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Κοζάνη Τρίτη Ώρα, 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Εορδαίας για ορισμό εκπροσώπου 

για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εσωτερικό 

δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Νέου Κομάνου». 

 

3. Αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για 

ορισμό εκπροσώπου για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού της μελέτης: 

«Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της 

Επαρχιακής Οδού Εράτυρας – Πελεκάνου Ν. Κοζάνης». 

 

4. Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά στις 

εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. 

 

5. Συνδιοργάνωση με το ΓΕΩΤΕΕ, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας, ημερίδας με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις υποδομές. 

 

6. Νέος ΟΕΥ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Παρέμβαση ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας – Παράταση για τα αυθαίρετα 
β) Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ - Υλοποίηση προγράμματος δράσεων μεταλιγνιτικής περιόδου 
γ) Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΚΜ - Προβλήματα e-ΕΦΚΑ 
δ) Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Περιβαλλοντικό νομοσχέδιο - Η επόμενη μέρα 
ε) Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Προτεινόμενες αλλαγές στο Ν.4412/2016 
στ) Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΑΚ - Εκκρεμείς αιτήσεις εξοικονομώ 
ζ) Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΑΚ – Πρόταση ενσωμάτωσης ανοχής 2% σε όλα τα πολεοδομικά 
μεγέθη 
η) Καταγραφή απαιτήσεων σε εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  17η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  Αντιπρόεδρος, 
Τζιόλας Ιωάννης, Μαντζιάρης Δημήτριος, Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, 
Θεοδωρίδης Γεώργιος, Παπακώστα Ελευθερία, Ράλλης Κωνσταντίνος 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  - 

 

 

 
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ117/2020 

Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος Τζιόλας Ιωάννης  
Επικυρώνεται αυθημερόν  

 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν  ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γεώργιος 
Τζίτζικας, το μέλος του Συλλόγου των υπαλλήλων της περιφέρειας Στάμος 
Αποστόλης και το μέλος του Τμήματος, συνεργάτης του Τ.Ε.Ε. Μαρία Εμμανουήλ  
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  2o,  3ο,4ο 5ο, 6ο, 1ο,7ο Ε.Η. 1 Συμμετοχή του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στο Horizon 2020-Development Assistance (Εξοικονόμηση Ενέργειας 
–χρηματοδότηση Έργων)   

ΘΕΜΑ 2ο 

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 801/19-08-2020  έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών έργων του Δήμου Εορδαίας.  

Α2/Σ17/Δ.Ε./2020 

Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Επιτροπή 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης 
ακαθάρτων Νέου Κομάνου» συνάδελφοι :  
 
Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός,  ως τακτικό μέλος  και  
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός ως αναπληρωματικό μέλος   

https://www.dropbox.com/sh/y1fx7jmp6a5mfyl/AACVhSutccxxyuOeGVzQyiFra?dl=0
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Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 803/19-08-2020  έγγραφο της Δ/νσης 

Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  

Α3/Σ17/Δ.Ε./2020 

Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμού για την εκπόνηση μελέτης «Μελέτη κατασκευής νέας 
γέφυρας στον ποταμό Μύριχο κατά μήκος της Επαρχιακής Οδού Εράτυρας –
Πελεκάνου Νομού Κοζάνης»,   οι συνάδελφοι :  
 
 Μαλιάγκας Βασίλειος, Μηχ. Παραγωγής και Διοίκησης ως τακτικό μέλος  και  
Κολτσακλής  Νικόλαος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ,  ως αναπληρωματικό μέλος   
 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 4ο 

Α4/Σ17/Δ.Ε./2020 

Αποφασίστηκε η αποστολή στο ΥΠΕΝ της παρακάτω επιστολής: 
 
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας έχει γίνει τον τελευταίο καιρό δέκτης έντονων 
παραπόνων ως προς την υπ. αριθμ. 43266/1174/11-05-2020 (ΦΕΚ Β 1843/2020) 
απόφαση του ΥΠΕΝ, με την οποία αποσαφηνίζονται οι εργασίες για τις οποίες 
απαιτείται έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας και πιο 
συγκεκριμένα για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.  
 
Το πρόβλημα, όπως εντοπίζεται από ομάδα Διπλωματούχων Μηχανικών, 
ελεύθερων επαγγελματιών και μελών μας, εστιάζεται στις εργασίες τοποθέτησης 
εξωτερικής θερμομόνωσης.  
Η απόφαση του 2018 ανέφερε, σε ό,τι αφορούσε στις εργασίες τοποθέτησης 
θερμομόνωσης στο εδάφιο ιζ, ότι «δεν απαιτείται η δήλωση συναίνεσης κατά τα 
οριζόμενα στην περ. θ της παρ. 3 του άρθρου 1» και επιπλέον όριζε ως απαραίτητη 
πλειοψηφία για εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων «αυτήν η οποία 
ορίζεται από τον κανονισμό της κάθε πολυκατοικίας αν υπήρχε, άλλως με 
πλειοψηφία 67% του συνόλου των ιδιοκτητών».  
Με τη νέα απόφασή σας η παραπάνω απαίτηση έχει αφαιρεθεί από το σώμα της 
ισχύουσας απόφασης. Αυτό βεβαίως, οδηγεί στο συμπέρασμα πως πλέον 
απαιτείται συναίνεση στο 100%, κάτι το οποίο καθίσταται πρακτικά ανεφάρμοστο 
στις πολυκατοικίες με πολλούς ιδιοκτήτες. 
Με την παρούσα επιστολή ζητάμε να διευκρινιστεί το ζήτημα του ποσοστού 
συναίνεσης για την έκδοση των εν λόγω αδειών και να προσαρμοστεί σε έναν 
λογικό αριθμό, ακόμα και κάτω από 67%, αφού θεωρούμε πως η τοποθέτηση της 
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εξωτερικής θερμομόνωσης δεν αλλοιώνει τις όψεις των κτιρίων, αλλά βοηθάει στο 
να τα καταστήσει λιγότερο ενεργοβόρα. 
Το πρόβλημα που προκύπτει θα ενταθεί ακόμα περισσότερο με την έναρξη του 
νέου προγράμματος «εξοικονομώ – αυτονομώ», όπου σε περιοχές με ιδιαίτερα 
κρύους χειμώνες, όπως είναι η Δυτική Μακεδονία, η τοποθέτηση εξωτερικής 
θερμομόνωσης στις κατοικίες συνεισφέρει κατά πολύ μεγάλο βαθμό στην 
εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνουν. Εκτίμησή μας είναι ότι η παράλογη 
απαίτηση της συναίνεσης του 100%  των συνιδιοκτητών, θα οδηγήσει πολλούς 
ιδιοκτήτες στην λύση της αυθαίρετης (χωρίς έκδοση άδειας) τοποθέτησης 
εξωτερικής θερμομόνωσης και στην αναζήτηση άλλων τρόπων, πέραν της νόμιμης 
οδού, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. 
 
Παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος. 
Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.» 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο 
Ο Πρόεδρος Κιάνας έκανε την ακόλουθη εισήγηση: 
Μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι οι επιπτώσεις της στις 
υποδομές. Οι κίνδυνοι που απειλούν τις μεταφορές περιλαμβάνουν πχ κατάρρευση 
γεφυρών, διάβρωση οδοστρώματος, στρέβλωση σιδηροδρομικών γραμμών και 
έχουν σοβαρές ευρύτερες επιπτώσεις στις μεταφορές, στο εμπόριο, τον τουρισμό, 
συνολικά την οικονομία. 
Για το σοβαρό αυτό πρόβλημα, προτείνουμε τη συνδιοργάνωση με το ΓΕΩΤΕΕ και 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία, ημερίδας σε ημέρα που θα 
εξεταστεί από τους δύο φορείς. 
 

Α5/Σ17/Δ.Ε./2020 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος αποδέχεται  ομόφωνα  επί της αρχής την 
πρόταση για συνδιοργάνωση με το ΓΕΩΤΕΕ και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονία, ημερίδας σε ημέρα που θα εξεταστεί από τους δύο φορείς. 
Ο χρόνος και το πιθανό κόστος της υλοποίησης θα εξεταστεί σε νεότερη απόφαση, 
σε συνάρτηση με τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο 

Α6/Σ17/Δ.Ε./2020 

Αποφασίζεται ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής που θα εξετάσει τον 
προτεινόμενο ΟΕΥ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να προτείνει πιθανές 
τροποποιήσεις σ’ αυτόν. Η επιτροπή θα αποτελείται από τους συναδέλφους Στάμο 
Απόστολο, Βούρα Αθανάσιο, Λιάκου Αικατερίνη, Συλλίρη Νικόλαο. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
Λύεται η συνεδρίαση  
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                  Ο Πρόεδρος                               Ο εκτελών χρέη Γεν. Γραμματέα 

 

 

             Στέργιος Μεν. Κιάνας                            Ιωάννης Τζιόλας  
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