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Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης
Κοιν.:
Μέλη της Ομάδας Συντονισμού για την επιτά‐
χυνση της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης

: Συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της
μετεγκατάστασης Ποντοκώμης – Προτεινόμενα θέματα
μετε‐
: 1. Το υπ. αριθμ. 1218/5‐12‐2014 έγγραφό μας «Επισημάνσεις για τις
γκαταστάσεις των οικισμών Μαυροπηγής, Ποντοκώμης, Ακρινής και Αναργύ‐
ρων»
2. Το υπ. αριθμ. 283/29‐10‐2015 έγγραφό μας «Διασφάλιση των απαιτούμενων
πόρων για τις δημόσιες υποδομές για την επιτυχή υλοποίηση της μετεγκατά‐
στασης της Ποντοκώμης»

Αγαπητέ Αντιπεριφερειάρχη,
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας συζήτησε κατά την τελευταία συνεδρίαση της Διοικούσας
του Επιτροπής το θέμα της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης, σε συνέχεια και των
επισημάνσεων του τόσο με τις σχετικές επιστολές όσο και με την παρουσία των
εκπροσώπων του στην «Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης
Ποντοκώμης».
Κοινή πεποίθηση όλων μας είναι ότι «οι αναγκαίες υποδομές δημόσιου χαρακτήρα θα
πρέπει να υλοποιούνται ή να είναι στη φάση υλοποίησης κατά τον χρόνο που
καταβάλλονται οι αποζημιώσεις στους πολίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες τους αναγκαστικά
απαλλοτριώνονται διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα υπάρξουν οι ουσιαστικές
προϋποθέσεις οργανωμένης δόμησης, επιθυμητής για την κατασκευή – μετεγκατάσταση
ενός νέου οικισμού, δεδομένου ότι οι κάτοικοι που μετεγκαθίστανται θα καλύψουν τις
στεγαστικές τους ανάγκες με όποιο πρόσφορο τρόπο μπορούν.»
Γνωρίζοντας την ευαισθησία όλων των μελών της «Ομάδας Συντονισμού για την επιτάχυνση
της μετεγκατάστασης Ποντοκώμης» και τη δική σας προσωπικά ως Συντονιστή, θα θέλαμε
στην αναμενόμενη σύγκληση εντός του άμεσου επόμενου χρονικού διαστήματος της
παραπάνω Ομάδας, δεδομένου ότι ήδη έχουν αρχίσει να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις
στους δικαιούχους του οικισμού Ποντοκώμης, να συζητηθούν πέραν των άλλων:
1. Το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των μελετών/έργων δημοσίου
χαρακτήρα στον νέο χώρο υποδοχής της Ποντοκώμης
2. Ο τρόπος και ο χρόνος διανομής των οικοπέδων στους δικαιούχους
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3. Η Μετατόπιση των Πυλώνων Υψηλής Τάσης ή η τελική επιλεγείσα λύση για την
απομάκρυνση αυτών
4. Ζητήματα που έχουν σχέση με την ανέγερση των κατοικιών.
Θέλοντας να συμβάλουμε ουσιαστικά στην καλύτερη υλοποίηση του περιβαλλοντικού και
αναπτυξιακού έργου της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης θα παραβρεθούμε, εάν δεν
έχετε αντίρρηση, πέραν των ορισμένων μελών μας [τακτικού και αναπληρωματικού] και
μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτά ορίστηκαν
κατά την τελευταία συνεδρίασή της.
Παραμένοντας στην διάθεση σας,

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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