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Μέσω e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ 

(Συνεδριάσεις 11η  έως 17η 2021). 

 

3.  Προέγκριση δαπάνης για επισκευή Η/Υ και εγκατάσταση λειτουργικών 

συστημάτων σε Η/Υ  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 

4. Ορισμός εκπροσώπων  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.: 

 

α. Στην περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας (κοινός ορισμός με άλλα επιμελητήρια.) 

 

β. Αντικατάσταση παραιτηθέντος εκπροσώπου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή 

διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων 

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας ». 
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γ. Για την παρακολούθηση της ανάπτυξης του ΦΒ σταθμού ισχύος 204 MW στην 

κοινότητα Λιβερών Κοζάνης από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. 

 

 

5.  Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας γραφείων ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνη  

 

6. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα την αξιολόγηση και τοποθέτηση του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του προς ψήφιση ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα νέα δεδομένα που σχετίζονται με τη μεταλιγνιτική περίοδο.  

 
7. Προδημοσίευση Οδηγού Εφαρμογής Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ». 

 

8. Ενημέρωση θεμάτων ΝΕ Φλώρινας. 
 

 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α. Ψήφισμα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. για την απολιγνιτοποίηση. 

β. Επιστολή Τμήματος προς τον Υπουργό ΠΕΝ εν όψει της δημοσίευσης του 

οδηγού του νέου Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ». 

γ. Έγγραφο Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας για κατάθεση προτάσεων ( μέχρι 12-7-2021) στο πλαίσιο 

διαβούλευσης του Σχεδίου 2021-2027  

δ. Επιστολή Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών για 

υποστελέχωση Υ.ΔΟΜ. Δήμου Γρεβενών. 

ε. Έγγραφο Δ/νσης Β’μιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης για μαθητεία αποφοίτων 

ΕΠΑΛ σε φορείς του Δημοσίου. 

στ. Έγγραφο Τ.Ε.Ε. Τμήμα Κέρκυρας για επίλυση ασφαλιστικών και 

συνταξιοδοτικών θεμάτων Μηχανικών. 

ζ. Εγγραφο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. με παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του σχεδίου της 

Υ.Α. για τις Τεχνικές Προδιαγραφές μελετών Τοπικών Πολεδομικών 

Σχεδίων(Τ.Π.Σ.)  

η. Επιστολή εισαγγελίας Κοζάνης για σύνταξη καταλόγου πραγματογνωμόνων. 
θ. επιστολή Δημοτικής Κίνησης Κοζάνης 'Τόπος να ζεις' στην Αντιδήμαρχο 

Κοζάνης, κα Αμανατίδου. 

ι. Επιστολή ΤΕΕ - Τμήμα Κέρκυρας για θέματα e-ΕΦΚΑ 

κ. Κοινή επιστολή για χαρακτηρισμό Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 

Περιφέρειας Πελοποννήσου ως πληττόμενες 
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Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  20η συνεδρίαση - 2021. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος - Πρόεδρος, Μπάγκαβου Ευαγγελία -  
Αντιπρόεδρος, Τζιόλας Ιωάννης - Γενικός Γραμματέας, Παπαγιαννάκης Μιχαήλ , 
Κιάνας Μ. Στέργιος, Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Θεοδωρίδης 
Γεώργιος, μέλη. 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ράλλης Κωνσταντίνος, μέλος 
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται με μερικά μέλη της, σύμφωνα με τους 
υγειονομικούς περιορισμούς,  σε  αίθουσα της Φλώρινας  
 
Παρευρίσκονται και παρακολουθούν οι: Μπραγιάννης Δημήτριος, Πρόεδρος ΝΕ 
Φλώρινας, Τσιομπάνος Εμμανουήλ μέλος ΝΕ Φλώρινας, Εμμανουήλ Μαρία, 
συνεργάτης. 
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  2ο , 3ο,  4 ο, 5 ο,  7 ο, 8ο , 1ο, 6ο  Ε.Η.Δ. Προέγκριση 
δαπάνης για κατοχύρωση domain για την πλατφόρμα του έργου Tactical Tourism.
  

 

ΘΕΜΑ 2ο  
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ20/2021 

Επικυρώνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 11ης έως 
17η του 2021, με ενσωμάτωση των διορθώσεων του  μέλους της Δ.Ε. συν. 
Θεοδωρίδη Γιώργο στην 11η συνεδρίαση.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 3ο  
Γίνεται ενημέρωση για προβλήματα που υπάρχουν στους Η/Υ του Τμήματος.  

 
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ20/2021 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης για επισκευή Η/Υ και εγκατάσταση 

λειτουργικών συστημάτων σε Η/Υ  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη βελτίωση της λειτουργίας 

τους.  

Η δαπάνη, ύψους 300 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% τον Κ.Α.Ε 0887 του  προϋπολογισμού 

του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 ΘΕΜΑ 4ο  
 

4α)  Σχετικό το με αριθμό πρωτ. 648/2.8.2021 του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 
Παιδείας και πολιτισμού Δυτικής Μακεδονίας  

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ20/2021 
Το θέμα δεν συζητείται γιατί μετά από επικοινωνία με το γραφείο από όπου 
απεστάλη το έγγραφο,  το θέμα δεν απευθυνόταν σε εμάς. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
4β)  
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Σχετικά: α)  Η  απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ12/2021 της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
β . Η  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 676 /17.08.201 παραίτηση  του τακτικού 
μέλους της Επιτροπή Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτη 
διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Μακεδονίας»   

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ20/2021 
 

 
Μετά την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 676 /17.08.201 παραίτηση  του τακτικού 
εκπροσώπου που  ορίσθηκε  (μετά από κλήρωση) με την απόφαση 
Α6/Δ.Ε./Σ12/2021., επαναλαμβάνεται η κλήρωση και  ορίζεται τακτικός  
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού  για τη 
μελέτη : «Μελέτη διαρρυθμίσεων αίθουσας συνεδριάσεων Περιφερειακού 
συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας» ο  συνάδελφος :  
Μιχάλης Κώτσικας ,   Μηχανικός  Περιβάλλοντος , ως τακτικό μέλος   
Ως αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή συνεχίζει  ο συνάδελφος Δερμενάκης  
Στυλιανός, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός . 
Σε περίπτωση άρνησής του ή παραίτησής του τακτικό μέλος της Επιτροπής θα 
οριστεί (έγινε δεύτερη κλήρωση)  ο συνάδελφος Μπαλάφας Ιωάννης, Πολιτικός 
Μηχανικός.   
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
 
4γ)  Σχετικό το από 20 Ιουλίου 2021 ηλεκτρονικό μήνυμα της Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για  την παρακολούθηση της ανάπτυξης του ΦΒ σταθμού ισχύος 204 
MW στην κοινότητα Λιβερών Κοζάνης ( αριθμό πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 712/8.9.2021).   

 
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ20/2021 

Ορίζεται υπεύθυνος επικοινωνίας  με την Εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για  την 
παρακολούθηση της ανάπτυξης του ΦΒ σταθμού ισχύος 204 MW στην κοινότητα 
Λιβερών Κοζάνης, ο συν. Νικόλαος Συλλίρης,  Πρόεδρος της Διοικούσας με 
αναπληρωματή του το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. συν. Κιάνα 
Μεν. Κιάνα. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.    

 
ΘΕΜΑ 5ο  

Γίνεται ενημέρωση για το πρόβλημα που υπάρχει το τελευταίο διάστημα με την 
καθαριότητα του χώρου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. που καλυπτόταν το προηγούμενο 
διάστημα με ευθύνη του Συνδέσμου Πιστοποιημένων  Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Δυτικής  Μακεδονίας που  διαθέτει γραφείο στο δεύτερο όροφο του κτιρίου 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.    

 
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ20/2021 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., έχοντας υπόψη : 
α. Τις  ανάγκες καθαρισμού των χώρων των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
β. Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε  (ηλεκτρονικά μηνύματα που 
εστάλησαν από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στις  2 -8-2021) 
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Γ.  Τις  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 650/3-8-2021,  655/5-8-2021και 697/1-9-2021 
προσφορές που κατατέθηκαν  από το συνεργείο καθαρισμού   «Harry Clean “  του 
κυρίου Σταυράκη Χαρίσιου,  τον εργολάβο καθαριότητας Λαζαρίδη Γεώργιο  και το 
συνεργείο καθαρισμού Τρέμης και  ΣΙΑ Ο.Ε. αντίστοιχα.  
δ. Τις διατάξεις του  Ν. 4782/2021,             
 
Αποφασίζει ομόφωνα την ανάθεση της υπηρεσίας καθαριότητας των γραφείων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το διάστημα από    8-9-2021        έως  7-8-2022 στον εργολάβο 
καθαριότητας κο Γιώργο Λαζαρίδη  που κατέθεσε την χαμηλότερη προσφορά με 
ύψος μηνιαίας δαπάνης 260 Ευρώ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  δηλαδή 
συνολικού ύψους  Δύο χιλιάδων οχτακοσίων εξήντα Ευρώ (2.860) Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
Η υπηρεσία καθαριότητας περιλαμβάνει :  
Καθαρισμό  1 φορά την εβδομάδα:  
-Σκούπισμα και καθάρισμα δαπέδων  
-Σκούπισμα μπαλκονιού  
-Καθαρισμός και απολύμανση τουαλέτας 
-Καθαρισμός  και απολύμανση όλων των γραφείων  
-Άδειασμα κάδων σκουπιδιών γραφείων, κουζίνας, τουαλέτας και αντικατάσταση 
σακούλας  
Καθαρισμός τζαμιών 1 φορά τους τρεις μήνες.  
Υ.Γ. Σημειώνεται ότι η δαπάνη των υλικών και  αναλώσιμων ειδών επιβαρύνει το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε.  0845  και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού 
πίστωσης.  
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος  Νίκος Συλλίρης  για την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης . 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

 
Ο Πρόεδρος Συλλίρης, αφού ενημέρωσε το σώμα για την προδημοσίευση του 
Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ», πρότεινε να αποσταλεί στο Υπουργείο Ενέργειας 
η εξής επιστολή, η οποία θα αποτελεί και την παρέμβαση του Τμήματος, επί του εν 
λόγω οδηγού: 
 
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σε διαβούλευση έχει τεθεί εδώ και λίγες ημέρες ο οδηγός του Προγράμματος «Νέο 

Εξοικονομώ», με καταληκτική ημερομηνία επί της διαβούλευσης τη 17η 

Σεπτεμβρίου και ήδη η αγορά αναμένει με ανυπομονησία την έναρξη του 

Προγράμματος, καθώς στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε θα δώσει 

ανάσα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις.  
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Εκ πρώτοις, διαπιστώνουμε αρκετές θετικές αλλαγές, σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα προγράμματα. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:  

 

1. Πολύ σωστά και εύστοχα αλλάζει ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων και 

έτσι δίνεται στους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα να υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους εντός 30 ημερών, και όχι εντός λίγων λεπτών.  

2. Έχουν εισαχθεί κριτήρια επιλεξιμότητας (για πρώτη φορά) προσδίδοντας 

πιο αξιοκρατικό χαρακτήρα στην τελική επιλογή των ωφελούμενων. 

3. Δίνεται ως προκαταβολή το 50% της επιχορήγησης, βελτιώνοντας 

σημαντικά την χρηματοροή της κατασκευής.  

 

Ωστόσο, πολλές από τις αλλαγές που εισάγονται για πρώτη φορά, έχουν ξεσηκώσει 

θύελλα αντιδράσεων στα γραφεία των Μηχανικών και θεωρούνται κατάφορα 

άδικες και σε πολλές περιπτώσεις παράλογες. 

Η σημαντικότερη από αυτές είναι η εφεύρεση ενός «επιλέξιμου προϋπολογισμού», 

καθώς για την εκάστοτε υπό μελέτη ενεργειακή αναβάθμιση, απαιτείται να 

πραγματοποιηθούν οι εργασίες στο σύνολό τους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 

αφαίρεσης κάποιων. Ήδη ο συντελεστής 1,2 * αρ.Kwh/m2 * m2 κατοικίας ήταν ένας 

άδικος «κόφτης» και εντείνεται ακόμα περισσότερο η αδικία, καθώς μειώνεται 

ακόμα περισσότερο και γίνεται 0,9. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μειωμένο 

επιλέξιμο προϋπολογισμό, σε σχέση με τον πραγματικό, μειώνει την πραγματική 

επιδότηση περαιτέρω, που τελικά μπορεί να είναι στην πραγματικότητα ακόμα και 

30% σε σχέση με τα πραγματικά έξοδα των ιδιοκτητών. Αυτό βεβαίως αποτελεί 

αντικίνητρο για τη συμμετοχή κάποιου και τον οδηγεί στη μαύρη αγορά, καθώς 

είναι περισσότερο συμφέρον να αποφύγει τη γραφειοκρατία και τα τιμολόγια, από 

το να μπει σε κόπο και έξοδα, να προβεί σε ρυθμίσεις αυθαιρέτων και σε έκδοση 

ηλεκτρονικής ταυτότητας, σε έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κ.α., για να 

επιδοτηθεί τελικά 30%. 

Εξίσου άδικη είναι και η εισαγωγή συντελεστή βαρύτητας 50% στο ανοιγμένο 

κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, που εξαρτάται τόσο από την εξοικονόμηση 

ενέργειας όσο και από το κόστος των παρεμβάσεων για την επίτευξη της 

εξοικονόμησης αυτής. Το κριτήριο αυτό θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια, σε 
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αποτυχία τις αιτήσεις των μικρότερων πόλεων της Περιφέρειας, καθώς πρακτικά θα 

θέσει την αγορά, πανελληνίως, σε μια άτυπη δημοπρασία τιμών, που είναι άδικη 

για την Περιφέρεια και για τις μικρές επιχειρήσεις, που δε μπορούν να 

ανταγωνιστούν τις μεγάλες πολυεθνικές που εδρεύουν στις μεγάλες πόλεις στις 

τιμές.  

Επίσης δίνεται πολύ μικρός συντελεστής βαρύτητας, μόλις 3%, στις παλιές 

κατασκευές, κάτι που επίσης θεωρούμε άδικο και παράλογο, καθώς η Περιφέρεια 

είναι γεμάτη από κύριες κατοικίες που κατασκευάστηκαν ακόμα και προ του 1955 

και είναι αυτές που πρωτίστως χρήζουν ανάγκης ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ 

παράλληλα μένουν εντελώς εκτός από τα μπόνους στη βαθμολογία οι 

παραδοσιακοί οικισμοί. 

Επιπλέον, πολύ αρνητική, στην εφαρμογή του προγράμματος, κρίνεται η μείωση της 

επιλεξιμότητας από 1,2 σε 0,9 και 180€/τ.μ.  Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η μείωση 

της επιχορήγησης, προκειμένου με τον ίδιο προϋπολογισμό να οδηγηθούμε στην 

αύξηση των κατοικιών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, είναι μάταιη. Σε μια 

Ελλάδα η οποία περνά τουλάχιστον μια δεκαετία οικονομικής ύφεσης και την 

τελευταία σχεδόν διετία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πανδημία, με τις 

τιμές των υλικών να έχουν αυξηθεί το τελευταίο εξάμηνο έως και 70%, κρίνεται 

απαραίτητη η αύξηση του προϋπολογισμού και σε καμία περίπτωση η μείωση των 

επιχορηγήσεων. 

Εξίσου σημαντικό θεωρούμε ότι οι κατοικίες που ενοικιάζονται πρέπει να 

θεωρηθούν ως κανονικές κατοικίες για αυτούς που τις χρησιμοποιούν και να μην 

‘’πέσουν’’ στο 40%, δεδομένου ότι συμμετέχουν στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

Ελλάδας. 

Επαναλαμβάνουμε τις πάγιες θέσεις του Τμήματός μας:  

Ειδικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης: 

Να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση 10%, λόγω της απολιγνιτοποίησης. 

Ειδικά για την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας: 

Να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι του προγράμματος, λόγω του ιδιαίτερα κρύου και 

μεγάλου σε διάρκεια χειμώνα, ώστε να ενταχθούν περισσότερες κατοικίες στο 

Πρόγραμμα. 
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Στην παρούσα φάση, επίσης, πέρα από άδικη, καθώς εκ προοιμίου θεωρούνται οι 

ιδιοκτήτες των κατοικιών ή οι προσλαμβανόμενοι μηχανικοί ως «απατεώνες», 

θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη έως αδύνατη η εφαρμογή της κλήρωσης για το  Β’ 

ΠΕΑ, δεδομένου ότι αρχικά πρέπει να ετοιμαστεί ένα μητρώο μηχανικών και να 

καθοριστεί με ποιο τρόπο και με ποια διαδικασία θα γίνεται κλήρωση, τι 

ασυμβίβαστα θα υπάρχουν, ποιοι και με ποια κριτήρια θα μπορούν να 

συμμετάσχουν  κ.α. (η διαβούλευση τελειώνει 17/09/2021 και στο προσχέδιο 

αναφέρεται ως έναρξη του προγράμματος ο Οκτώβριος του 2021).  

 

Τέλος, εκφράζουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με τη χρησιμότητα της 

ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων, η οποία αδιαμφισβήτητα αποτελεί ένα ιδιαίτερο 

χρηστικό εργαλείο, τόσο για τους μηχανικούς όσο και τους ιδιοκτήτες, η εφαρμογή 

της οποίας, όμως, θέλει χρόνο και κόστος , στοιχεία τα οποία και δεν είναι εύκολα 

διαθέσιμα στα πλαίσια ενός προγράμματος εξοικονομώ. 

Εν κατακλείδι, είναι πολύ σημαντικό σε αυτούς που στηρίζουν, εφαρμόζουν και 

λειτουργούν το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» στην Ελλάδα 

(διπλωματούχοι μηχανικοί), να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για σωστή 

προετοιμασία σε λογικά και ανθρώπινα πλαίσια εργασίας ( τουλάχιστον 2 - μήνες 

από την δημοσίευση του τελικού κειμένου) προκειμένου να γίνει η κατάλληλη 

προετοιμασία αυτοψία επί τόπου– έλεγχο νομιμότητας – τυχόν υπαγωγή στο 

4495/17 -  σύνταξη Α΄ΠΕΑ και σεναρίου εξοικονόμησης ενέργειας – υποβολή 

πρότασης.  

Πρότασή μας είναι, με βάση όλα τα παραπάνω: 

α. Να αναθεωρηθούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και να καταργηθεί πλήρως ο 

συντελεστής του ανοιγμένου κόστους ενεργειακής αναβάθμισης. 

β. Να καταργηθεί εντελώς ο κόφτης των  0,9 * αρ.Kwh/m2 * m2 κατοικίας και να 

επανέλθει η οροφή του προϋπολογισμού στα 250 ευρώ/τ.μ., κρατώντας και την 

παράλληλη των 28.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφτεί 100% ένα σπίτι με καθαρή 

επιφάνεια <= 120,00 τ.μ. 

γ. Να δοθεί μεγαλύτερο μπόνους στην παλαιότητα. 
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δ. Να δοθεί μπόνους πρόκρισης σε όσα νοικοκυριά έχουν εδώ και χρόνια 

ετοιμότητα ένταξης και λόγω έλλειψης χρόνου δεν κατάφεραν να υποβάλλουν 

επιτυχώς την αίτησή τους. 

ε. Να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση σε κατοικίες που ανήκουν σε παραδοσιακούς 

οικισμούς. 

στ. Να υπάρξει ειδική μέριμνα για τις περιοχές που βρίσκονται σε καθεστώς 

απολιγνιτοποίησης. 

ζ. Να καταργηθεί η κλήρωση του Β’ ΠΕΑ. 

η. Να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας μέχρι την έναρξη του Προγράμματος. 

θ. Να αυξηθούν οι αμοιβές των μηχανικών που ασχολούνται με την προετοιμασία 

του φακέλου του Προγράμματος. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε.» 

 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ20/2021 
 

Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή της ανωτέρω επιστολής στο ΥΠΕΝ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 
 
Ε.Η.Δ. Προέγκριση δαπάνης για κατοχύρωση domain για την πλατφόρμα του 
έργου Tactical Tourism. 
 
Γίνεται ενημέρωση  για την επικοινωνία του αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας» για το έργο “TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for 
the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL 
assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area” για  το χώρο 
φιλοξενίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τη διαθεσιμότητα ενός ενδιαφέροντος 
domain name  “visitkastoria.gr 
 
 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ20/2021 
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης για κατοχύρωση domain  name  
visitkastoria.gr για δύο χρόνια από τον πάροχο “papaki” για τη φιλοξενία της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας» για το έργο “TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons 
for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and 
naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area” 
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Η δαπάνη ύψους τριάντα (30)    ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   βαρύνει  

τον Κ.Α.  1899.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. και είναι εντός του διαθέσιμου 

ποσού πίστωσης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο  
Συγκρότηση Ο.Ε. με θέμα « Αξιολόγηση και τοποθέτηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του προς 
ψήφιση ΠΠΧΣΑΑ Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα 
που σχετίζονται με τη μεταλιγνιτική περίοδο».  
 

 
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ20/2021 

 
Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου : 
« Αξιολόγηση και τοποθέτηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ επί του προς ψήφιση Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδομένα που 
σχετίζονται με τη μεταλιγνιτική περίοδο».  
 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του από 
27.11/14-12-1926 Π.Δ. «Περί κωδικοποίησης των περί ΤΕΕ κειμένων 
διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1486/84 
«Τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ» και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 
του Ν.2166/1993 που συνεχίζουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται, σύμφωνα 
και με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4042/2012 μετά από εισήγηση του 
Προέδρου  

αναθέτει στους: 
 

1. Βούρα Αθανάσιο, Αγρονόμο – Τοπογράφο Μηχανικό 
2. Γιαννακόπουλο Διονύσιο, Μηχανολόγο Μηχανικό 
3. Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Πολιτικό  

      4.Ζαρογιάννη Παναγιώτη, Χημικό  Μηχανικό  
      5. Λιάκου Αικατερίνη, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό  
      6.Μητράκα Κατερίνα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό 
      7.Ντούνα Αλέκο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
    8.Παγούνη Χρυσούλα, Μηχανικό Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
  9.Παπαγιαννάκη Μιχαήλ, Αρχιτέκτονα Μηχανικό 
10.Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Μηχανικό Περιβάλλοντος  
  11. Σπανοθύμιου Μαρία, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό  

     
το έργο που αναφέρεται παραπάνω. 
 

Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι: 
1) Το έργο της θα παραδοθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου   2021 
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3) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της καλής 
εκτέλεσης του έργου, θα είναι οι συνάδελφοι   κα Μπάγκαβου Ευαγγελία και   
κος Τζιόλας Ιωάννης. 

4) Η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων Ευρώ 
(4.000,00€), που θα κατανεμηθεί στα μέλη της Ομάδας, τα οποία 
βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, μετά από απόφαση της Δ.Ε. και 
σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους. 

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι: 
 
Αν το έργο δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στην παραπάνω προθεσμία, η 
παρούσα ανάθεση δεν ισχύει και τα μέλη της Ομάδας δέχονται ότι παραιτούνται 
από κάθε απαίτηση αποζημίωσής τους από το ΤΕΕ, για τμήμα ή το σύνολο του 
έργου που τους ανατίθεται με την παρούσα απόφασή της. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα 
μέλη. 

 
 
 
Τα μέλη της Ο.Ε.  
 

1. Βούρας Αθανάσιος, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικό 
2. Γιαννακόπουλος Διονύσιος, Μηχανολόγος Μηχανικός 
3. Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Πολιτικός Μηχανικός  
4. Ζαρογιάννης Παναγιώτης, Χημικός  Μηχανικός  
5. Λιάκου Αικατερίνη, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός  
6. Μητράκα Κατερίνα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
7. Ντούνας Αλέκος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
8. Παγούνη Χρυσούλα, Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης 
9. Παπαγιαννάκης Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
10. Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Μηχανικός Περιβάλλοντος  
11. Σπανοθύμιου Μαρία, Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός 

 
Λύεται η συνεδρίαση  
 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός  Γραμματέας   
 
 
 
Νικόλαος Συλλίρης                                      Ιωάννης Τζιόλας    
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