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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

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

ΠΕΜΠΤΗ
23-6-2016

Ώρα,
14:00 μ.μ.*

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
2. Διατήρηση Βιομηχανικής Κληρονομιάς στο συγκρότημα ΑΗΣ Πτολεμαϊδας ΛΙΠΤΟΛ.
3. Έγγραφο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για άδεια χρήσης του Αρχοντικού
Παπατέρπου στην Καστοριά στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.
4. Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ στη Συμβουλευτική Επιτροπή Μελέτης ΓΠΣ
Κοζάνης.
5. Πρόταση ΕΚΕΤΑ για συνδιοργάνωση με ΤΕΕ/ΤΔΜ ενημερωτικής εκδήλωσης στα
γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ το πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου στο πλαίσιο υλοποίησης του
έργου «Τεχνική υποστήριξη σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου δράσης για την
αειφόρο ενέργεια στους Δήμους Δυτικής Μακεδονίας.
6. Παραλαβή Ο.Ε. «Μελέτη για τη στέγαση των δημόσιων υπηρεσιών της Π.Ε.
Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».
7. Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ στην Αθήνα 9-10 Ιουλίου.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Έγγραφο Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας για την διεξαγωγή (στην
Κοζάνη στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ) των εκλογών για την ανάδειξη νέων οργάνων
την Κυριακή 3-7-2016.
β) Απάντηση ΤΕΕ στο διαβιβασθέν από το Τμήμα μας ερώτημα του Δασαρχείου
Κοζάνης για τη νομιμότητα υπογραφής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
γ) Κοινοποίηση ΑΝ.ΚΟ. για ορισμό εκπροσώπου της στη Συμβουλευτική Επιτροπή
Μελέτης ΓΠΣ Δ. Κοζάνης.
δ) Πρόσκληση ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην τελετή έναρξης προγράμματος
μεταπτυχιακών σπουδών στη»Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και
πετρελαίου» που θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ στην Καστοριά στις 24-6-2016 και
ώρα 19:00.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «9.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

* Η ώρα έναρξης είναι κατ’ εκτίμηση και θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη
συζήτηση – παρουσίαση ενεργειών από τα στελέχη της ΔΕΗ [με ώρα έναρξης στις
12:00] για τη Βιομηχανική Κληρονομιά στο συγκρότημα ΑΗΣ Πτολεμαϊδας - ΛΙΠΤΟΛ.

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ9/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Δαλάκης
Νικόλαος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος
- Αντιπρόεδρος, Δαλάκης Νικόλαο, Κιάνας Στέργιος, Ντέλμας Κωνσταντίνος, Ηργης
Δημήτριος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
: Συλλίρης Νικόλαος, Κακάλης Αθανάσιος, Παμπόρης Βασίλειος , ‘,
μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο, 3ο, 4ο,5ο, 6ο, 7ο,1ο
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ΘΕΜΑ 2 ο
Γίνεται αναλυτική συζήτηση για την ενημερωτική συνάντηση που προηγήθηεκ στα
γραφεία του Τμήματος κατά την οποία έγινε ενημερωση από ομάδα στελεχών της
ΔΕΗ για την καταγραφή της βιομηχανικής κληρονομιάς στην ΛΙΠΤΟΛ. Στη
συνεδρίαση ήταν παρούσα και η πρόεδρος του TICCHI κα. Μαυροειδή Μαρία.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ9/2016
O Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι πραγματοποιήθηκαν:
1. Συνάντηση Εργασίας Ομάδας Βιομηχανικής Κληρονομιάς – Προέδρου TICCHI –
Αντιπροσωπείας ΔΕΗ την Πέμπτη 23/06/2016 ΤΕΕ/ΤΔΜ 12:00-16:30
2. Επιτόπια επίσκεψη στο βιομηχανικό συγκρότημα ΛΙΠΤΟΛ Ομάδας Εργσίας
ΤΕΕ/ΤΔΜ – Προέδρου TICCHI – Αντιπροσωπείας ΔΕΗ – στελεχών ΥΔΟΜ Εορδαίας
την Παρασκευή 24/06/2016 ΛΙΠΤΟΛ 11:00-16:30
Κατά το διήμερο Πέμπτη 23/06/2016 και Παρασκευή 24/06/2016
πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές συναντήσεις μεταξύ της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΕΕ/ΤΔΜ, της Ομάδας Εργασίας που ασχολείται με τη Βιομηχανική Κληρονομιά
του ΤΕΕ/ΤΔΜ, της προέδρου του TICCHI κ. Μαρίας Μαυροειδή, της Αντιπροσωπείας
της ΔΕΗ που απαρτίζονταν από τους κ. Φίλιππο Φίλιο, Στέφανο Παλαβό και
Ζαραφίδη Δημήτριο και τη Διεύθυνση της Πολεοδομίας Εορδαίας με τις κυρίες:
Αγγελίδου Φωτεινή και Παπαδοπούλου Ηλιάνα στην αίθουσα συσκέψεων του
ΤΕΕ/ΤΔΜ και στη ΛΙΠΤΟΛ αντίστοιχα με θέματα: την αποτύπωση και τεκμηρίωση
της μονάδας ΛΙΠΤΟΛ, πριν από την αναγκαστική κατεδάφιση της εξαιτίας της
εξόρυξης κοιτασμάτων λιγνίτη και την αυτοψία και πρωταρχική αξιολόγηση των
κτιρίων που απαρτίζουν την μονάδα από την πρόεδρο του TICCHI.
Συγκεκριμένα, την πρώτη μέρα Πέμπτη 23/06/2016 πραγματοποιήθηκε
παρουσίαση από τον κ. Πήττα Ανδρέα συνεργάτη της ΔΕΗ, του τρόπου
αντιμετώπισης της αποτύπωσης και τεκμηρίωσης της μονάδας ΛΙΠΤΟΛ μέσω του
κτιρίου Σιλό της προαναφερθείσας μονάδας. Η αντιπροσωπεία της ΔΕΗ επεσήμανε
με έμφαση την αναγκαιότητα για την εξόρυξη των κοιτασμάτων λιγνίτη που
βρίσκονται στα υποκείμενα εδάφη των κτιρίων της ΛΙΠΤΟΛ, εξαιτίας της άριστης
σχέσης εκμετάλλευσής τους, που προσεγγίζει το κλάσμα 1:1 και την αναγκαιότητα
απρόσκοπτης λειτουργίας των ορυχείων.
Την Παρασκευή 24/06/2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη της Ομάδας Εργασίας
και της προέδρου του TICCHI στην μονάδα ΛΙΠΤΟΛ, με σκοπό την διενέργεια μιας
πρώτης αξιολόγησης των κτιρίων που πρόκειται να κατεδαφιστούν, και
συγκεκριμένα εάν χρήζουν προστασίας και εάν θα πρέπει να αποκατασταθούν και
να διατηρηθούν, λόγω της μοναδικότητας και της σπουδαιότητας τους ως πολύ
αξιόλογα παραδείγματα βιομηχανικής κληρονομιάς της Ελλάδος.
Τα συμπεράσματα που προέκυψαν μετά από τις συναντήσεις και την επιτόπια
επίσκεψη στη μονάδα της ΛΙΠΤΟΛ είναι τα ακόλουθα:
•
Ο τρόπος αποτύπωσης και τεκμηρίωσης από τη ΔΕΗ με το συνεργαζόμενο
γραφείο είναι άκρως επαγγελματικός και κινείται σε υψηλά επίπεδα, με τα τελικά
παραδοθέντα στοιχεία να είναι εντυπωσιακά. Επισημάνθηκε ωστόσο ότι
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αντιμετωπίζει μονοδιάστατα τον τομέα της αποτύπωσης, επειδή εστιάζει μόνον
στην γεωγραφική και την τοπογραφική αποτύπωση, δίχως να υπεισέρχεται στους
υπόλοιπους τομείς της αποτύπωσης και της τεκμηρίωσης (αρχιτεκτονική, στατική,
ηλεκτρομηχανολογική).
•
Η πρόθεση της διεύθυνσης της ΔΕΗ να καταγράψει λεπτομερώς τις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις και στην συνέχεια να προχωρήσει στην κατεδάφιση
τους, στοχεύοντας στην οικονομική εκμετάλλευση των υφιστάμενων
κοιτασμάτων λιγνίτη σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ. Η αποτύπωση θα έχει και
ως πρώτη αξιολόγηση από μέρους της ΔΕΗ του εξοπλισμού του ευρύτερου
συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ.
•
Η μονάδα της ΛΙΠΤΟΛ αποτελεί μοναδικό παράδειγμα εξόρυξης λιγνίτη τόσο
σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, το θέμα της διατήρησης και διάσωσής της
αποτελεί ένα πολύ σοβαρό θέμα συζήτησης και προβληματισμού. Για το λόγο αυτό
απαιτείται να πραγματοποιηθεί μια συνολική αξιολόγηση της βιομηχανικής
κληρονομιάς στη ΛΙΠΤΟΛ από ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, ώστε να
αποφανθούν εάν και ποια κτίρια/εξοπλισμός μπορούν να αξιοποιηθούν, με ποιο
τρόπο και με ποιο κόστος.
•
Μοναδικός στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη μιας βέλτιστης λύσης τόσο για
τη ΔΕΗ, όσον και για την περιοχή και τους κατοίκους της, λαμβάνοντας σοβαρότατα
υπ όψιν ότι η μεταλιγνιτική περίοδος για την περιοχή μας έχει κιόλας ξεκινήσει με
την προοδευτική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής.
•
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι σκόπιμο να συνεργαστεί με το TICCHI, τη ΔΕΗ, το Δήμο
Εορδαίας και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ώστε να πραγματοποιηθεί η
δέουσα αξιολόγηση με μοναδικό στόχο τη βέλτιστη λύση τόσο για τη ΔΕΗ, όσον και
για την περιοχή και τους κατοίκους της, λαμβάνοντας σοβαρότατα υπ όψιν ότι η
μεταλιγνιτική περίοδος για την περιοχή μας έχει κιόλας ξεκινήσει με την
προοδευτική μείωση της λιγνιτικής παραγωγής.
•
Δημιουργία ενός ολιστικού σχεδίου / οράματος για τη περιοχή που θα
λαμβάνει υπόψη του τις ενεργειακές ανάγκες της ΔΕΗ, τις οικονομο -κοινωνικές
απαιτήσεις και τις αξίες για διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς σε εθνικό
επίπεδο. Το σχέδιο αυτό μπορεί να προσεγγιστεί με την αναγκαιότητα δημιουργίας
ενός ενεργειακού πάρκου όπου η ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς θα
αποτελεί μέρος αυτού σε ακολουθία αντίστοιχης προσέγγισης που εκπονήθηκε το
2004 «Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού
Τεχνολογικού πάρκου στο λεκανοπέδιο Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου με στόχο την
ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού» από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
μέσα από το ΠΕΠ 2000~2006 με ανάδοχο το ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ.
Η παραπάνω επιστολή να σταλεί στη ΔΕΗ και τους συναρμόδιους φορείς ώστε να
συνεκτιμηθούν τα παραπάνω και να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 3 ο
O Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει το έγγραφο του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (με ημερ. 13/6/2016), σύμφωνα με
το οποίο αιτείται η χρήση τμήματος του Αρχοντικού Παπατέρπου στην Καστοριά,
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ιδιοκτησίας του ΤΕΕ. Το αίτημα πραγματοποιείται προκειμένου να στεγαστούν
στους χώρους του Αρχοντικού, υπηρεσίες διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με έδρα την πόλη της
Καστοριάς που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του ερχόμενου Οκτώβριου.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ9/2016
Αποφασίζεται η φιλοξενεία στο εν λόγω ακίνητο. Εξουσιοδοτείται σχετικά το Δ.Σ.
της Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς ως προς την εποπτεία και τις απαραίτητες ενέργειες για την
εγκατάσταση της παραπάνω εκπαιδευτικής δομής.
Αποφασίζεται η αποστολή απαντητικής επιστολής με το παρακάτω προσχέδιο:
“Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΔΜ (Α3/Δ.Ε./Σ9/2016), αποφασίζεται η έγκριση άδειας χρήσης των χώρων των
γραφείων της Νομαρχιακής Επιτροπής ΤΕΕ Καστοριάς στο Αρχοντικό Παπατέρπου
στην Καστοριά, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Συγκεκριμένα αποφασίζεται η συστέγαση στους διαθέσιμους χώρους της Ν.Ε.
Καστοριάς του Αρχοντικού Παπατέρπου, υπηρεσίων διοικητικής και γραμματειακής
υποστήριξης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με έδρα την πόλη της
Καστοριάς που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του εντός του ερχόμενου Οκτωβρίου.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή TEE Καστοριάς αναλαμβάνει ρόλο συντονιστή ως προς την
εποπτεία και ως προς τις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση της
παραπάνω εκπαιδευτικής δομής στο Αρχοντικό Παπατέρπου.Eυχόμαστε καλή αρχή
στο μεταπτυχιακό σας πρόγραμμα και αγαστή συνεργασία μεταξύ ΤΕΕ/ΤΔΜ και
Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4 ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 434/9-6-2016 έγγραφο του Δήμου
Κοζάνης.
Απόφαση Α4 /Δ.Ε./Σ9/2016
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Συμβουλευτική Επιτροπή Μελέτης
Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, οι συνάδελφοι :
Ντέλμας Κωνσταντίνος , Π.Μ.
, ως τακτικό μέλος
Ζιώγας Κωνσταντίνος , Α.Μ. , ως αναπληρωματικό μέλος .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο
Ο Πρόεδρος υπανθυμίζει ότι το θέμα συζητήθηκε εκτός Ημερησίας στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. όπου αποφασίστηκε η παραχώρηση της
αίθουσας για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης, χωρίς οικονομική
επιβάρυνση για το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
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ΘΕΜΑ 6ο
Παρουσίαζεται το έργο της Ο.Ε. «Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε.
Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα» από μέλη της Ο.Ε.
Ακολουθεί συζήτηση.
Απόφαση Α5 /Δ.Ε./Σ9/2016
Απόφασίζεται η παραλαβή του έργου της πιο πάνω Ο.Ε.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ9/2016
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής προς τον Γ. Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας κ. Μιχελάκη Βασίλειο και στον
Αντιπεριφερειάρχη Π.ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλο Σωτήριο με θέμα «Παρουσίαση
έργου Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ «Στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς σε
ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα»
Το προσχέδιο της επιστολής όπως παρακάτω:
“Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΔΜ) στη
συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του στις 23 Ιουνίου 2016 (9 η), παρέλαβε το
έργο της Ομάδας Εργασίας που είχε συσταθεί με την Α4/Δ.Ε./Σ6/2016 απόφασή
της και είχε ως αντικείμενο τη «στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών της Π.Ε.
Καστοριάς σε ακίνητα ιδιοκτησίας του στενού και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα».
Η Ο.Ε. συστάθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβλήθηκε με το υπ’ αριθμ.
51966/825 (20-4-2016) έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς, κ.
Σωτήριου Αδαμόπουλου. Είχε προηγηθεί στις 9/4/2016 συνάντηση εργασίας στο
γραφείο του κ. Αδαμόπουλου στην Καστοριά, στην οποία συμμετείχαν ο Αντ/ρχης
Καστοριάς κ. Σωτήρης Αδαμόπουλος, η βουλευτής Καστοριάς κ. Ολυμπία
Τελιγιορίδου, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας κ. Μιχελάκης, οι Δήμαρχοι Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής, Άργους
Ορεστικού κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου και Νεστορίου κ. Πασχάλης Γκέτσιος, ο
πρόεδρος και ο Γ.Γ. της Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς κ. Κων/νος Κεχαϊδης και Δημήτρης
Ήργης, ο υπεύθυνος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Καστοριάς κ.
Νίκος Γεωργάκης και μέλη της Ν.Ε. του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Καστοριάς.
Παρακαλείσθε όπως οργανώσετε, αν υπάρχει η δυνατότητα, την ερχόμενη
εβδομάδα (μέχρι και Παρασκευή 8/7/2016) την πραγματοποίηση νέας σύσκεψης με
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τη συμμετοχή όλων των προαναφερθέντων φορέων προκειμένου
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου της Ομάδας Εργασίας”.

να

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7ο
Γίνεται ενημέρωση για τη επικείμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας.
Εκτός Ημερησίας: Προέγκριση δαπάνης για πληρωμή τόκων
Γίνεται ενημέρωση για την αναγκαιότητα πληρωμής φόρου-για πρώτη φορά φέτοςγια τους τόκους των λογαριασμών του Τ.Ε.Ε.
Το ποσό αυτό πρέπει να κατατεθεί με ταυτότητα οφειλής μέχρι τις 30-6-2016.
ΟΙ τόκοι του Τ.Ε.Ε. για το 2015 ήταν 235,47
Φόρος που αναλογεί : 68,29
Φόρος που παρακρατήθηκε από τόκους 35,32
68,29-35,32=32,97
Φορος προς απόδοση 1,75 * 32,97 =48,87
( 75% προακαταταβολή για το επόμενο έτος)
Απόφαση Α7 /Δ.Ε./Σ9/2016
Εγκρίνεται δαπάνη του ποσού των 48,87 Ευρώ και η απόδοσή της με ταυτότητα
οφειλής για τους φόρους των τόκων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2015 .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1ο
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος .

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Δαλάκης Νικόλαος

