
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ    

 

                        

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 2-10-2020 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  923 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
19-6-2020           17:30   

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 
2. Ορισμός εκπροσώπου για το έργο : Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών σχολής 

Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα. 

3. Παραίτηση Αντώνη Δημητρίου από την επιτροπή Διακανονισμού Εμπορικών 
Μισθώσεων και ορισμός νέου μέλους. 

4. Ανανέωση καταλόγων - μητρώων εκπροσώπων για διαγωνισμούς έργων και 
μελετών. 

5.  Έγκριση δαπανών. 

6. Αίτηση μέλους για συμμετοχή σε Μόνιμες Επιτροπές. 

7. Συνάντηση με Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των 
περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, κο Μουσουρούλη Κωστή, 
για ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις στο θέμα της μετάβασης . 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
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α) Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδίου «Κοζάνη – Έξυπνη Πόλη» 

β) Διαβούλευση του Δήμου Κοζάνης επί του Σχεδίου της Πρότασης για μια Δίκαιη 

Αναπτυξιακή Μετάβαση   

γ) Έγγραφο Περιφέρειας για δήλωση συμμετοχής στις Ο.Ε. για την προετοιμασία της 

μετάβασης της ΠΔΜ στη μεταλιγνιτική εποχή. 

δ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ για απαλλαγή ΦΠΑ από τα έργα κατασκευής νέων δομών 

φιλοξενίας. 

ε) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΚ για ενστάσεις δασικών χαρτών 
στ) Αιτήσεις για πραγματογνωμοσύνες :  

στ1) Δήμου Βοΐου για έλεγχο στατικότητας στεγάστρου της κερκίδας του 

σταδίου Σιάτιστας. 

στ2)  Δημητρίου Καραγεώργου για διέλευση καλωδίων Α/Γ από οικόπεδο. 

στ3) Μαρίας Τσαλικίδου για πρόβλημα λειτουργίας αγροτικού ελκυστήρα. 

ζ) Πρόταση προς μέλη ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας  - Προσφορά για Κινητή τηλεφωνία - 
Σταθερή και Ενέργεια. 
η) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για πληρωμή Κέντρων Διά Βίου Μάθησης. 
θ) Επιστολή ΤΕΕ – Τμήμα Εύβοιας για αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων σε 
αρχαιολογικούς χώρους. 
ι) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για εκκρεμείς αιτήσεις Προγράμματος εξοικονομώ κατ’ οίκον. 
κ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για παράταση προθεσμίας αδήλωτων τετραγωνικών στους 
Δήμους. 
 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  10η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Τζιόλας Ιωάννης, Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου 
ΕυδοκίαΠαπακώστα Ελευθερία, Ράλλης Κωνσταντίνος 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Ντώνας Ιωάννης, Μαντζιάρης Δημήτριος, μέλη  
Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται εκτός Δ.Ε. ο πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος και η συν. Εμμανουήλ Μαρία. 
 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ10/2020 
 Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος Τζιόλας Ιωάννης  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο, 3ο, 5ο ,4ο, 6ο , 1ο , Προέγκριση δαπάνης 
κλειδιών, Ε.Η.2. Πρόταση Συνδυασμού «Νέα Πρόταση Μηχανικών» για 
δημιουργία Ομάδας Έργου για τη διερεύνηση της βέλτιστης εφαρμογής 

https://www.dropbox.com/sh/ts49zlc4m16i7vt/AABPF-uCBpbowMKtnmK38grXa?dl=0
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δικτύου αστικών λαχανόκηπων στις πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, 7ο. 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ 578/2-6-2020 έγγραφο  της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  

 
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ10/2020 

 
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην Επιτροπή Διαγωνισμού του Έργου 
«Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα» οι 
συνάδελφοι :   
1. Δερμενάκης Στυλ,  ως τακτικό μέλος 
2. Δαλάκης Νικόλαος,  ως αναπληρωματικό μέλος 
Επικυρώνεται αυθημερόν  

 
ΘΕΜΑ 3ο 

Σχετικά  
α)το με αριθμό πρωτ.    Π.Δ.Μ. 78312/11-6-2020 έγγραφο της Π.Ε. Κοζάνης για 
παράταση Θητείας της Επιτροπής Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. 
Κοζάνης  
β) Η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. επιστολή του Αντώνη Δημητρίου, τακτικού 
εκπροσώπου του Τμήματος στην παραπάνω επιτροπή για αντικατάστασή του.   

 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ10/2020 

 
Ορίζεται  ως τακτικός εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή  Διακανονισμού 
Εμπορικών Μισθώσεων Π.Ε. Κοζάνης ,  σε αντικατάσταση  του παραιτηθέντος 
Αντώνη Δημητρίου,  ο Αντιπρόεδρος της Δ.Ε  . με Συλλίρης  Νικόλαος. 
Αναπληρωματικό μέλος της παραπάνω Επιτροπής παραμένει ο συν. Τσολάκης 
Αλέξανδρος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ10/2020 

 

ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ 1.159,00 

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Ιανουαρίου – 
Φεβρουαρίου 2020 

52,40 

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Μαρτίου – Απριλίου 
2020 

44,41 

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ 18,70 

Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Δυτικής Μακεδονίας για προμήθεια 
ειδών προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά κλπ) 

2999,67 

Πλιάτσιος Αστέριος για αλλαγή κλειδαριών σε 3 πόρτες του 1ου 
ορόφου του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

124,00 

Ταγάρας Γεώργιος για αλλαγή τζαμιού στην είσοδο του ΤΕΕ/ΤΔΜ 394,94 
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Επικυρώνεται αυθημερόν  
ΘΕΜΑ 4ο 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ10/2020 
 
Αποφασίζεται να γίνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την 
ανανέωση των καταλόγων –μητρώων για διαγωνισμούς έργων και μελετών  που 
τηρεί το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. προκειμένου να ορίζει με κλήρωση εκπροσώπους του σε 
Επιτροπές Έργων και μελετών.  
Επικυρώνεται αυθημερόν  

ΘΕΜΑ 6ο 
 
Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 616/15-6-2020 αίτηση  εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος του μέλους του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για συμμετοχή του σε Μόνιμες 
Επιτροπές του Τμήματος.  

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ10/2020 
Αποφασίζεται η αποδοχή της αίτησης του συν. Παναγιώτη Ζαρογιάννη για 
συμμετοχή του στις παρακάτω Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 2020-2024:  
α)Μ.Ε. Νέων Μηχανικών και Επαγγελματικών Θεμάτων 
 β) Μ.Ε. Ενεργειακών Εξελίξεων  
γ) Μ.Ε. Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου Περιβάλλοντος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν  

ΘΕΜΑ 1ο 
 
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος 
Γίνεται συζήτηση σχετικά  με την έντονη διαμαρτυρία από πολλούς συναδέλφους 

για τη λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης και την ελλιπή εξυπηρέτηση που παρέχει.  

 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ10/2020 
Αποφασίζεται να γίνει παρέμβαση του Προέδρου της Δ.Ε. με τηλεφωνική 

επικοινωνία του με τον Πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ κο Μακέδο για να βρεθεί μία 

λύση για την βελτίωση της λειτουργίας του ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν . 

Ε.Η.1. Προέγκριση δαπάνης για προμήθεια κλειδιών  
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ7/2020 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους 60,76  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.,  με ανάθεση στον κο Ταγάρα Γεώργιο,  για την παραγωγή  7 αντικλειδιών 
για τις  δύο γυάλινες πόρτες   ισογείου και  1ου ορόφου  στο κτίριο του Τ.Ε.Ε. 
στην Κοζάνη. 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0863  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
Ε.Η.2 . Πρόταση Συνδυασμού «Νέα Πρόταση Μηχανικών» για δημιουργία 
Ομάδας Έργου για τη διερεύνηση της βέλτιστης εφαρμογής δικτύου αστικών 
λαχανόκηπων στις πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
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Ο Αντιπρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης  παρουσιάζει την πρόταση  της παράταξης  
«Νέα Πρόταση Μηχανικών»  η οποία συνάχθηκε από τα μέλη της Νικόλαο Συλλίρη,                                       

Αγορίτσα Βαρσάμη, Ελισάβετ Γρηγοράκου,  Φώτιο Γαϊτάνη και                                                           

Κωνσταντίνο Τσιόπτσια :  

 
H παράταξη του ΤΕΕ/ΤΔΜ «Νέα Πρόταση Μηχανικών», με γνώμονα το ρόλο του 

ΤΕΕ ως επιστημονικού συμβούλου του κράτους επιχειρεί να λειτουργήσει ως 
αρωγός, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων της, σε προτεινόμενες εφαρμογές 
προγραμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων της περιοχής, 
με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, της τοπικής ανάπτυξης 
και της αειφορίας. Υπό αυτό το πρίσμα, υπερθεματίζει τις προτάσεις του εγγράφου 
με Α.Π. 37/13-5-2020 της Ν.Ε. Γρεβενών Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την εφαρμογή δικτύου 
αστικών λαχανόκηπων συνδυαστικά με δίκτυο πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων – 
παιδικών χαρών – αναπλάσεων και αρχιτεκτονικών διαμορφώσεων στους 
παραποτάμιους κοινόχρηστους χώρους της πόλης των Γρεβενών. Θεωρούμε 
μάλιστα πως το πνεύμα της πρότασης μπορεί να μεταφερθεί στις υπόλοιπες πόλεις 
της Δυτικής Μακεδονίας με τη διαμόρφωση προτάσεων ολιστικού χαρακτήρα για 
την κάθε μια. 

Στον ελληνικό χώρο ο θεσμός του αστικού λαχανόκηπου και της αστικής 
γεωργίας, με τη σύγχρονη οργανωμένη μορφή, έχει να παρουσιάσει σημαντικές 
εφαρμογές στους δήμους Αθηνών, Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Θέρμης, Λάρισας, 
Καλαμάτας  και άλλων. Το πλαίσιο λειτουργίας από δήμο σε δήμο διαφέρει 
διατηρώντας ωστόσο, τον κοινωφελή χαρακτήρα.  

Η παρούσα πρόταση φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα δίκτυο αστικών 
λαχανόκηπων σε μια σειρά δήμων της περιοχής. Η προτεινόμενη πρόταση παράγει 
σημαντικό συμβολικό κεφάλαιο και ενισχύει τη δεδηλωμένη πρόθεση της χώρας για 
την εναρμόνιση με τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που τίθενται από το 
Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία προτείνουμε τη σύσταση ομάδας 
εργασίας από  το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., για την παραγωγή μελετών, σχεδίων και χαρτών με 
στόχο τη βελτιστοποίηση του τελικού αποτελέσματος. 

Συγκεκριμένα η ομάδα εργασία του ΤΕΕ θα πρέπει: 
•       Να καταγράψει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, το 

σύνολο των διαθέσιμων δημοσίων/δημοτικών εκτάσεων. 
• Να εναρμονίσει τις προτάσεις με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 

ρυμοτομικών σχεδίων κάθε πόλης. 
• Να καταρτίσει πίνακα με το είδος και τη σύσταση του εδάφους. 
• Να επεξεργαστεί κλιματικά δεδομένα και να αποφανθεί για τη μορφολογία 

της περιοχής για τον προσδιορισμό της διάρκειας και της έντασης της ηλιοφάνειας. 
• Να προσδιορίσει την άμεση και έμμεση μείωση των θερμοκηπιακών αερίων 

από την προτεινόμενη δράση. 
• Να χαρτογραφήσει ιδιωτικές εκτάσεις, σε επίπεδο γειτονιάς, που μπορούν 

να αξιοποιηθούν  για αστική γεωργία, με τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών και 
επιτόπιων ελέγχων. 

• Να διενεργήσει πολυκριτηριακή ανάλυση για τον προσδιορισμό των 
βέλτιστων επιλογών για την υλοποίηση δράσεων αστικής γεωργίας. 
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Η «Νέα Πρόταση Μηχανικών» υποστηρίζοντας θερμά το πνεύμα της 
πρωτοβουλίας για την εφαρμογή δικτύου αστικών λαχανόκηπων θεωρεί πως 
πρέπει το Τ.Ε.Ε. να παράσχει κάθε αναγκαία επιστημονική αρωγή, με τα μέσα και το 
προσωπικό που διαθέτει, για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του. 

                                      

                                 Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ7/2020 
Αποφασίζεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος στη ΜΕ Αστικής Ανάπτυξης και 
Δομημένου Περιβάλλοντος για διερεύνηση του θέματος και εξέταση δυνατότητας 
δημιουργίας ομάδας έργου. 
Επικυρώνεται αυθημερόν . 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Στον χώρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Κοζάνης, υποδέχτηκε ο Πρόεδρος του 

Τμήματος Στέργιος Κιάνας, μαζί με μέλη της Διοίκησης, εκλεγμένους σε κεντρικά 

όργανα και Επιμελητές μόνιμων επιτροπών, τον Συντονιστή του Σχεδίου Δίκαιης 

Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Δυτικής Μακεδονίας και της 

Μεγαλόπολης, κο Μουσουρούλη Κωστή, που βρίσκεται την περίοδο αυτή στη 

Δυτική Μακεδονία, προκειμένου να έρθει σε επαφή με φορείς της περιοχής, με 

στόχο την υλοποίηση του Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης και τον συντονισμό, των 

συνδεόμενων με αυτό, δραστηριοτήτων. 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος, αφού καλωσόρισε τον κο Μουσουρούλη και του 

ευχήθηκε καλή επιτυχία στα ιδιαιτέρως απαιτητικά νέα του καθήκοντα, τον 

διαβεβαίωσε ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ, τόσο ως ο επίσημος Τεχνικός Σύμβουλος της 

Πολιτείας για όλα τα τεχνικά ζητήματα, αλλά και αντιλαμβανόμενο πλήρως το 

μέγεθος της ευθύνης και της δυσκολίας του εγχειρήματος της δίκαιης μετάβασης, 

θα σταθεί αρωγός στην όλη προσπάθεια, με όποιο τρόπο επιλέξει η Κυβέρνηση να 

το αξιοποιήσει. Τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, είναι οι πλέον 

κατάλληλοι για να εργαστούν για την υλοποίηση του στόχου της μετάβασης, 

έχοντας αποκτήσει, λόγω του ενεργειακού χαρακτήρα της περιοχής, μεγάλη 

εμπειρία και γνώσεις στα θέματα της Ενέργειας.  

 

Ο κος Μουσουρούλης, εξέφρασε την εκτίμησή του στην ιδιότητα του 

Διπλωματούχου Μηχανικού, αναγνώρισε με τη σειρά του το ειδικό επιστημονικό 

βάρος του κλάδου και κατέστησε σαφές ότι στη δίκαιη μετάβαση που οραματίζεται 

η Κυβέρνηση, οι Μηχανικοί θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Όλα τα σχέδια της 

Πολιτείας μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με συνεργάτη την τοπική κοινωνία και το 

ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συμβάλει με το δυναμικό του στο στόχο αυτό. 

 

Ακολούθησε συζήτηση γύρω από ζητήματα που έχουν προκύψει από την ήδη 

μειωμένη χρήση του λιγνίτη, ζητήματα που είναι τόσο κοινωνικά, όπως η αύξηση 

της ανεργίας, αλλά και τεχνικά, όπως τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τις 
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αρδεύσεις περιοχών, τη λειτουργία των τηλεθερμάνσεων, τις χρήσεις γης των 

περιοχών της ΔΕΗ, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους διαγωνισμούς κ.α. και 

κατέληξαν σε μία σειρά ενεργειών που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα και 

από τις δύο πλευρές. 

 

Στη συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικό κλίμα, τέθηκαν οι 

βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία των δύο φορέων και αποτυπώθηκε η 

αισιοδοξία ότι η μετάβαση μπορεί να είναι πραγματικά δίκαιη και να αποτελέσει 

μοχλό ανάπτυξης και νέων προοπτικών για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. 

 
 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                        Τζιόλας  Ιωάννης  
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