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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ :
Κοζάνη 1-4-2015
Αρ. πρωτ. 269
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Τρίτη
3-2-2015

Ώρα,
18.00μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση πρακτικών.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3.Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α) στην 7μελή συμβουλευτική επιτροπή Χωροταξίας – Πολεοδομίας του Δήμου
Κοζάνης.
β) στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου :
«Εξυγίανση – αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος
χώρου των ΜΑΒΕ - κατασκευή ΧΥΤΑΜ».
4. Υποβολή προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ προς Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε
σχετική πρόσκλησή της για κατάθεση προτεινόμενων έργων/δράσεων για
χρηματοδότηση από Κοινοπραξία ΤΑP (Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης)
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Πρόσκληση Περιφερειάρχη για συνάντηση εργασίας για το Επιχειρησιακό Σχέδιο
για τη μεταλιγνιτική περίοδο (Τρίτη 3-2-2014).
β) Ερωτηματολόγιο ΑΝΚΟ για αξιολόγηση παρεχόμενων από τα στελέχη της
υπηρεσιών.
γ) Ενημέρωση Δήμου Κοζάνης για τη διακοπή εξυπηρέτησης μηχανικών για το
διάστημα 26-1-2015 έως και 30-1-2015.
δ) Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠΠΔΜ 2014-2020) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ε) Ενεργοποίηση σύνδεσης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ με κοινωνικά δίκτυα

ΑΔΑ: 7ΝΨ446Ψ842-9Β7

στ) Συνεδρίαση 4-2-2015 Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κοζάνης 2014
-2019 για το Στρατηγικό Σχεδιασμό Δήμου Κοζάνης.
ζ) Συμμετοχή σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση Δ. Κοζάνης σχετικά με το
«Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ Δήμου Κοζάνης 2020»

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «2.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας,
Βασιλειάδης Θεόδωρος, , Κακάλης Αθανάσιος, Ντέλμας
Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Γκάσης Δημήτριος, μέλος
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο, 3o (Εκτός Ημερησίας Ορισμός
εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαβούλευσης,4o
Δεν συζητείται.

ΘΕΜΑ 1ο
ΘΕΜΑ 3ο

3α)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 56/23-1-2015 έγγραφο του Δήμου
Κοζάνης.
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ2/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 7μελή συμβουλευτική
Επιτροπή Χωροταξίας –Πολεοδομίας Κοζάνης , οι συνάδελφοι:
α) Ζιώγας Κωνσταντίνος, Α.Μ. ως τακτικό μέλος
β) Λιάκου Αικατερίνη, Α.Τ.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
3β)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 72/29-1-2015
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ2/2015

έγγραφο της

Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την
ανάδειξη του έργου : «Εξυγίανση –Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων
και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ -κατασκευή ΧΥΤΑΜ» , οι συνάδελφοι:
α) Τζίτζικας Γεώργιος, Α.Τ.Μ. ως τακτικό μέλος
β) Μιχαηλίδου Παρθένα, Π.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
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3γ)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 93/3-2-2015 έγγραφο του Δήμου
Εορδαίας.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ2/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διαβούλευσης του
Δήμου Εορδαίας, οι συνάδελφοι:
α) Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Π.Μ. ως τακτικό μέλος
β) Κοσμίδη Βασίλειο, Π.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
Προσέρχεται ο συνάδελφος Συλλίρης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 4ο
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για τις προτάσεις που
κατατέθηκαν με σχετικές εισηγήσεις των ΜΕ και ΝΕ του τμήματος μας που
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής για κατάθεση
προτάσεων:
ΑΑ
1
2
3
4
5

6

7

Προτεινόμενη Δράση
Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου «Αρχοντικό
Παπατέρπου» στην Καστοριά
Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων (GIS) του
Νομού Καστοριάς
Εφαρμογή για Android – IOS για την τουριστική
προβολή του Νομού Καστοριάς
Μελέτη σκοπιμότητας για την ένταξη του φυσικού
αερίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στη
Δυτική Μακεδονία
Σεμινάρια τεχνικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
συντηρητών
και
τεχνικών
εγκατάστασης
καυστήρων φυσικού αερίου στη Δυτική
Μακεδονία
Παρατηρητήριο
παρακολούθησης
της
αποκατάστασης εδαφών από την εξορυκτική
δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία

Πρόταση
ΝΕ Καστοριάς

Κόστος
61.500

ΝΕ Καστοριάς

123.000

ΝΕ Καστοριάς

12.300

ΜΕ Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής

60.000

ΜΕ Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής

205.000

ΜΕ Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής

40.590
για δυο
χρόνια

Αποτύπωση και αξιολόγηση των οικονομικών ΜΕ Αναπτυξιακού
&
κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας με το υπόδειγμα Σχεδιασμού
Περιφερειακής
Εισροών-Εκροών

30.000

Ανάπτυξης

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης επισημαίνει ότι οι παραπάνω
προτάσεις είναι προς συζήτηση μετά την πρόσκληση κατάθεσης προτάσεων
[όπως αποφασίστηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση) από τις ΜΕ και τις ΝΕ του
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τμήματος. Η πρόταση του είναι να προταχθεί η 1 «Αποκατάσταση και ανάδειξη
κτιρίου «Αρχοντικό Παπατέρπου» στην Καστοριά δεδομένου ότι είναι μια
αναγκαιότητα που υπάρχει και η οποία έγινε ήδη γνωστή και στους θεσμικούς
φορείς της ΠΕ Καστοριάς. Μάλιστα θα πρέπει να εξεταστεί εάν πρέπει να
αυξήσουμε τον προϋπολογισμό.
Οι προτάσεις 2,3 προτείνεται να προταθούν στην ΠΕ Καστοριάς για χρηματοδότηση.
Ειδικά για την πρόταση 6 πιστεύει ότι θα πρέπει να προταθεί πλην όμως είναι σε
εκκρεμότητα η αποδοχή- συζήτηση του «Παρατηρητήριου παρακολούθησης της
αποκατάστασης εδαφών από την εξορυκτική δραστηριότητα στη Δυτική
Μακεδονία» που προτείναμε στην Περιφέρεια προς υλοποίηση.
Η 4 «Μελέτη σκοπιμότητας για την ένταξη του φυσικού αερίου στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία» είναι προφανής η σκοπιμότητά της ενώ
η 7 «Αποτύπωση και αξιολόγηση των οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας
με το υπόδειγμα Εισροών-Εκροών» είναι ουσιαστικά η συνέχεια για όλους τους
κλάδους της πολύ καλής δουλειάς του ΤΕΕ/ΤΔΜ «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης
της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής» που είχε
αντιστοίχως προσδιορίσει για τους κλάδους εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Συνεπώς προτείνονται οι υπ. αριθμ. 1,4,7 και η 6 εφόσον υπάρξει αποδοχή από την
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Αναφορικά με το θέμα των πιθανών χρηματοδοτήσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ θα
επισημαίνει ότι ο ρόλος του ΤΕΕ για την υποστήριξη των φορέων θα εξετάζεται κατά
περίπτωση διότι πρέπει αφενός να σταθούμε στα αιτήματα υποστήριξης των
φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφετέρου να «ανοίξουμε» δρόμους για την
υποστήριξη των μελών και την υποστήριξη προτάσεων αναπτυξιακής –
παραγωγικής πολιτικής. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι προφανώς το ΤΕΕ δεν θα
αναλάβει εκπόνηση μελετών που να είναι απέναντι στα συμφέροντα των μελών
του.
Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ζητεί σε αυτό το σημείο να καταγραφεί μια
δήλωσή του:
«Σας κάνω γνωστό ότι οποιοσδήποτε συνάδελφος προσβάλει το ΤΕΕ/ΤΔΜ, την
Διοικούσα Επιτροπή, τα εκλεγμένα όργανα είτε σε θεσμικό είτε σε προσωπικό
επίπεδο, θα αποσταλεί στο Πειθαρχικό. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ δεν μπορεί να ανεχτεί κινήσεις
υποβάθμισής του»
Ο συνάδελφος Ντέλμας αναφέρει ότι οι προτάσεις που υποβάλλονται από τις
Μόνιμες Επιτροπές (Μ.Ε.) και Νομαρχιακές Επιτροπές (Ν.Ε.) προς έγκριση στη
Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ και αφορούν την πρόσκληση για κατάθεση προτεινόμενων
έργων – δράσεων για χρηματοδότηση από την κοινοπραξία ΤΑΡ είναι επτά (7).
Οι έξι εξ’ αυτών αφορούν μελέτες και δράσεις και μια αφορά το έργο της
αποκατάστασης του Αρχοντικού ΄΄Παπατέρπου΄΄ στην Καστοριά που αποτελεί
κλαδική περιουσία σε ποσοστό 22/28.
Ο συνδυασμός που εκπροσωπώ έχει ορίσει στο παρελθόν τα κριτήρια που
πρέπει να διέπουν την συμμετοχή του ΤΕΕ ΤΔΜ σε μελέτες – δράσεις είτε ως
συνεργαζόμενος φορέας είτε ως φορέας υλοποίησης. Η διατύπωση των
κριτηρίων αυτών έχει σκοπό να προστατέψει το ίδιο το κύρος του ΤΕΕ ΤΔΜ και
να αναδείξει τα στοιχεία της αξιοπιστίας και διαφάνειας στη λήψη των
αποφάσεων του.
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Παρότι έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν σε αυτά τα κριτήρια
θεωρώ σκόπιμο να τα επαναλάβουμε υπενθυμίζοντας ότι ο συνδυασμός
΄΄Ενεργοί Μηχανικoί Δυτ. Μακεδονίας΄΄ είναι ο μόνος που έχει διατυπώσει
κριτήρια.
1.
Το ΤΕΕ για ευνόητους λόγους δεν πρέπει να συμμετέχει ή να υλοποιεί
κατά μόνας μελέτες ή δράσεις με αλληλοεπικαλυπτόμενο αντικείμενο με
άλλες υφιστάμενες ή προγραμματισμένες από άλλους φορείς. Αντίθετα
οφείλει να καταδεικνύει την επιδίωξή του για την μέγιστη αξιοποίηση του
δημόσιου χρήματος. Παράλληλα η συμμετοχή του πρέπει να είναι αρκούντως
δυναμική – ισχυρή ώστε να ελέγχει πλήρως το τελικό παραγόμενο
αποτέλεσμα και τον αποδέκτη του ως πραγματικά επωφελούμενο. Να
υπενθυμίσω εδώ ότι στο παρελθόν καταγγείλαμε τη συμμετοχή του ΤΕΕ
ΤΔΜ σε μελέτες ΄΄copy-paste΄΄ και σε δράσεις που περιόριζαν τον ρόλο του σε
κομπάρσο (βλέπε πρακτικά Δ.Ε. ΤΕΕ ΤΔΜ του 2011 και πρακτικά 23 ης
Συνεδρίασης 2014).
2.
Το ΤΕΕ δεν πρέπει να υποκαθιστά έναντι ανάληψης έργου μελέτης –
δράσης, ιδιώτες ή άλλους φορείς (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κλπ) καθ’ ύλην ή
κατ’ επάγγελμα αρμόδιους για το ίδιο έργο. Αντίθετα οφείλει να καθιστά
υπεύθυνους τους φορείς στην ανάληψη των αρμοδιοτήτων τους και να
προασπίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των ιδιωτών. Κοντολογίς
΄΄έκαστος εφ ω ετάχθη΄΄. Στο παρελθόν έχουμε καταγγείλει το κεντρικό ΤΕΕ
και το ΥΠΕΚΑ για καταστρατήγηση του Πλατωνικού Κανόνα.
3.
Η ανάληψη μελέτης ή δράσης από το ΤΕΕ οφείλει να αναδεικνύει την
πρωτοτυπία της και την χρησιμότητα της έναντι :
α. της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής, της αειφόρου ανάπτυξης
(δηλ. της ορθολογικής αντιστοίχησης των διαθέσιμων πόρων προς
παραγόμενα αγαθά) με αποδέκτη το κοινωνικό σύνολο.
β. της εξυπηρέτησης από το ΤΕΕ των κλαδικών προτεραιοτήτων,
κατευθύνσεων, δικαιωμάτων και συμφερόντων όπως αυτά ορίζονται στο
καταστατικό του (Ν 1486/1984).
Επιπρόσθετα η χρηματοδότηση του ΤΕΕ από τρίτους δεν πρέπει να
δημιουργεί πολιτικές, οικονομικές ή άλλης μορφής εξαρτήσεις και
δεσμεύσεις που πιθανόν προάγουν ΄΄κατά παραγγελία συμμετοχές ΄΄ ή
΄΄καθ’ υπόδειξη λύσεις΄΄. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε το επιστημονικό
και συνδικαλιστικό κύρος του ΤΕΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ΄΄ρευστές
αλήθειες΄΄ τρίτων που εισρέουν στο ΤΕΕΤΔΜ (αναζητώντας την
συμμετοχή του) πιθανόν έχουν στόχο να δημιουργήσουν ΄΄τα στερεά
ψέματα΄΄ που τους εξυπηρετούν.
4.
Το ΤΕΕ οφείλει να ελαχιστοποιεί κάθε φορά την δαπάνη ανάθεσης
μελέτης ή δράσης που αναλαμβάνει υπό τους προαναφερθέντες όρους
αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό στην διάθεση και διαχείριση του
δημόσιου χρήματος.
Τούτων δοθέντων :
α. Απορρίπτουμε τις προτεινόμενες δράσεις Νο 2,και Νο 3,καθώς Νο 5 και Νο 6
που προτείνονται αντίστοιχα από την Ν.Ε. Καστοριάς και την Μ.Ε. Ενέργειας
και Ηλεκτροπαραγωγής καθότι προσκρούουν στο 1 ο και 2ο κριτήριο που
θέσαμε.
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β. Η πρόταση Νο 4 που αφορά την ΄΄μελέτη σκοπιμότητας για την ένταξη του
φυσικού αερίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία΄΄
δεν πρέπει να περιοριστεί στην ηλεκτροπαραγωγή μόνο αλλά σε όλες τις
δυνητικές χρήσεις (τηλεθερμάνσεις, οικιακή και βιοτεχνική χρήση κλπ).
Αυτονόητα μόνον ένας ΄΄μεγάλος καταναλωτής΄΄ όπως η ΔΕΗ μπορεί να
στηρίξει επαρκώς την ένταξη του φυσικού αερίου (Φ.Α.) στην περιοχή για
όλες τις χρήσεις καθιστώντας αυτή την επιλογή οικονομικά ανταποδοτική
για τους μικρούς καταναλωτές Όπως τόνισαν και οι προηγούμενοι τα δίκτυα
διανομής Φ.Α. προκειμένου να είναι βιώσιμα και ανταποδοτικά απαιτούν
σταθερά υψηλή κατανάλωση, που δεν μπορεί να καλυφθεί από τους μικρούς
καταναλωτές . Συνεπώς πρέπει : να διερευνηθούν οι προθέσεις της ΔΕΗ
έναντι χρήσης του Φ.Α. στην ηλεκτροπαραγωγή, να συμμετάσχει η ΔΕΗ στην
υπό ανάληψη μελέτη και να επεκταθεί το αντικείμενο της μελέτης σε όλες τις
πιθανές χρήσεις. Υπό αυτούς τους όρους ψηφίζουμε υπέρ της από κοινού με
τη ΔΕΗ ανάληψη της μελέτης που προτείνει η Μ.Ε. Ενέργειας και
Ηλεκτροπαραγωγής.
γ. Η πρόταση Νο 7 που αφορά ΄΄την αποτύπωση και αξιολόγηση των
οικονομικών κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας με το υπόδειγμα εισροών –
εκροών που προτείνει η Μ.Ε. Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Περιφερειακής
Ανάπτυξης, είναι ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη.
Η θεωρία του Wassily Leontief της γενικής οικονομικής ισορροπίας
στηριγμένη στο μοντέλο ΄΄Εισροές – Εκροές΄΄ έχει αποδείξει την αξία της
έναντι παραγωγής αξιολογήσιμων και χρήσιμων συμπερασμάτων που
αφορούν τον Περιφερειακό Σχεδιασμό και Ανάπτυξη. Παρότι η οικονομική
αποτίμηση της συμμετοχής κάθε κλάδου στο ΑΕΠ της περιοχής
καταδεικνύεται (από την εφαρμογή αυτής της θεωρίας) με στατικό (όχι
δυναμικό) τρόπο, αναγνωρίζουμε ότι τα συμπεράσματα είναι χρήσιμα ως
αφετηρία περιφερειακού και αυτοδιοικητικού σχεδιασμού. Πρόσθετα το ΤΕΕ
ΤΔΜ οφείλει να γνωρίζει με μετρίσιμα στοιχεία την συμμετοχή του κλάδου
των μηχανικών (νοούμενου ως οικονομικού), και του κατασκευαστικού –
οικοδομοτεχνικού κλάδου στο παραγόμενο ΑΕΠ της Δυτ. Μακεδονίας ως
υφίσταται σήμερα.. Ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης αυτής.
δ. Η πρόταση Νο1 που αφορά την Αποκατάσταση του αρχοντικού Παπατέρπου
στην Καστοριά δεν αποτελεί μελέτη ή δράση αλλά υλοποιήσιμο
οικοδομοτεχνικό έργο. Το αρχοντικό αποτελεί κλαδική περιουσία υψηλής
αξίας για την οποία το κεντρικό ΤΕΕ αδιαφορεί έχοντας επομίσει το κόστος
της συντήρησής του στο ΤΕΕ ΤΔΜ.
Η Δ.Ε. του περιφερειακού τμήματος έχει εγκρίνει στο παρελθόν δεκάδες
επείγουσες δαπάνες για την συντήρησή του που θα μπορούσαν να είχαν
αποφευχθεί αν το κτίριο είχε επαρκώς επισκευαστεί και αποκατασταθεί.
Είναι προφανές ότι η αποκατάστασή του θα απαλλάξει το ΤΕΕ ΤΔΜ από
αλόγιστες δαπάνες
και εμβαλωματικές πρακτικές συντήρησης ενώ
παράλληλα θα αποδώσει στο κτίριο την αξία που του αναλογεί. Καλούμε την
Ν.Ε. Καστοριάς να επανελέγξει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό.
Ψηφίζουμε υπέρ της πρότασης αυτής.
Ο συνάδελφος Συλλίρης Νικόλαος αναφέρει ότι καταψηφίζει την πρόταση.
Συμφωνεί να δοθεί τεχνική στήριξη στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, χωρίς
όμως να δοθούν χρήματα προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου.
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Οι δοσοληψίες και τα οικονομικά ανταλλάγματα δημιουργούν εξαρτήσεις και
παρενέργειες στη λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ2/2015
Κατόπιν συζητήσεως προτείνονται ιεραρχημένα να σταλούν στην Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας οι παρακάτω προτάσεις:
ΑΑ
1
4
7

Προτεινόμενη Δράση
Αποκατάσταση και ανάδειξη κτιρίου «Αρχοντικό
Παπατέρπου» στην Καστοριά
Μελέτη σκοπιμότητας για την ένταξη του φυσικού
αερίου στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στη
Δυτική Μακεδονία
Αποτύπωση και αξιολόγηση των οικονομικών
κλάδων της Δυτικής Μακεδονίας με το υπόδειγμα
Εισροών-Εκροών

Πρόταση
ΝΕ Καστοριάς

Κόστος
123.000

ΜΕ Ενέργειας Ηλεκτροπαραγωγής

85.000

ΜΕ
Αναπτυξιακού
Σχεδιασμού
και
Περιφερειακής
Ανάπτυξης

30.000

Η πρόταση Νο 6 για την οποία υπάρχει αναγκαιότητα πρέπει να την εξετάσει η
Περιφέρεια αφού έχει σταλεί ως πρόταση η συγκρότηση της από το ΤΕΕ/ΤΔΜ
από τον 11ο του 2014.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Η Γενική Γραμματέας

Κλεοπάτρα Καλαμάρα
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