίζει  την Ανάπτυξη και την Έρευνα πέρα
από τα στενά όρια της Δυτικής Μακεδονίας, συμμετέχοντας στην παραγωγή γνώσης
και υποστήριξη της ανάπτυξης ισότιμα και ουσιαστικά.
Να  χτίσουμε  στο  νέο  που  έρχεται  με  εμπιστοσύνη  όχι  μόνο  στην  Ακαδημαϊκή
Κοινότητα αλλά σε όλους όσους έχουν την ψυχή να συνεισφέρουν, συνδυάζοντας
τις  εξελίξεις  σε  διεθνές  επίπεδο  με  τη  στόχευση  που  πρέπει  να  έχει  το  Νέο
Πανεπιστημιακό Ίδρυμα.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο 
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Συζητείται το θέμα της αναγκαιότητας εύρεσης άμεσων λύσεων που θα εξασφαλίζουν
την απρόσκοπτη τροφοδοσία με θερμότητα των τηλεθερμάνσεων των πόλεων στη
Δυτική Μακεδονία. 

Α4/Δ.Ε./Σ14/2018
Αποφασίζεται η αποστολή του παρακάτω Δελτίου Τύπου με τις επισημάνσεις του
Τ.Ε.Ε.  /Τ.Δ.Μ. για την επιτακτική   αναγκαιότητα εύρεσης άμεσων λύσεων που θα
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία με θερμότητα των τηλεθερμάνσεων των
πόλεων στη Δυτική Μακεδονία. 

ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας: Επιτακτική η αναγκαιότητα άμεσων λύσεων που θα
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη τροφοδοσία με θερμότητα των τηλεθερμάνσεων

Η  Τηλεθέρμανση  αποτελεί  για  δεκαετίες  σημαντική  υποδομή  των  Δήμων  στην
Δυτική Μακεδονία και  είναι  απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων
Κοζάνης,  Πτολεμαΐδας  και  Αμυνταίου  κατά  τους  χειμερινούς  μήνες,  με  άμεση
εξάρτηση τροφοδοσίας ενέργειας από λιγνιτικούς ΑΗΣ της ΔΕΗ ΑΕ. 

Όσον αφορά την Πτολεμαΐδα και το Αμύνταιο, οι μονάδες 3 & 4 του ΑΗΣ Καρδιάς
καθώς και η 1 &2 του ΑΗΣ Αμυνταίου, μαζί και με άλλες λιγνιτικές μονάδες της
ΔΕΗ ΑΕ, έχουν ενταχθεί σε καθεστώς περιορισμού 17.500 ωρών λειτουργίας από το
2016 μέχρι το 2023, λόγω της εφαρμογής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με
τον  υφιστάμενο  σχεδιασμό  για  την  περιοχή,  η  τηλεθέρμανση  Πτολεμαΐδας  θα
εξυπηρετηθεί από τον νέο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5 όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία μετά το
2021 και έως τότε θα στηρίζεται  στον ΑΗΣ Καρδιάς ενώ για την περίπτωση του
Αμυνταίου δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση και η τηλεθέρμανση εξαρτάται από την
πιθανότητα  αναβάθμισης  της  υφιστάμενης  μονάδας.  Σε  επίπεδο  υποδομών
εναλλακτικών λύσεων,  η Πτολεμαΐδα διαθέτει  περιορισμένη εφεδρεία  για κάλυψη
φορτίων  αιχμής  και  εφεδρείας  /  εκτάκτων  αναγκών   ενώ στο  Αμύνταιο  που  δεν
διαθέτει  αντίστοιχα  συστήματα  δρομολογείται  η  κατασκευή  εναλλακτικής  πηγής
θερμότητας με χρήση βιομάζας. 

Στην παρούσα φάση, όλες  οι μονάδες  της  ΔΕΗ ΑΕ που προαναφέρθηκαν  έχουν
καταναλώσει σημαντικό αριθμό ωρών λειτουργίας με αποτέλεσμα την άμεση διακοπή
λειτουργίας  της  τηλεθέρμανσης  Αμυνταίου  και  την  αδυναμία  λειτουργίας  της
τηλεθέρμανσης  Πτολεμαΐδας  μετά  το  πέρας  της  φετινής  θερμαντικής  περιόδου,
γεγονός που θα δημιουργήσει κενό τροφοδοσίας των πόλεων για τα επόμενα χρόνια
μέχρι  να είναι  διαθέσιμες  οι  διάδοχες τεχνικές  λύσεις,  καθώς οι προσπάθειες  που
έχουν ανακοινωθεί από την ΔΕΗ ΑΕ για την επέκταση των ωρών λειτουργίας δεν
έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα.

Το  ΤΕΕ/τμ.  Δυτικής  Μακεδονίας  θεωρεί  ότι  τα  παραπάνω  δημιουργούν  την
αναγκαιότητα  μιας  συνολικής  εξέτασης  των  συνθηκών  λειτουργίας  των
τηλεθερμάνσεων με την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου και δεσμευτικού σχεδιασμού
που θα περιλαμβάνει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης των απαιτήσεων κάλυψης φορτίου
των τηλεθερμάνσεων και  μακροχρόνια μέτρα εφεδρείας,  στον οποίο θα πρέπει  να
συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. 

Καθίσταται  επιτακτική  η  αναγκαιότητα  άμεσων  λύσεων  που  θα  εξασφαλίζει  την
απρόσκοπτη τροφοδοσία  με  θερμότητα  τα  επόμενα  χρόνια  αλλά  και  την  κάλυψη
εφεδρειών σε μακροχρόνια βάση, λαμβάνοντας υπόψη και την φθίνουσα πορεία της
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λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής, την αύξηση των τιμών του εκπεμπόμενου διοξειδίου
του  άνθρακα  καθώς  και  την  μελλοντική  διαθεσιμότητα  φυσικού  αερίου  και
συμπιεσμένου φυσικού αερίου  CNG στην περιοχή με επίσπευση των διαδικασιών
υλοποίησης των έργων διάθεσης CNG για την αξιοποίησή του από τα εγκατεστημένα
συστήματα τηλεθέρμανσης.

Η αποτύπωση των τεχνικών λύσεων, η κοστολόγηση των αναγκαίων επενδύσεων, ο
χρόνος  υλοποίησης  έργων  καθώς  και  η  κοστολόγηση  της  παραγόμενης  θερμικής
ενέργειας  είναι  ζητήματα  που  θα  πρέπει  άμεσα  να  εξετασθούν  από  τους
εμπλεκόμενους φορείς και να προταθούν οι βέλτιστες λύσεις που θα εξασφαλίσουν
την  λειτουργία  της  τηλεθέρμανσης  και  κατ’  επέκταση  το  μέλλον  της  περιοχής.
Εξαιτίας  των  προαναφερθέντων  επικείμενων  αλλαγών,  θεωρείται  απαραίτητη  η
εξέταση, άμεσης προμήθειας και εγκατάστασης εφεδρικών λεβήτων διπλού καυσίμου
(αερίου – πετρελαίου), προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας, ποιοτική
παροχή ενέργειας και ασφάλεια εφοδιασμού. 

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 4ο 

Γίνεται  ενημέρωση  για  την  με  αριθμό  πρωτ.   821/16-10-2018  αίτηση  για
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. 
                                                            Α5/Δ.Ε./Σ14/2018

Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω
αίτησης  το  ποσό  των  850,00  €(Ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.  και
όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
Μετά  την  κατάθεση  του ποσού  από  τον  αιτούντα,  θα  ορισθεί  εγγράφως  ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος Κώτσικας Λάζαρος,  πολιτικός μηχανικός. 

Επικυρώνεται αυθημερόν 

Επίσης γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ.  777/28-09-2018 αίτηση για
διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, την σχετική απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ13/2018 και
για το γεγονός ότι εκδηλώθηκε σχετικά ενδιαφέρον από συνάδελφο μηχανικό
για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν

Α6/Δ.Ε./Σ14/2018

Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω
αίτησης  το  ποσό  των  750,00  €(  Επτακοσίων  πενήντα   Ευρώ)
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
Μετά  την  κατάθεση  του ποσού  από  τον  αιτούντα,  θα  ορισθεί  εγγράφως  ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος Στάχταρης Ιωάννης ,  πολιτικός μηχανικός. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 5ο 

Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  Τ.Ε.Ε./Τ.  Δ.Μ.  819/16-10-2018  έγγραφο  του
ΤΜΕΔΕ . 
                                                           

Α7/Δ.Ε./Σ14/2018

Ορίζονται  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  Εποπτεύουσα  Επιτροπή  του
Περιφερειακού Γραφείου Κοζάνης του ΤΜΕΔΕ οι συνάδελφοι : 
Κιάνας Στέργιος του Μενελάου, Π.Μ., ως τακτικό μέλος και 
Τσολάκης Αλέξανδρος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος,

Επικυρώνεται αυθημερόν.
 

Θέμα Εκτός ημερησίας 1ο:

Ο πρόεδρος ενημερώνει για τη συνάντηση εργασίας  του συντονιστή της Μόνιμης 
Επιτροπής Πολιτισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα πρωτοβουλίες ΤΕΕ για τη διατήρηση και 
ανάδειξη της πολιτιστικής-αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη Δυτική Μακεδονία"
                                                            
                                                     Α8/Δ.Ε./Σ14/2018

Αποφασίζεται η μετάβαση του Αλμπάνη Πέτρου,  επιμελητή της Μ.Ε. Πολιτισμού
του ΤΕΕ/ΤΔΜ  στην Αθήνα στις  23-10-2018 για  συνάντηση στο Τ.Ε.Ε. με θέμα 
το παραπάνω αντικείμενο.  Ο  προϋπολογισμός της μετάβασης ανέρχεται στο 
ύψος των 250,00€

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση 

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Ζιώγας   Κωνσταντίνος 
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