ΑΔΑ: ΩΡ9Ζ46Ψ842-4ΞΑ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.05.05 13:18:09
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 5-5-2017
Αρ. πρωτ.: 564

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

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

ΔΕΥΤΕΡΑ
6-2-2017

Ώρα,
3:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα διόδια στη Δυτική
Μακεδονία.
3. Συμμετοχή σε ενημερωτική εκδήλωση για τη Βιομηχανική Κληρονομιά που
σχεδιάζεται από το Δήμο Εορδαίας και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών μελετών του
Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «3.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Ράλλης Κωνσταντίνος –
Γεν. Γραμματέας, Δημητρίου Αντώνης, Παπαδημητρίου Στράτος, Κάλι
Κυριακίδου, Κιάνας Στέργιος (του Μενελάου), Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη),
μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος μέλος, Τζίτζικας Γεώργιος - Αντιπρόεδρος,
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ 1ο,2ο,3ο,4ο,5ο , Τακτικά
θέματα 2ο, 3ο, 1ο
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1Ο:
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι όσον αφορά τον ορισμό των εκπροσώπων
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των επιτροπών άρθρου 12 του Ν. 4178/2013 που
έγινε σε προηγούμενη συνεδρίαση (1 η 2017 με την
Απόφαση
Α8/Δ.Ε./Σ1/2017), υπήρξε ένα κώλυμα συναδέλφου και συγκεκριμένα του συν.
Παπαδημητρίου Αιμίλιου στην Π.Ε. Γρεβενών. Τη θέση του παίρνει η συν.
Σουλτάνα Σαμαρά, Αρχ. Μηχ/κος. Τελικά
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ3/2017
Αποφασίζεται η παρακάτω στελέχωση των επιτροπών:
Βοϊου: Γκάσης Δημήτριος τακτικό μέλος, Γκουτζιαμάνης Μιχάλης
αναπληρωματικό μέλος
Εορδαίας: Πεταλίδης Δημήτριος τακτικό μέλος, Ιωαννίδης Δημήτριος
αναπληρωματικό μέλος
Κοζάνης: Τράγιας Βασίλης τακτικό μέλος, Ζιώγας Κώστας αναπληρωματικό
μέλος
Γρεβενών: Μπρασινίκα Μαρία τακτικό μέλος, Σαμαρά Σουλτάνα
αναπληρωματικό μέλος
Καστοριάς: Σκρέκα Κωνσταντίνα τακτικό μέλος, Κωστόπουλος Βασίλης
αναπληρωματικό μέλος
Φλώρινας: Κωτσόπουλος Σοφοκλής τακτικό μέλος, Γραμματικού Ελένη
αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2Ο:
Ανάρτηση δασικών χαρτών.
Ο Προεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι μετά από σύσκεψη
υπηρεσιακών παραγόντων που πραγματοποιήθηκε στις 03.02.2017 στην
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εκδόθηκε από αυτήν, η παρακάτω
ανακοίνωση:
«Δόθηκε οριστική λύση στο θέμα των δασικών χαρτών
Διευθετήθηκε οριστικά το ζήτημα που ανέκυψε με το συντονισμό μεταξύ των
εμπλεκόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας και της Διεύθυνσης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην
Περιφέρεια, το μεσημέρι της Παρασκευής, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη
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Θ. Καρυπίδη και του εκτελούντα χρέη γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Β. Μιχελάκη.
Η απόφαση που λήφθηκε είναι προς την κατεύθυνση της επίλυσης του θέματος,
χωρίς να επιβαρυνθεί ο πολίτης. Συγκεκριμένα, αφορά στη διαχείριση των
ζητημάτων με συνεργασία των υπηρεσιών, χωρίς καμία εμπλοκή του πολίτη,
ενώ για τις ελάχιστες ενστάσεις που θα γίνουν, αυτές να μην έχουν καμία
οικονομική επιβάρυνση.
Με τον τρόπο αυτό και την τεχνική λειτουργία δίνεται λύση στο 99% των
περιπτώσεων που υπήρχαν προβλήματα, ενώ στο 1% των περιπτώσεων που
δεν θα λυθούν υπηρεσιακά , οι πολίτες δεν θα κληθούν να καταβάλλουν ούτε
μισό ευρώ» δήλωσε μετά το τέλος της σύσκεψης ο Περιφερειάρχης Θ.
Καρυπίδης".
Ο Προεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι είχε προηγηθεί παρέμβαση του
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας ως προ ημερησίας διάταξης σχετικό θέμα στο
Περιφερειακό Συμβούλιο της 31.01.2017, με αποστολή σχετικής αποστολής,
μετά και από τη συζήτηση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
ΤΕΕ/ΤΔΜ ( 30-1-2017) για κλιμάκωση των ενεργειών του τμήματος, έως ότου
βρεθεί λύση. Επίσης πριν το παραπάνω Περιφερειακό Συμβούλιο είχε προηγηθεί
σύσκεψη στις 27.01.2017 στην Περιφέρεια στην οποία το ΤΕΕ είχε παρέμβει με
έντονο τρόπο στη συζήτηση, τονίζοντας την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του
προβλήματος.
Ως ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρούμε ότι το θέμα που ανέδειξε το τμήμα, βρίσκεται σε φάση
επίλυσης και εξελίσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται άμεσα η
διενέργεια ενημερωτικών εκδηλώσεων από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και σε συνεργασία με
άλλους φορείς (π.χ. ΓΕΩΤΕΕ) για να ενημερωθούν, τόσο οι συνάδελφοι όσο και
οι πολίτες.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ3/2017

Αποφασίζεται:
1. Η ανάρτηση της πιο πανω ανακοίνωσης της Περιφέρειας Δ.
Μακεδονίας στην επισημη ιστοσελιδα του τμήματος και την
κοινοποίηση της στα μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ με την επισήμανση ότι
ανταποκρίθηκαν οι υπηρεσίες στην παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΔΜ για
επίλυση του προβλήματος όπως τέθηκε από το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
2. Η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το ΓΕΩΤΕΕ /παράρτημα Δυτ.
Μακεδονίας την Αποκεντρωμενη (Δ/νση Δασών) για τον τρόπο
υποβολής αντιρρήσεων-ενστάσεων που θα απευθύνεται στους
συναδέλφους μηχανικούς, δασολόγους και όποιων άλλων
ενδιαφερόμενων.
3. Η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων εφόσον ζητείται από
φορείς.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 3Ο:
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Ο Προεδρος συν. Μαυροματίδης, αναφέρεται στο θέμα της αποζημίωσης
εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ που συμμετέχουν σε Συμβούλια και Επιτροπές του
άρθρου 21, παρ.1, Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226)
Επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να σταλεί σχετικό αίτημα, στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Ηπείρου-Δ. Μακεδονίας, Δήμους, ΔΕΥΑ, κλπ που ζητούν εκπροσώπους
σε επιτροπές διαγωνισμών, μελετών κ.ά., καταβολήε της προβλεπόμενης από το
νόμο αποζημίωσης στους εκπροσώπους του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Υπενθυμίζει ότι υπήρξε
παλιότερη απόφαση Δ.Ε. και αντίστοιχο έγγραφο (αρ. πρωτ. 543/9-7-2015) που
εστάλη στους διάφορους φορείς και οι οποίοι εν τέλει δεν έκαναν τίποτα.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ3/2017
Αποφασίζεται να σταλεί νέο έγγραφο-υπενθύμιση στους αρμοδίους, στο οποίο να
ζητείται τι έγινε από πλευρά τους μέχρι σήμερα. Να επισημαίνεται επίσης ότι αν
δεν εφαρμοσθεί η κείμενη νομοθεσία, το ΤΕΕ/ΤΔΜ επιφυλάσσεται για την άσκηση
των νόμιμων δικαιωμάτων των μελών του.
Σχέδιο επιστολής:
“ Όπως σας είναι γνωστό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει, ως
θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας, με εκπροσώπους του σε πολλά
συλλογικά όργανα της Πολιτείας τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο
καθώς και σε δημοτικές επιχειρήσεις, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε οργανισμούς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό
στη διαμόρφωση και στη λήψη αποφάσεων εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων,
ενισχύοντας τη διαφάνεια και την τεκμηρίωση με τη συμμετοχή των μελών του.
Η συμβολή αυτή του ΤΕΕ, εκφράζεται με τον ορισμό και τη συμμετοχή εκπροσώπων
του, κατά κανόνα ελεύθερων επαγγελματιών, στα διάφορα Συμβούλια και
Επιτροπές, που συστήνονται και λειτουργούν είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό
επίπεδο. Όπως γνωρίζετε για τη συμμετοχή των μελών των παραπάνω, έχει
προβλεφθεί νομοθετικά, η καταβολή αμοιβών των μελών ως ένα ελάχιστο
αντιστάθμισμα για το έργο που προσφέρουν και το χρόνο που επενδύουν για την
ορθή και εμπεριστατωμένη λειτουργία των Συμβουλίων και Επιτροπών. Ειδικότερα,
σύμφωνα με:
1. Το άρθρο 21 παρ. 3 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), ένα από τα μέλη των
Επιτροπών Διαγωνισμού για την ανάθεση μελετών ή παροχής υπηρεσιών
υποδεικνύεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με τον αναπληρωτή του, μετά
από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του
ίδιου παραπάνω άρθρου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι
αμοιβές των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
2. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό 2/17140/0022/17.4.2007 (ΦΕΚ 192 Υ.Ο.Δ.Δ.), καθορίστηκε
το ποσό της αμοιβής των μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού, που συγκροτούνται
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κατά το άρθρο 21 του Ν. 3316/2005, για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης
των συμβάσεων του νόμου αυτού. Στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι:
α. Προϋπόθεση για την καταβολή της αμοιβής είναι η δημοσίευση της
απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 περ. ιβ του ν.
3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α), όπως ισχύει κάθε φορά, και
β. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των του Προέδρου, των μελών και του
γραμματέα (αν έχει οριστεί) της Επιτροπής, με μέριμνα του Προέδρου αυτής,
συντάσσεται κατάσταση, στην οποία βεβαιώνεται ο αριθμός των
συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και η αμοιβή που
δικαιούνται αυτοί.
3. Την εγκύκλιο Ε12/2007 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (υπ’ αριθ.
Δ17/10/76/ΦΝ 439.3/12/2007), η οποία περιλαμβάνει οδηγίες για την εφαρμογή
της ανωτέρω Κ.Υ.Α. (π.χ. ο ανώτατος ετήσιος αριθμός συνεδριάσεων που μπορεί να
πληρωθεί
ένα
άτομο
είναι
πενήντα).
4. Το άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α) ορίζει ότι: «…Σύμφωνα με τις
διατάξεις άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4024/2011 : «1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή
προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες
εργασίας κ.λ.π. του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), τα οποία
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και
συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου
εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη
τους. Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων
καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα
(50) συνεδριάσεις ετησίως.
5. Την παρ. 1 άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 "Αμοιβές συλλογικών οργάνων" στο οποίο
αναγράφονται της παραπάνω παραγράφου.
Ωστόσο, παρά τη ρητή διάταξη που επιβάλλει την καταβολή της ως άνω
αποζημίωσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στα παραπάνω αναφερόμενα Συμβούλια και
Επιτροπές, όπως μας ενημερώνουν/καταγγέλλουν, δεν λαμβάνουν την
προβλεπόμενη αποζημίωση ακόμα και στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπουργικές
αποφάσεις, όπως η ΚΥΑ 2/17140/0022 που αναφέρθηκε και παραπάνω. Επιπλέον
και παρά τις πολλές οχλήσεις μας και την αποστολή εγγράφου για το θέμα με το αρ.
πρωτ. 543/9-7-2015 σχετικό έγγραφο μας, δεν φαίνεται να έχει καταβληθεί η
προβλεπόμενη αμοιβή σε κανένα εκ των παραπάνω οργάνων. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να απαξιώνεται ουσιαστικά το επιστημονικό έργο που προσφέρουν οι
συνάδελφοι μέλη του ΤΕΕ που είναι και θεσμοθετημένα ο Τεχνικός Σύμβουλος της
Πολιτείας.
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Με τα δεδομένα αυτά σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που
έχετε προβεί σχετικά με τις αποζημιώσεις των εκπροσώπων μας στις παραπάνω
επιτροπές. Σε περίπτωση μη υλοποίησης των αναμενόμενων ενεργειών
παρακαλούμε για την πρόβλεψη από μέρους σας ως Αναθέτουσα Αρχή να προβείτε
στις παρακάτω ενέργειες:
 αποστολή της απόφασης του αρμοδίου Οργάνου της αναθέτουσας Αρχής
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση στο τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.
(Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του
Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα). Για τη δημοσίευση στο
Φ.Ε.Κ., στην απόφαση πρέπει να εμφανίζονται απαραιτήτως το
ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο αριθμός δελτίου ταυτότητας των
μελών της Επιτροπής.
 έκδοση βεβαίωσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, μετά το πέρας της
λειτουργίας αυτής, με την οποία ο Πρόεδρος βεβαιώνει τον αριθμό των
συνεδριάσεων αυτής (παραθέτοντας τις σχετικές ημερομηνίες). Στη
Βεβαίωση περιλαμβάνεται και ο υπολογισμός της αμοιβής που αντιστοιχεί
στον ιδιώτη-μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα
οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 2/17140/0022/17.4.2007
 ψήφιση της σχετικής πίστωση για την αποζημίωση του ιδιώτη-μέλους της
Επιτροπής Διαγωνισμού από το αρμόδιο Όργανο της αναθέτουσας Αρχής. Η
αμοιβή αυτή βαρύνει τον σχετικό Κωδικό Αριθμό (αποζημιώσεις Επιτροπών
κ.λ.π.) του ετήσιου εκάστοτε προϋπολογισμού της αναθέτουσας Αρχής.
Ειδικότερα, σας παρακαλούμε να προβλέψετε στο φετινό προϋπολογισμό
σας να υπάρχει πίστωση για τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και τυχόν
άλλες που ήδη υπάρχουν και βεβαίως να προχωρήσετε στην υλοποίηση
τους.
 έκδοση του εντάλματος πληρωμής, με βάση τα παραπάνω έγγραφα, καθώς
και με βάση το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών του ιδιώτη-μέλους της Επιτροπής
Διαγωνισμού. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής προστίθεται Φ.Π.Α. (23%) και
επί του ποσού παρακρατείται φόρος 20%.
Τέλος, σας παρακαλούμε να προβείτε και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, (π.χ. αποστολή των επιτροπών για τις οποίες θα
πρέπει να υπογραφούν υπουργικές αποφάσεις στον αρμόδιο Υπουργό) ώστε να
τηρηθεί η νομιμότητα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
Συμβουλίων και των Επιτροπών, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε.
Θεωρούμε αυτονόητο ότι την παραπάνω διαδικασία πέραν του Οργανισμού σας θα
κοινοποιηθεί αναλόγως και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου
της αρμοδιότητάς σας.
Εν αναμονή των ενεργειών σας.»
Επικυρώνεται αυθημερόν
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 4Ο:
Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης επαναφέρει το θέμα της συμμετοχής του
ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης
Ποντοκώμης. Υπενθυμίζει στα μέλη της Δ.Ε. την παρουσία των εκπροσώπων του
ΤΕΕ/ΤΔΜ στην «Ομάδα Συντονισμού για την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης
Ποντοκώμης» που έχει συστήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προτείνει να
σταλεί έγγραφο στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, κ. Πλακεντά, στο οποίο να
τονίζεται ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ομάδα Συντονισμού πέραν
των τακτικού και αναπληρωματικού μελών του και με άλλα άτομα της Δ.Ε. του.
Επίσης προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου να τεθούν μια σειρά
θέματα που απασχολούν πολλούς που σχετίζονται με το θεμα.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ3/2017
Στην Ομάδα Συντονισμού θα κληθούν να παρακολουθήσουν πέραν του Προέδρου
που συμμετέχει ως Τακτικού Μέλος και του Γιαννακίδη Δημήτρη ως
Αναπληρωματικού, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής και του Προεδρείου της
Αντιπροσωπείας [Τζίτζικας Γεώργιος, Κιάνας Ι. Στέργιος, Κιάνας Μ. Στέργιος,
Παπαδημητρίου Στράτος, Γιαννακίδης Δημήτριος, Αγγελίδου Ζαχαρένια] εφόσον
υπάρχει σχετική απάντηση στο σχετικό έγγραφο που θα σταλεί όπως παρακάτω:
“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
3. Η Μετατόπιση των Πυλώνων Υψηλής Τάσης ή η τελική επιλεγείσα λύση
για την απομάκρυνση αυτών
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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 άλλα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας”.
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 5Ο:
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ3/2017
Αποφασίζεται η έγκριση των πρακτικών της 1ης συνεδρίασης 2017 της 25ης Γενάρη
2017.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2Ο:
Ο Προεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι πραγματοποιήθηκε παράσταση
σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (31-1-2017) από τον Πρόεδρο
της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ και την συν. Μέλος της Δ.Ε. Κυριακίδου Καλλιόπη, στο
τακτικό θέμα της συνεδρίασης για τα διόδια στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα
με δ. τύπου της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας (που αποτελεί και απόφαση από τα
πρακτικά της συνεδρίασης του Πειρφερειακού συμβουλίου):
«Στη λήψη απόφασης για την ανάληψη συγκεκριμένων ενεργειών, με στόχο την
ανάσχεση Κατασκευής Σταθμού Διοδίων Αλιάκμονα επί του Κάθετου Άξονα της
Εγνατίας οδού «Σιάτιστα – Ιεροπηγή Κρυσταλλοπηγή» προχώρησε το
Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατά την τελευταία του
συνεδρίαση. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 31ης
Ιανουαρίου 2017 αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή του στην εγκατάσταση νέων σταθμών
διοδίων, στον κάθετο άξονα Σιάτιστα- Κρυσταλλοπηγή και συγκεκριμένα στη
θέση Αλιάκμoνας, όπως και στην Εγνατία οδό και στη θέση Βενέτικος, οδηγώντας
στην πλήρη απομόνωση την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, τέμνοντας
ταυτόχρονα το Δήμο Βοΐου, αυξάνοντας έτσι τους σταθμούς διοδίων συνολικά σε
πέντε. Το σκεπτικό του Περιφερειακού Συμβουλίου εδράζεται στη βάσιμη
υπόθεση ότι σε μια περιοχή που πλήττεται από την ανεργία, η εγκατάσταση των
σταθμών διοδίων και κατ’ επέκταση η προσπάθεια αποφυγής αυτών από τους
οδηγούς, θα οδηγήσει σε επιβάρυνση του παλαιού επαρχιακού και εθνικού
δικτύου, καθιστώντας επισφαλείς τις μεταφορές ανθρώπων και αγαθών.
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2. Να μην δεχθεί την ετεροβαρή επιβάρυνση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
σε σχέση με άλλες Περιφέρειες, καθώς ο σταθμός διοδίων στην Ιεροπηγή
υπερκαλύπτει τη συμμετοχή της Περιφέρειάς μας στο Εθνικό κόστος μεταφορών.
3. Να αποτρέψει τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από την εγκατάσταση νέων
σταθμών, δηλαδή τη μείωση της επισκεψιμότητας, την αύξηση του κόστους
μετακινήσεων των Δυτικομακεδόνων και το μεγάλο κόστος συντήρησης των
επαρχιακών δρόμων.
4. Να αναθέσει τη σύνταξη μελέτης κόστους - οφέλους, με την καθοδήγηση
του ΤΕΕ/ Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας.
5. Να εξουσιοδοτήσει τον Περιφερειάρχη, σε συνεργασία με τους Βουλευτές της
Δυτικής Μακεδονίας και ταυτόχρονα τους Δημάρχους των περιοχών που
πλήττονται άμεσα, να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες με παράσταση στα
υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για αποτροπή
της παραπάνω εγκατάστασης».
Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης σημειώνει ότι δεν έχει αποσταλεί έως σήμερα
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, επιστολή ανάθεσης σύνταξης μελέτης κόστους οφέλους, με την καθοδήγηση του ΤΕΕ/ Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας.
Ωστόσο ως ΤΕΕ/ΤΔΜ σε συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης μας (σχετικο
δ. τύπου ΤΕΕ/ΤΔΜ για τα διόδια 27-1-2017) πρέπει να προχωρήσουμε προς
αυτήν την κατεύθυνση με την έννοια της τεκμηρίωσης επί της αρχικής μας
ανακοίνωσης.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ3/2017
Αποφασίζεται η συγκρότηση Ομάδας Έργου «Σύνταξης τεχνικής έκθεσης
τεκμηρίωσης μη τοποθέτησης διοδίων στη θέση Αλιάκμονας» με το συντονισμό
του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής συν. Κ. Κυριακίδου και των συναδέλφων
Ήργη Δημήτρη, Κεχαϊδη Κώστα, Γεωργάκη Νίκο. Το παραδοτέο της Ο.Ε. θα
παραδοθεί εντός ενός μηνός και είναι χωρίς αμοιβή.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3Ο:
Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ ανέδειξε τα θέματα
της Βιομηχανικής Κληρονομιάς με Ομάδες Έργου, με πρακτικά, με διημερίδα, με
συμπεράσματα πρόσφατα της Biennale, κλπ.
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Δημάρχου Εορδαίας κ. Σ. Ζαμανίδη μαζί
μου, όπου συζήτησε το θέμα της διοργάνωσης εκδήλωσης από το Δήμο
Εορδαίας και το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, του ζήτησα την ενεργότερη
εμπλοκή μας με συνδιοργάνωση ή υποστήριξη όπου να φαίνεται εμφανώς ο
ρόλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ δεδομένου ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες από το
ΤΕΕ/ΤΔΜ για συνέχεια της δραστηριότητας ανάδειξης των θεμάτων αυτών
[ιδιαίτερα μετά τη συγκρότηση των ΜΕ]. Ζητείται η εξουσιοδότηση του
Προέδρου για το παραπανω θεμα με την αποστολη σχετικής επιστολής ή ότι
άλλο κριθεί αναγκαίο.
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Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ3/2017
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για ενέργεις σχετικές με το θέμα, τον προσδιορισμό
του θέματος της εισήγησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην παραπάνω ημερίδα και ότι άλλο
κριθεί αναγκαίο.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 1Ο
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1 ου θέματος.
Ο συν. Μαυροματίδης καταθέτει την παρακάτω Δήλωση για τα Πρακτικά:
«Είδαμε στον Τύπο ανακοίνωση του μέλους της Διοικούσας Επιτροπής Ν.
Συλλίρη για τα διόδια.
Ο συν. σε τακτική συνεδρίαση (1 η του 2017, 25/1/2017) με αυτό το θέμα (το
οποίο ήταν τακτικό) κλήθηκε και ενημερώθηκε (όπως γίνεται με όλα τα μέλη
της Δ.Ε. αλλά και της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ), αλλά δεν παρέστη παρότι
ενημερώθηκε από μένα προσωπικά όταν μου τηλεφώνησε και είπε ότι δεν
μπορεί να παραβρεθεί λόγω προσωπικών υποχρεώσεων του.
Επιπλέον έγινε ενημέρωση στην Αντιπροσωπεία (30/1/2017) που ακολούθησε
στις δραστηριότητες της Διοικούσας Επιτροπής. Η έκφραση «Εμείς δεν
ενημερωθήκαμε» δίνει λανθασμένες πληροφορίες σε όποιους πολίτες τυχόν το
διάβασαν, δεδομένου ότι δεν ισχύει διότι οι συνεδριάσεις της Διοικούσας
Επιτροπής είναι ανοικτές προς όλους όσους ενδιαφέρονται να τις
παρακολουθήσουν, ακόμη και μη μηχανικούς, το ίδιο και της Αντιπροσωπείας.
Επιπλέον τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων αναρτάται
εγκαίρως στην επίσημη ιστοσελίδα του τμήματος. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εκφράζεται από
τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του σε εφαρμογή αντίστοιχων
αποφάσεων του. Θα παρακαλούσα να είμαστε προσεκτικοί στο ότι αφορά
απόψεις του φορέα ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αποφάσεις των οργάνων του.»

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ράλλης Κωνσταντίνος

