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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 2-4-2019
Αρ. πρωτ.: 276
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η/ 2019
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΤΡΙΤΗ

Ώρα,

19-3-2019

5:30 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Ακύρωση διενεργηθέντος διαγωνισμού για το tactical tourism λόγω μη
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
3. Διενέργεια νέου διαγωνισμού - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με
θέμα "Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και
πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου" για την υλοποίηση του έργου Tactical
Tourism μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border Cooperation Programme GreeceAlbania 2014-2020" με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές.
4. Προέγκριση δαπανών για αντικατάσταση σπασμένου υαλοπίνακα σε
παράθυρο του Τμήματος και αντικατάσταση μηχανισμού σε καζανάκι
τουαλέτας.
5. Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Γρεβενών Ευάγγελο Σημανδράκο
για συζήτηση με το ΤΕΕ/ΤΔΜ
6. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο
ύδρευσης Τ.Κ. Πύργων Δήμου Εορδαίας».
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Πρόταση Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών για συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως
συνεργαζόμενου φορέα στην δράση «Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές –
πολιτιστική διαδρομή και θεματικές ξεναγήσεις στο Μαυρονόρος και τους
Μαυραναίους Δ. Γρεβενών» που θα γίνει 12-5-2019.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 5.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος,
Κιάνας Μ. Στέργιος, Ιωαννίδου Αναστασία, Μπιτάκης Σταύρος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Τζίτζικας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος,
Συλλίρης Νικόλαος, Κοταρίδης Σάββας μέλη

Καλαμάρα Κλεοπάτρα,

Α1/Δ.Ε./Σ5/2019
Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τακτικό θέμα 2 ο ,3ο ,4o , ΕΚΤΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ προέγκριση δαπάνης, Eκτός ημερησίας 1o, Ε.Η. 2ο , Τακτικό
Θέμα 6ο, 1ο , Ε.Η. 3ο, Τακτικό Θέμα 5ο
ΘΕΜΑ 2 ο
Διαβάζεται στα μέλη της Δ.Ε. το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 229/15-3-2019 έγγραφο
της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών (ορισμένη σύμφωνα με την απόφαση
Α4/Δ.Ε./Σ3/2019, ΑΔΑ 6ΧΟ946Ψ842-9Ε8) για την απευθείας ανάθεση
προμήθειας
ηλεκτρονικών
υπολογιστών,
βιντεοπροβολέα
και
πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου για την υλοποίηση του έργου Tactical
Tourism μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border Cooperation Programme GreeceAlbania 2014-2020.
Α2/Δ.Ε./Σ5/2019
Η Δ.Ε. αποδέχεται την πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και
αποφασίζει την ακύρωση της προαναφερθείσας προμήθειας σύμφωνα με τους
όρους που αναγράφονται στην απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ3/2019 της Δ.Ε. στην 3η
συνεδρίαση της στις 21/02/2019
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Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3 ο
Γίνεται ενημέρωση για τα με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 229/15-03-2019 και 230/1503-2019 έγγραφα της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών και της Ομάδας
Έργου για το «Targeted ACTions for the preservation, rehabilitation and
promotion of historical, Cultural and natural assets encouraging TOURISM in the
entire GR – AL cross border area – TACTICAL TOURISM” αντίστοιχα .
Α3/Δ.Ε./Σ5/2019
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη :
1. Την απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
συγκρότησης Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου Targeted ACTions
for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, cultural and
naturAL TOURISM, in the entire GR-AL cross border area –TACTICAL
TOURISΜ
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
3. Την εξασφαλισμένη πίστωση 15.000 ευρώ (1 ο εγκεκριμένο αίτημα κατονομής
ΤΕΕ/ΤΔΜ) μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
υποέργου «TACTICAL TOURISM» του προγράμματος INTERREG IPA CROSSBORDER COOPERATION PROGRAMME GREECE –ALBANIA 2014-2020.
4. Tην απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ5/2019
5. Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 230/15-3-2019 πρόταση της Ομάδας Έργου
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για TACTICAL TOURISΜ προς τη Δ.Ε. για προμήθεια εξοπλισμού
στο πλαίσιο του προγράμματος.
6. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου
Αποδέχεται την πρόταση της Ομάδας Έργου και αποφασίζει την
προμήθεια για τις ανάγκες του προγράμματος του παρακάτω
εξοπλισμού με τις προτεινόμενες προδιαγραφές συνολικού
προϋπολογισμού 8.807,97 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% :

Α
/
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Α
1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής

ΜΟΝ.

2. Οθόνες

ΤΕΜ

3. Βιντεοπροβολέας

ΤΕΜ

887,1 €
1 1.451,61 €

4. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

ΤΕΜ

1

ΜΕΤΡ
ΤΕΜ

ΤΕΜ

ΤΙΜΗ
ΤΕΜ.

ΠΟΣΟ

2
2

806,45 €

1.774,20 €
1.451,61 €
806,45 €
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5.

Πολυλειτουργικός Εκτυπωτής Δικτύου

ΤΕΜ

1 4.838,71 €

4.838,71 €

ΣΥΝΟΛΟ

8.870,97 €

Φ.Π.Α 24%

2.129,03 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11.000 €

Τεχνικές Προδιαγραφές:
1. Επιτραπέζιος ηλεκτρονικός υπολογιστής
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (2) Δύο
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Kατασκευαστής, μοντέλο
ΚΟΥΤΙ Midi Tower

Αθόρυβης έκδοσης (silent, quiet) από τις
προδιαγραφές του

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
2. CPU INTEL CORE I5

>= 2,8 GHz

3. Αριθμός πυρήνων

>= 6

ΜΗΤΡΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
4. Socket 1151

Υποστήριξη για Intel Core επεξεργαστές
8ης γενιάς

5. Ήχος

7.1 Channel HD Audio

6. Socket μνήμης

Υποστήριξη μνήμης 2400 MHZ

ΜΝΗΜΗ
7. Μέγεθος κεντρικής μνήμης

>=16 GB

8. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας

>= 2400 MHz

9. Συνολικά DIMM slots

>= 2

ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΣΚΩΝ
10.Μονάδα 1 τύπου SSD

>=480 GB

11.Μονάδα 2

>=1 TB

12.Εσωτερικό DVD+/-RW

ΝΑΙ

I/O PORTS
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13.Θύρες δικτύου Ethernet 10/100/1000
14.

Πίσω 3 audio jacks (line-in/line- out/mic)
για 5.1 surround sound

>= 1
NAI

15.Μπροστά 1 universal audio jack

NAI

16.PCI Express x16

>= 1

17.PCI Express x1

>= 2

18.Θύρες USB 2.0

>= 3

19.Θύρες USB 3.1 Gen1 Type-A

>= 3

20.ΘύρεςUSB 3.1 Gen1 Type-C

>=1

21.5-in-1 media card reader

external

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
23.Ισχύς

>=450Watt , certification “80 Plus
Bronze” ή ανώτερο

24.PFC, EPA

NAI

25.Ποντίκι
26.Πληκτρολόγιο

Ενσύρματο, optical, με ροδέλα,
1000dpi,usb
WIRED DESKTOP 102 keys – GR BLACK, usb

ΗΧΕΙΑ
27.Ισχυς

>= 2x 3W RMS

28.Συνδεσιμότητα

USB (τροφοδοσία) και jack 3.5''

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
29.Ξεχωριστή (όχι onboard)

ΝΑΙ

30.Εξοδοι σήματος

HDMI και DVI

31.Μνήμη GDDR3

>=1GB

32.Χρονισμός

>=954 MHz

31.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

32.Εγγύηση ανταλλακτικά και εργασία

Windows 10 Pro
>= 2 έτη
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2. Οθόνη Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 (Δύο)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Kατασκευαστής, μοντέλο
2. Διαστάσεις

>= 23.5"

3. Τεχνολογίας IPS

ΝΑΙ

4. Aspect Ratio

16:9

5. Ανάλυση Full HD

>=1920 x1080

6. Είσοδος σήματος

Vga, HDMI

7. Φωτεινότητα

>= 250 cd/m2

8. Typical Contrast Ratio

>= 1000:1

9. Viewing Angle

>=178/178

10. Response Time

<= 7 ms

11. USB 3.0 με δυνατότητα φόρτισης

NAI

12. Ρύθμιση Βάσης

Περιστροφή >=90 μοίρες
Περιστρεφόμενο ΝΑΙ
Κλίση ΝΑΙ

13. Μείωση blue light

NAI

14. Ενσωματωμένα ηχεία

ΝΑΙ

15. Ενσωματωμένη κάμερα διαδικτύου

ΝΑΙ

Να μπορεί να συνδεθεί με τον
16. προσφερόμενο Η/Υ απευθείας μέσω HDMI NAI
με καλώδιο
17. Να προσφερθούν καλώδια ρεύματος, HDMI NAI
18. Εγγύηση από τον κατασκευαστή.

3. Βιντεοπροβολέας

>= 2 έτη
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Τύπος DLP
2.

Πραγματική ανάλυση εικόνας
(nativeresolution)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ
NAI
>=1920x1080

3. Λόγος διαστάσεων (aspect ratio)

16/9

4. Φωτεινότητα

>=5.000 ANSI lumens

Ωρες λειτουργίας της λάμπας: στο
5. υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα > 2.500
(με μία ή περισσότερες λάμπες
6. συνδυαστικά)
Αντίθεση
>=3000:1
7. Συνδεσιμότητα:

USB 2.0, 2 x HDMI

Μέγεθος προβολής σε ίντσες
8. (Projectionsize) με εύρος από τουλάχιστον ΝΑΙ
20 ίντσες έως τουλάχιστον 500 ίντσες
9.

Τηλεχειριστήριο (remotecontrol) με
μπαταρίες

10. Εγγύηση
11.

Hdmi καλώδιο 10 μέτρων μαζί με τον
projector

NAI
>= 2 Χρόνια
ΝΑΙ

4. Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (1) ένας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1. Kατασκευαστής, μοντέλο
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ
2. CPU INTEL Intel Core i7-7660U

>= 1,8 GHz

3. Μέγεθος κεντρικής μνήμης

>=8 GB

4. Τύπος μνήμης DDR4 συχνότητας

NAI

5. Σκληρός δίσκος SSD

>=480 GB

ΟΘΟΝΗ
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6. Διαστάσεις 13 έως 14 ‘’

ΝΑΙ

7. Τύπος

IPS touchscreen

8. Ανάλυση Full HD

>=1920 x1080

ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
9. οποιαδήποτε με μνήμη >=2GB

ΝΑΙ

I/O PORTS
10. 3.5mm audio jack

>= 1

11. USB-C Thunderbolt 3

>= 1

12. USB-A 3.0

>= 1

13. Wireless

NAI

14. Ισχύς Μπαταρίας ενσωματωμένης

>= 60WHr

15.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

16. Εγγύηση από τον κατασκευαστή

Windows 10 Pro, Office Pro 16
>= 2 Χρόνια

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ
17.

1 Βάση ψύξης για με τουλάχιστον 2
ανεμιστήρες

18. 1 τσάντα μεταφοράς ώμου/χειρός

ΝΑΙ
ΝΑΙ

5. Πολυλειτουργικός Εκτυπωτής Δικτύου
ΠΟΣΟΤΗΤA: (1) ένας
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

1.

Τεχνολογία Εκτύπωσης

Laser Έγχρωμη

2.

Λειτουργίες

Εκτύπωση, Σάρωση, Αντιγραφή

3.

Μέγεθος Χαρτιού

Α6 – Α3

4.

Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης Α4

>= 40 ppm

5.

Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης Α3

>= 15 ppm

6.

Χρόνος Εκτύπωσης Πρώτης Σελίδας

=< 5.5/6.5 sec.

ΑΔΑ: 6ΦΘΣ46Ψ842-5Δ0

Ασπρ./Εγχρωμο
7.

Ανάλυση Εκτύπωσης

>= 1200 x 1200 dpi

8.

Μνήμη (Ενσωματωμένη)

>= 4 GB

9.

Σκληρός Δίσκος

>= 125GB

10. Δυνατότητα Βάρους Χαρτιού (bypass)

52 - 260 g/m2

11. Χωρητικότητα Εισόδου Χαρτιού Α4 και
Α3 (Βασική)

>= 1000 φύλλα

12. Αυτόματη Εκτύπωση Διπλής Όψης

Ναι

13. Αυτόματο Τροφοδότη Πρωτοτύπων

Δυνατότητα διπλής όψης με ένα
πέρασμα, μέγιστο αριθμό
πρωτοτύπων 250 φύλλων και μέγεθος
έως Α3

14. Ταχύτητα Σαρωτή

>=180 (ipm in duplex)

15. Ανάλυση Σαρωτή

>= 600 x 600 dpi

16. Σύνδεση Ethernet 10/100/1000

Ναι

17. Σύνδεση USB 2.0

Ναι

18. Wireless LAN to network connector

Ναι

19. WIFI Direct / Google Cloud Print

Ναι / Ναι

20. Toner

1 x ασπρόμαυρα, 1 x κυανό, 1 x
κίτρινο, 1 x μπλε

21. Εγγύηση

>= 2 έτη

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο «Tactical Toursim» και θα
βαρύνει τον τον Κ.Α. 9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ.
Η Προμήθεια θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο
ανάθεσης της πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάση τιμής στον
σύνολο του εξοπλισμού.
Για την διαδικασία της ανάθεσης θα ζητηθούν προσφορές, μέχρι 28 Μαρτίου
2019, μέσω ανάρτησης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην
επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος www.tdm.tee.gr .
Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Δ.Ε. σε επόμενη συνεδρίαση
μετά από εισήγηση τριμελούς Επιτροπής της Ομάδας Έργου αποτελούμενη από
τους Μαργαρίτη Νικόλαο, Αλμπάνη Πέτρο και Κυριακίδου Καλλιόπη.
Η παραλαβή του εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί από την επιτροπή
προμηθειών του Τμήματος (Μελενικιώτου Μαρία, Φτάκα Καλλιόπη, Μπόγκια
Αγόρω ) μετά και από εισήγηση της προαναφερθείσης Επιτροπής της Ομάδας
Έργου .

ΑΔΑ: 6ΦΘΣ46Ψ842-5Δ0

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
α) Γίνεται ενημέρωση για το σπάσιμο του υαλοπίνακα στο γραφείο του 1 ου
ορόφου του Τ.Ε.Ε./ΤΔ.Μ. και την ανάγκη άμεσης αλλαγής του .
Α4/Δ.Ε./Σ5 /2019
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους διακοσίων πενήντα Ευρώ
(250,00)
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για αντικατάσταση του
σπασμένου υαλοπίνακα στο γραφείο του 1 ου ορόφου του Τ.Ε.Ε./ΤΔ.Μ. στην
Κοζάνη
Επικυρώνεται αυθημερόν.
β) Γίνεται ενημέρωση για την ανάγκη αντικατάστασης μηχανισμού στο
καζανάκι της τουαλέτας ανδρών στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη.
Α5/Δ.Ε./Σ5/2019
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους σαράντα Ευρώ (40) Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση του μηχανισμού στο
καζανάκι της τουαλέτας ανδρών στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ προέγκριση δαπάνης
Γίνεται ενημέρωση για την ανάγκη μετάβασης των μελών της Ομάδας Έργου
ΤΕΕ/ΤΔΜ, για το «Targeted ACTions for the preservation, rehabilitation and
promotion of historical,Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in
the entire GR-AL cross border area – TACTICAL TOURISM», Αλμπάνη Πέτρου και
Νικόλαου Μαργαρίτη στην Καστοριά για σύσκεψη με την Προϊσταμένη και μέλη
της ΕΦΑ Καστοριάς που θα αφορά την εξέλιξη του έργου του TACTICAL
TOURISM.
Α6/Δ.Ε./Σ5/2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ 94/Α) υποπαράγραφος Δ.9 «δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας
2. Τη με αριθμό πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-1-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων
της προηγούμενων διατάξεων.
3.

Το έργο με τίτλο «Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation
and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging
TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area» με το ακρωνύμιο
“TACTICAL TOURISM που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Διασυνοριακής
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Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” και στο οποίο το
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ συμμετέχει ως δικαιούχος
4. To εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο του Έργου (Application Form και
Specification of Budget Costs), ο υπογεγραμμένο Partnership Agreement
μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των υπόλοιπων εταίρων του έργου
και τα υπογεγραμμένο Subsidy Contract μεταξύ του επικεφαλής εταίρου
και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG IPA II
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 20142020”
5.
Την με αριθμό Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 2-7-2018 ανάθεσης και συγκρότησης Ομάδας
Έργου για την υλοποίηση του έργου Tactical Tourism
αποφασίζει την μετάβαση των μελών της ομάδας Έργου, Πέτρου Αλμπάνη και
Μαργαρίτη Νικόλαου, υπεύθυνου έργου και συντονιστή έργου αντίστοιχα, στην
Καστοριά στις 26 Μαρτίου 2019 για συμμετοχή τους σε σύσκεψη με στελέχη της
ΕΦΑ Καστοριάς για την εξέλιξη του έργου του προγράμματος.
Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 50 Ευρώ. Η
συνολική δαπάνη της παραπάνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 9919.01
προϋπολογισμού του ΤΕΕ
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1Ο
Γίνεται αναφορά στο αίτημα της Ν.Ε. Καστοριάς για παράταση αιτήσεων
δηλώσεων κτηματολογίου για τις Τ.Κ. της Π.Ε. Καστοριάς που λήγει στις 14
Απριλίου 2019.
Α7/Δ.Ε./Σ5/2019
Αποφασίζεται η αποστολή σχετικού αιτήματος στο Κτηματολόγιο Α.Ε. όπως
παρακάτω:
“…λαμβάνοντας υπόψιν τη συνεχόμενη κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη
περιοχή της Καστοριάς κατά το μήνα Φεβρουάριο, αποτέλεσμα της οποίας ήταν
η αδυναμία εντοπισμού και σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων (χιονισμένα
αγροτεμάχια μη προσβάσιμα), των τεχνικών προβλημάτων του συστήματος
εντοπισμού και του υπερβολικού φόρτου αιτήσεων του υποθηκοφυλακείου
Καστοριάς, κρίνουμε απαραίτητη την παράταση της προθεσμίας υποβολής των
δηλώσεων κτηματογράφησης για τις Τ.Κ. της Π.Ε. Καστοριάς (η οποία λήγει στις
14 Απριλίου για τους κατοίκους εσωτερικού) κατά 5 μήνες μέχρι τις 14/9/2019.
Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας”.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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Ε.Η. 2Ο
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για το αίτημα της
ΕΦΑ Γρεβενών για διερεύνηση δυνατότητας διοργάνωσης εκδήλωσης στα
Γρεβενά από κοινού με το ΤΕΕ/ΤΔΜ εις μνήμην του ομότιμου καθηγητή της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, Νικόλαου Μουτσόπουλου ο
οποίος μεταξύ άλλων είχε συγγράψει και το σημαντικό βιβλίο με
τίτλο «Γρεβενά και υπότιτλο «Αρχαιότητες, κάστρα, οικισμοί, μοναστήρια και
εκκλησίες του Νομού Γρεβενών»».
Α8/Δ.Ε./Σ5/2019
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης να ενημερώσει την
προϊσταμένη της ΕΦΑ για την εκδήλωση. Επίσης την υποστήριξη της εκδήλωσης σε
συνεργασία με την ΕΦΑ θα αναλάβουν οι συνάδελφοι της Δοικούσας Επιτροπής
Ιωαννίδου Αναστασία και ο επιμελητής της ΜΕ Πολιτισμού Αλμπάνης Πέτρος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 234/18-03-2019 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α.
Εορδαίας για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Τ.Κ.
Πύργων Δήμου Εορδαίας».
Α9/Δ.Ε./Σ5/2019
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην
επιτροπή διαγωνισμού για την εκτέλεση του παραπάνω έργου, οι συνάδελφοι :
Τακτικό μέλος : Μελίδης Χρυσοβαλάντης, Μλ.Μ, Δρέπανο Κοζάνης, τηλ. 2461029484, 6981-009466, valadismelidis@gmail.com
Aναπληρωματικό μέλος : Τράγιας Βασίλειος, Α.Μ., Διστράτου 18, Κοζάνη, τηλ.
24610-38073, 6982-854524, betuf1974@gmail.com
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 1ο
Γίνεται ενημέρωση για την πρόταση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών για
συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως συνεργαζόμενου φορέα στην δράση «Πράσινες
πολιτιστικές διαδρομές – πολιτιστική διαδρομή και θεματικές ξεναγήσεις στο
Μαυρονόρος και τους Μαυραναίους Δ. Γρεβενών» που θα γίνει 12-5-2019.
Α10/Δ.Ε./Σ5/2019
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Αποφασίζεται η συμμετοχή του τμήματος στη δράση. Εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΜ
στις εκδηλώσεις της ΕΦΑ Γρεβενών ορίζονται οι συν. Ντέλμας Κωνσταντίνος,
Αλμπάνης Πέτρος, Ντώνας Ιωάννης.
Η συμμετοχή τους θα γίνει αδαπάνως για το ΤΕΕ/ΤΔΜ
Επικυρώνεται αυθημερόν
Ε.Η. 3ο
Παρευρίσκεται στην αίθουσα ο συν. Λάζαρος Κώτσικας. Ενημερώνει τα μέλη της
Δ.Ε. για το παρακάτω άρθρο που ανέρτησε στο προσωπικο του ιστολόγιο:
“Στον στρατηγικό σχεδιασμό, η ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου μιας
επιχείρησης προϋποθέτει την χρήσης της ανάλυσης SWOT. Τα strengthsπλεονεκτήματα, οι weaknesses – αδυναμίες της επιχείρησης και οι opportunities
– ευκαιρίες, οι threats – απειλές που προέρχονται από το εξωτερικό της
περιβάλλον. Για την σύνταξη του επιχειρησιακού σχεδίου όλα αυτά
καταγράφονται για να χαραχθεί η πορεία προς την υλοποίηση του οράματος της
επιχείρησης. Στην υλοποίηση του σχεδίου, παρακολουθούνται οι αλλαγές στο
εσωτερικό της επιχείρησης και στο περιβάλλον της, για να γίνει ενημέρωση του
επιχειρησιακού σχεδίου.Επιχειρησιακό σχέδιο δεν συντάσσουν μόνο οι
επιχειρήσεις αλλά και οι οργανισμοί όπως οι δήμοι. Το τελευταίο διάστημα, η
επικαιρότητα μας δείχνει ότι κάποια δεδομένα αλλάζουν στο περιβάλλον των
δήμων. Στο Δήμο Βοίου και στον ΔήμοΚαστοριάς.
Στην Φιλανδία αποφασίστηκε να κλείσουν οι φάρμες εκτροφής γουνοφόρων
ζώων. Μαζί με τις κινητοποιήσεις των οικολογικών οργανώσεων που
εντείνονται, οι οίκοι μόδας αποφασίζουν να μην χρησιμοποιούν την γούνα στα
ενδύματα τους. Το κλίμα που έχει διαμορφωθεί, επιβαρύνει την ήδη αρκετά
άσχημη κατάσταση στον κλάδο της γούνας. Από την άλλη πλευρά, ο θάνατος
του καθηγητή Νικόλαου Μουτσόπουλου μας θυμίζει ένα πλεονέκτημα των δύο
δήμων που σίγουρα είναι καταγεγραμμένο στην SWOT ανάλυση του
επιχειρησιακού σχεδιασμού τους. Η τεράστια πολιτιστική τους κληρονομιά.
Ειδικά για την Σιάτιστα, σε άρθρο του το 1971, ο Νικόλαος Μουτσίπουλος τόνιζε
ότι από τα αρχοντικά θα έρθει η σωτηρία της. Είχε κρούσει όμως τον κώδωνα
του κινδύνου για την διάσωση των αρχοντικών. Η Σιατιστινή Αθηνά Γιαννακού
Καθηγήτρια της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ είχε παρουσιάσει το 1994 στην
Σιάτιστα, το γενικό πλαίσιο ενός σχεδιασμού μέσω του οποίου θα μπορούσε να
έρθει η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω της αξιοποίησης της
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η επικαιρότητα βοήθησε στην δημιουργία μιας ευκαιρίας. Δυο ιδιωτικά
διατηρητέα στο κέντρο της Αθήνας κατέρρευσαν. Η εκτός πραγματικότητας
νομοθεσία και η οικονομική παρακμή δημιουργούν μια κατάσταση που
γινόμαστε μάρτυρες και στην περιοχή μας. Τα διατηρητέα καταρρέουν
αβοήθητα στο έλεος της εγκατάλειψης. Η αδυναμία των ιδιοκτητών να
διασώσουν τα διατηρητέα που έχουν στην κατοχή τους, δημιουργεί ένα
σημαντικό πρόβλημα, και στους ίδιους αφού μπορεί να διωχθούν ανά πάσα
στιγμή νομικά ενώ δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν ένα περιουσιακό τους
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στοιχείο, αλλά και στο σύνολο αφού ο κίνδυνος απώλειας της υλικής
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ορατός.
Ακολούθησαν δημοσιεύματα, για πρόταση που έγινε προς την ελληνική
κυβέρνηση για να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ δράσεις για σωστικές
εργασίες σε πρώτο στάδιο και για πλήρη αποκατάσταση σε δεύτερο στάδιο
πολλών διατηρητέων. Η πρόταση εκπονήθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Ιδιοκτητών Διατηρητέων Κτιρίων και Μνημείων και περιλαμβάνει στο σύνολο
20.000 διατηρητέα.
Εμφανίζεται μια μοναδική ευκαιρία για να ασκηθεί πίεση προς την ελληνική
κυβέρνηση για να κάνει το αποφασιστικό βήμα.Η τοπική αυτοδιοίκηση ποτέ δεν
αρνήθηκε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την πολιτιστική της κληρονομιά. Ποτέ δεν
έκανε αυστηρό σχεδιασμό. Επικεντρώνεται μόνο στα διατηρητέα του δημοσίου
ή αυτών που είναι στην κατοχή της. Με τα ιδιωτικά δεν ασχολήθηκε αφήνοντας
τον ιδιοκτήτη ολομόναχο να βρει λύση. Τώρα προτεραιότητα είναι ο
προεκλογικός αγώνας, που είναι στην αποκορύφωση του.
Μήπως μια ευκαιρία για να γίνει επιτεύξιμο το όραμα δήμων του Βοΐου και της
Καστοριάς που βιώνουν πιο έντονα την οικονομική κρίση, με ακόμα πιο
δυσοίωνες προβλέψεις, θα χαθεί; Δυσοίωνες προβλέψεις και για την πολιτιστική
μας κληρονομιάς. Πόσα αρχοντικά που έχουν εγκαταλειφτεί, και λόγω της
αστυφιλίας, θαχαθούν; Η ανάλυση SWOT, που θα ενημερωθεί από τα νέα
δεδομένα, θα βοηθήσει να διακριθεί η πορεία προς την επίτευξη του οράματος
των δύο αυτών δήμων;
Μήπως πρέπει να ενημερωθεί η κυβέρνηση ότι το μέγεθος του προβλήματος
είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι φαντάζεται και ότι η λύση του μπορεί να δώσει
μια αναπτυξιακή προοπτική στην περιοχή μας; Διάβασα την παρέμβαση που
έγινε από τους κατοίκους της παλιάς πόλης της Ξάνθης. Από την Δυτική
Μακεδονία; Σιγή…
Ποιος άραγε μπορεί να αναλάβει τον ρόλο αυτό; Ποιος μπορεί να δώσει την
καλύτερη εικόνα στην κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα και μια συνοπτική
αναφορά για την κατάσταση των αρχοντικών μας και των δυσκολιών που
συναντά όποιος θέλει να επενδύσει σε αυτά; Μήπως το ΤΕΕ, που όπως
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την μεταλιγνιτική περίοδο στην Κοζάνη και
στην Φλώρινα, θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και για το Βόιο και για την
Καστοριά;
Λάζαρος Γ. Κώτσικας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD”
Συνοπτικά θίγει το θέμα των ιδιωτικών διατηρητέων και της προστασίας τους.
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης άμεσα τον κάλεσε σε συνεδρίαση της Δ.Ε. ώστε
να συζητηθεί το θέμα. Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως αποφασίζονται τα
παρακάτω:
Α11/Δ.Ε./Σ5/2019
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Ο συνάδελφος Κώτσικας Λάζαρος αναλαμβάνει να συγκεκριμενοποιήσει την
πρόταση του ώστε να εξεταστεί από τις Μ.Ε. Πολιτισμού, Χωροταξικού
Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Αντισεισμικής Προστασίας (σε κοινή
συνάντηση)ως προς τους παρακάτω άξονες:
1. Περί αναγκαίας παρέμβασης στο θεσμικό πλαίσιο ώστε να προωθηθεί
στο ΤΕΕ
2. Να υπάρξει καταγραφή των διατηρητέων
3. Να εξεταστεί η ιεράρχηση των αναγκών παρέμβασης
Επισήμανεται ότι το θέμα της ιδιωτικότητας δημιουργεί πολλά προβλήματα και
είναι ζήτημα που η Πολιτεία οφείλει να δώσει λύση τόσο σε θεσμικό όσο και σε
οικονομικό επίπεδο.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 5ο
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ παρευρίσκεται ο Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Γρεβενών και υποψήφιος Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Ευάγγελος Σημανδράκος
για συζήτηση σχετικά με θέματα που άπτονται του ΤΕΕ/ΤΔΜ (περιβαλλοντικά ,
ενεργειακά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά κτλ).
Παρουσιάστηκαν οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή της
ενημέρωσης των υποψηφίων αιρετών στην αυτοδιοίκηση αποτελεί πάγια
πολιτική του ΤΕΕ/ΤΔΜ και απόφαση της Δ.Ε. στο πλαίσιο της λειτουργίας της.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

O εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Zιώγας Κωνσταντίνος

