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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η / 2022 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη Παρασκευή Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 

15/07/2022 19:00 μμ 

 

Μέσω e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

2. Καθαριότητα ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
 

3. Συζήτηση για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση τμήματος κτιρίου όπου 
στεγάζεται το ΤΕΕΤΔΜ», ενταγμένο στο Ε.Π. ΠΔΜ 2014-2020. 

 
4. Αιτήσεις των Ευμορφίλης Καραλάζου και Στεργιανής Ξανθούλη για συμμετοχή 

σε Μ.Ε. 
 

5. Επιστολή από ΝΕ Γρεβενών: «Δέκα χρόνια από την κύρωση της Μελέτης Πράξης 
Εφαρμογής της Επέκτασης Σχεδίου Πόλεως Γρεβενών και οφειλόμενες 
ενέργειες» 

 
6. Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ στην επιτροπή του Δ. Κοζάνης με σκοπό την 

αξιολόγηση όψεων οικοδομών για τη δημιουργία graffiti. 
 

7. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου “Tactical Tourism” 
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8. Συνδιοργάνωση  με την Ακαδημία Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων  και με 
τον Δήμο Κοζάνης, Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας. 

 

9. Προέγκριση δαπάνης – Έξοδα φιλοξενίας στο ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
 

 

 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

α. Επιστολή Περιφερειάρχη σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Προτάσεις 
για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους των δημοσίων έργων. 
β. Επιστολή ΤΕΕ - Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας - Παράταση έκπτωσης 
τελών σύνδεσης φυσικού αερίου. 
γ. Επιστολή Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κοζάνης - Σύνταξη καταλόγων ενόρκων για το 
ΜΟΔ Κοζάνης 
δ. Επιστολή επιτροπής πολιτών για τη διάσωση του δημοτικού κήπου 
ε. Παραίτηση του Παπαγιαννάκη Μιχαήλ από μέλος του Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
στ. Επιστολή TEE/ΤΔΜ για παράταση προθεσμίας υποχρεωτικής υπαγωγής στην 
ΗΤΚ 
ζ. Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ για παράταση ολοκλήρωσης των έργων του προγράμματος 
«εξοικονομώ». 
η. Δρόμος Ε.Ο Κοζάνης – Λάρισας – Τμήμα «Γέφυρα – Αεροδρόμιο» 
 
 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  15η συνεδρίαση - 2022. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος - Πρόεδρος, Μπάγκαβου Ευαγγελία -  
Αντιπρόεδρος, Κιάνας Μ. Στέργιος, Βαρσάμη Αγορίτσα,  Θεοδωρίδης Γεώργιος, 
Ράλλης Κωνσταντίνος, μέλη. 
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Τζιόλας Ιωάννης-Γενικός Γραμματέας, Ματάνας Κωνσταντίνος, 
Μιμίκου Ευδοκία, μέλη  
 

Στη συνεδρίαση συμμετέχουν οι  Δημήτρης Βουχάρας, Δώρα Χατζή, Βαρδάκας 
Χάρης , Στέφανος Πράσσος, το μέλος της Αντιπροσωπείας συν. Γεωργιάδης  και η 
συνεργάτης του Τ.Ε.Ε. Μαρία Εμμανουήλ.  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2, 3ο 4ο, 5ο 6ο, 7ο, 8ο, 9,  ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
Προγραμματική σύμβαση ΚΑΠΕ +ΠΔΜ  για δημιουργία κέντρου Ενεργειακής 
Αγωγής στην Κοζάνη, 1ο 
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ΘΕΜΑ 2Ο  
 
Γίνεται ενημέρωση για τη λήξη της σύμβασης καθαριότητας των γραφείων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 7 -8 -2022. 
Σχετικό και το πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 519/8-7-2022 22 
(REQ 010896115 2022-07-08.)  
 

  Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ15 /2022  
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., έχοντας υπόψη : 
α. Το πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 519/8-7-2022 22 (REQ 
010896115 2022-07-08.)  
β. Τις  ανάγκες καθαρισμού των χώρων των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
γ. Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε  (ηλεκτρονικά μηνύματα που 
εστάλησαν από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στις  8 -7-2022) 
δ.  Τις  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 515/8-7-2022 και  516/8-7-2022 προσφορές 
που κατατέθηκαν  από το συνεργείο καθαρισμού   «Harry Clean “  του κυρίου 
Σταυράκη Χαρίσιου και τον εργολάβο καθαριότητας Λαζαρίδη Γεώργιο  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    8-8-2022        έως  7-8-2023 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  τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι  (3.120,00) 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 3Ο  
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Ο πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης μεταφέρει την πρόταση του Προέδρου της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Τζίτζικα Γεώργιου να γραφεί έγγραφο στα 
αρμόδια Υπουργεία για έκδοση  ΚΥΑ για εξαίρεση υποχρέωσης δημοσίων 
υπηρεσιών που συστεγάζονται σε οικοδομές όταν  εντάσσονται στο πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ να εξασφαλίζουν συναίνεση ιδιοκτητών της οικοδομής.  

 
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ15 /2022  

Αποφασίζεται ομόφωνα να γραφεί έγγραφο στα αρμόδια Υπουργεία για έκδοση  
ΚΥΑ για εξαίρεση υποχρέωσης δημοσίων υπηρεσιών που συστεγάζονται σε 
οικοδομές όταν  εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ να εξασφαλίζουν 
συναίνεση ιδιοκτητών της οικοδομής. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.   
Αξιότιμοι κοι Υπουργοί, 
 

 

Με την υπ. αριθμ. 43266/1174/11-05-2020 (ΦΕΚ Β 1843/2020) απόφαση του ΥΠΕΝ, 
με την οποία περιγράφονται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται Έγκριση Εργασιών 
Δόμησης Μικρής Κλίμακας (ΕΕΔΜΚ), αποσαφηνίζονται τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για τη χορήγησή της.  
 
Ειδικά ως προς τη συναίνεση συνιδιοκτητών ακινήτου για εργασίες σε 
κοινόχρηστους χώρους, ορίζεται: 
 
Άρθρο 3, Γενικά δικαιολογητικά για την έγκριση εργασιών δόμησης μικρής 
κλίμακας. 
στ. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες 
πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους 
οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα 
οργανισμό, δώμα και στέγη. Η συναίνεση αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο τρόπο 
(όπως υπεύθυνες δηλώσεις με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, πρακτικό 
γενικής Συνελεύσεως συνιδιοκτητών κ.λπ.). 
 
Άρθρο 4, Απαιτούμενα ειδικά δικαιολογητικά ανά είδος εργασίας, περίπτωση ιθ. 
Για τις περιπτώσεις της περ. ιθ της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.4495/2017, 
κατατίθενται επιπρόσθετα των γενικών δικαιολογητικών του αρθ. 3 της παρούσας: 
Βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν αλλοιώνονται οι όψεις, ότι δεν θίγονται τα 
φέροντα στοιχεία των όψεων και του κτιρίου καθώς και ότι τηρούνται οι 
πολεοδομικές διατάξεις. Σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως παραδοσιακοί οικισμοί, 
παραδοσιακά τμήματα πόλεων, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, 
ιστορικοί τόποι, για τις ανωτέρω εργασίες κατατίθενται συμπληρωματικά και όψεις 
του κτιρίου. 
 

Στα απαιτούμενα γενικά δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έγκριση 
εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, περιλαμβάνεται η δήλωση συναίνεσης 
συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε 
κοινόχρηστους χώρους. 
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Το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο, που 
αποτελεί τμήμα οικοδομής πολυκατοικίας δηλαδή είναι ένας συνιδιοκτήτης 
σύμφωνα με τον πίνακα χιλιοστών της οικοδομής. 
 
Με αίτησή μας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ), εγκριθήκαμε για τη 
χρηματοδότηση εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης των γραφείων μας, η εκτέλεση 
των οποίων απαιτεί ΕΕΔΜΚ, για την οποία σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να 
εξασφαλιστεί η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής στην οποία 
στεγαζόμαστε. 
 
Καθώς οι συνιδιοκτήτες είναι απρόθυμοι να χορηγήσουν τέτοια συναίνεση, 
θέτοντας όρους που αφορούν και στις δικές τους ιδιοκτησίες, το όλο εγχείρημα έχει 
βαλτώσει, παρόλο που ως Τμήμα έχουμε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες λοιπές 
εγκρίσεις, με κίνδυνο την απένταξη της πρότασής μας από το χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα.   
 
Αναλογιζόμενοι ότι αντίστοιχες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και για άλλα 
κτίρια όπου στεγάζονται φορείς και υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, με 
γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση και αναβάθμιση του δημόσιου τομέα χωρίς 
εμπόδια, με την παρούσα επιστολή ζητάμε να προβείτε στην έκδοση μιας Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα εξαιρείτε την απαίτηση συναίνεσης 
συνιδιοκτητών για τις ΕΕΔΜΚ ή άδειες δόμησης όταν πρόκειται για φορείς του 
δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες στα εν 
λόγω κτίρια. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 4Ο  
Διαβάζονται οι αιτήσεις για συμμετοχή σε Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  με 
αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  509/05-7-2022 της συν Ευμορφίλης Καραλάζου 
και 538/13-7-2022  της συν. Στεργιανής  Ξανθούλη . 

 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ15 /2022  

Αποφασίζεται ομόφωνα  η συμμετοχή συναδέλφων σε Μόνιμες Επιτροπές του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως εξής:  

Ευμορφίλη Καραλάζου, Μηχανικός Περιβάλλοντος στις Μόνιμες Επιτροπές α. 

Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου Περιβάλλοντος και β. Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων. 

Στεργιανή Ξανθούλη, Μηχανικός Περιβάλλοντος στις Μόνιμες Επιτροπές α . 

Περιβάλλοντος και β. Εθνικών –Ευρωπαϊκών Θεμάτων. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
 

ΘΕΜΑ 5Ο  
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Ο πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης μεταφέρει την πρόταση του Προέδρου της ΝΕ 
Γρεβενών Ντούνα Αλέκου να σταλεί επιστολή στο Δήμαρχο Γρεβενών, προκειμένου 
με τον ρόλο μας ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, να προτείνουμε τρόπους 
αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, για την εκ νέου χρηματοδότηση της 
κύρωσης της μελέτης Πράξης Εφαρμογής των Γρεβενών .  

 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ15 /2022 

Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή στο Δήμαρχο Γρεβενών, προκειμένου 
με τον ρόλο μας ως τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας, να προτείνουμε τρόπους 
αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, για την εκ νέου χρηματοδότηση της 
κύρωσης της μελέτης Πράξης Εφαρμογής των Γρεβενών .  
 
Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 
Τα χρόνια που μεσολαβούν από την κύρωση μιας μελέτης Πράξης Εφαρμογής 
Επέκτασης του σχεδίου μιας πόλεως, μέχρι την εφαρμογή της, είναι σημαντικά για 
την αναπτυξιακή πορεία αυτής της πόλης και την εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού 
της. 
Ένας από τους σημαντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν από την καθυστέρηση αυτή, 
είναι οι χαρακτηρισμένοι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι να διατρέχουν τον 
σοβαρό κίνδυνο να απολέσουν τον χαρακτήρα τους με ολική ανατροπή του χωρικού 
σχεδιασμού που ορίζει η πολεοδομική μελέτη.  
Δεδομένου ότι για την πόλη των Γρεβενών έχουν παρέλθει δέκα έτη από την 
κύρωση της μελέτης Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως, σας αποστέλλουμε 
την παρούσα επιστολή, προκειμένου με τον ρόλο μας ως τεχνικός σύμβουλος της 
πολιτείας, να προτείνουμε τρόπους αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων, για 
την εκ νέου χρηματοδότηση του εγχειρήματος. 
Η σχετική επί του θέματος νομοθεσία προβλέπει την αυτοδίκαιη άρση της 
ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής 
διαπιστωτικής πράξης, εάν παρέλθουν 15 έτη από την έγκριση της πολεοδομικής 
μελέτης (της επέκτασης των Γρεβενών εγκρίθηκε το 2000) ή 5έτη από την κύρωση 
της πράξης εφαρμογής (των Γρεβενών το 2012). Με αίτησή του ο ενδιαφερόμενος 
ιδιοκτήτης δύναται να ζητήσει από τον Δήμο την τροποποίηση του σχεδίου πόλεως, 
ώστε η ιδιοκτησία του από κοινόχρηστη να καταστεί οικοδομήσιμη. Το γεγονός ότι 
έχουν παρέλθει τα 5 έτη από την κύρωση της πράξης εφαρμογής, εκδίδεται η 
βεβαίωση της άρσης κι επιβάλλεται υποχρεωτική η τροποποίηση του σχεδίου 
πόλεως.  
Με αποκλειστική προθεσμία τους έξι μήνες από την αίτηση του ιδιοκτήτη, το 
Δημοτικό Συμβούλιο είτε αποδέχεται την αίτηση και εκκινεί τη διαδικασία 
τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως είτε προτείνει στον οικείο Περιφερειάρχη την εκ 
νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.   
Κομβικό σημείο είναι η επανυποβολή της απαλλοτρίωσης διότι είναι δυνατή μόνο 
αν συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
Α) σοβαροί πολεοδομικοί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρηση του ακινήτου ως 
κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο, 
Β) ο Δήμος διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για την άμεση καταβολή της 
προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους. (ως προσήκουσα αποζημίωση 
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ορίζεται η υπολογιζόμενη με βάση το σύστημα αντικειμενικών αξιών του 
Υπουργείου Οικονομικών κατά το ημερολογιακό έτος υποβολής της αίτησης). 
Σημειώνεται ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλογικώς σε απαλλοτρίωση που 
αφορά σε κοινόχρηστο ή κοινωφελή χώρο όπου o φορέας είναι άλλος πλην του 
Δήμου.  
Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι , εφόσον παρέλθει ο χρόνος της 5ετίας από 
την κύρωση της Πράξης Εφαρμογής και πλέον η άρση της απαλλοτρίωσης 
καθίσταται αυτοδίκαιη, ο Δήμος θα προχωρήσει στην επανυποβολή της 
απαλλοτρίωσης, με νέα έξοδα ή θα προχωρά κάθε φορά στον αποχαρακτηρισμό 
των κοινοχρήστων χώρων καθιστώντας τους οικοδομήσιμους; 
Γίνεται αντιληπτό ότι οι οικονομικοί λόγοι είναι αυτοί που θα καθορίσουν τη πορεία 
και την εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού της πόλης των Γρεβενών. 
Κατά τον νόμο 4759/2020 το Πράσινο Ταμείο δύναται να καλύψει το σύνολο της 
προσήκουσας αποζημίωσης για την επανυποβολή απαλλοτρίωσης στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικού του προγράμματος.  
Προκειμένου λοιπόν να στηριχθούν οικονομικά οι Δήμοι της χώρας, το ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ενέταξε στο Χρηματοδοτικό του Πρόγραμμα το 2018 τη δράση: «Απόκτηση 
ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις 2018» με διατεθείσα πίστωση 
15.000.000,00€. Δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της 
χώρας. Ο Δήμος Γρεβενών μπορεί να αιτηθεί χρηματοδότησης με δικαιολογητικά τα 
στοιχεία που διαθέτει από την μελέτη της Πράξης Εφαρμογής της επέκτασης του 
σχεδίου πόλεως.  
Εξ’ όσων γνωρίζουμε, το 2020 το Πράσινο Ταμείο με την αρ. 1410/28-2-2020 
(Κωδικός Πρόσκλησης Κ.Χ.2020) κάλεσε τους ενδιαφερόμενους Δήμους να 
υποβάλλουν προτάσεις ως 1.500.000,00€ έκαστος. Δηλαδή ως και 1.500.000,00€ 
εξασφαλίζεται και αποδίδεται η αποζημίωση δημοτών, που οι ιδιοκτησίες τους 
γίνονται κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι εκ του σχεδίου πόλεως.  Η αξιολόγηση 
των προτάσεων στηρίζεται στο κριτήριο της πολεοδομικής και κοινωνικής συμβολής 
των κοινοχρήστων χώρων κι η μετέπειτα ένταξή τους σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
Γίνεται αντιληπτό το όφελος που προκύπτει τόσο για τον ίδιο τον Δήμο όσο για τους 
δημότες και την οικονομική ευρωστία που επιφέρει μια τέτοια χρηματοδότηση που 
άμεσα περνά στα χέρια των δημοτών της πόλης μας.  
Με τον Ν4759/2020 άρθρο 92 προβλέπεται: «Για τον προγραμματισμό της 
ολοκλήρωσης της εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και την απόκτηση των 
χαρακτηρισμένων κοινοχρήστων χώρων, οι δήμοι καταρτίζουν επιχειρησιακό 
σχέδιο, στο οποίο καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται οι χαρακτηρισμένοι από 
το σχέδιο πόλεως κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Οι κοινόχρηστοι και 
κοινωφελείς χώροι των οποίων δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται, 
ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, ως προς την αναγκαιότητα 
υλοποίησής τους βάσει της πολεοδομικής σημασίας τους για την πόλη.»  Οι τεχνικές 
οδηγίες σύνταξης αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων με σκοπό την εξασφάλιση 
των κοινοχρήστων χώρων εντός σχεδίων πόλεων καθορίζονται στην αρ. οικ. 
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-6-2021 Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας και 
Αστικού Περιβάλλοντος.  
Το 2021 το Πράσινο Ταμείο με την αρ. πρωτ. 4559/28-6-2021 (Κωδικός Πρόσκλησης 
Ε.Σ.2021) και προκειμένου οι Δήμοι της χώρος να καταρτίσουν το επιχειρησιακό 
σχέδιο καταγραφής και ιεράρχησης απόκτησης των χαρακτηρισμένων από το 
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εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, ενέκρινε την 
πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της δράσης :  «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινοχρήστων χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 
Σημειώνουμε ότι το θέμα της απαλλοτρίωσης της Πλατείας Ελευθερίας (Ρολόι) που 
ταλανίζει επί ετών τον Δήμο και την πόλη, χρήζει λύσης αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες του Πράσινου Ταμείου και των δράσεων του για το Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο.  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και εφόσον ο Δήμος Γρεβενών επιθυμεί την 
αυτοδίκαιη άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, μιας και έχουν παρέλθει τα 5έτη 
από την κύρωση της πράξης εφαρμογής της επέκτασης του σχεδίου πόλεως, μπορεί 
να εξασφαλίσει χρηματοδότηση για την επανυποβολή των απαλλοτριώσεων με τα 
εργαλεία που παρέχει ο Ν4759/2020 και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
προσφέρει το Πράσινο Ταμείο μέσω των δράσεων του.   
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 
ΘΕΜΑ 6Ο  

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 517/08-07-2022 έγγραφο της 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.  
 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ15 /2022  
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή του Δήμου για 
αξιολόγηση όψεων οικοδομών για τη δημιουργία graffiti, οι συνάδελφοι : 
Παπασυννεφάκη Μαρία, Α.Μ., ως τακτικό μέλος και  
Κατσουλέα Αναστασία, Α.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
ΘΕΜΑ 7Ο  

Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το παραδοτέου με τίτλο: Description 

of the selected historic district and justification of its heritage importance, Del. 

3.6.2 που αφορά εννέα (9) πέτρινα γεφύρια της Π.Ε. Καστοριάς στα πλαίσια του 

προγράμματος  “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”, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation 

Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - 

Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).  Ενάριθμος ΠΔΕ 

έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 5031782 
 
 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει  για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 539/13-7-2022 

πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου μηχανικών μελών του 

ΤΕΕ συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TACTICAL 

TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion 

of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL 
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cross-border area., ΑΔΑ 6Χ2Σ46Ψ842-ΞΟΟ για τα πέτρινα γεφύρια Π.Ε. 

Καστοριάς. 

  

Το μέλος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και  μέλος  της Επιτροπής αξιολόγησης των 

αιτήσεων συν. Θεοδωρίδης Γεώργιος, ο οποίος δεν παρέστη στην συνεδρίαση 

ανοίγματος των αιτήσεων,  αναφέρει ότι θα πρέπει το πρακτικό να διορθωθεί 

στο σημείο των παρόντων αναφέροντας ότι το μέλος Θεωδωρίδης Γεώργιος δεν 

παρέστη.  

 
Α 6/Δ.Ε./Σ15/2022 

 
Η Δ.Ε.  έχοντας υπόψη: 
 

1) Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) Την έγκριση του έργου«Targeted ACTIons for the preservation, 
rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets 
encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area» με ακρωνύμιο 
TACTICAL TOURISM, από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Decision No 
C(2015) 5482 final of 30-07-2015 και decision of the Joint Monitoring 
Committee taken in Igoumenitsa on 24/11/2016 and the approved 
Application Form. 

3) Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («Partnership Agreement») με τα 
παραρτήματα αυτής υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής Εταίρο και τους 
συνεργαζόμενούς Εταίρους, η οποία υπεγράφη από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 10 Φεβρουαρίου 
2018. 

4) Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

5) Το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 399/31-5-2022 ΑΔΑ: 652946Ψ842-

ΚΑΖ  

6) Την  απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ11/2022 της Δ.Ε.  του Τ.Ε.Ε./Τ.ΔΜ. ΑΔΑ: 

ΨΤ5Μ46Ψ842-ΙΧ3   

7) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  419/6-6-2022 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου μηχανικών μελών του ΤΕΕ 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 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., ΑΔΑ 6Χ2Σ46Ψ842-ΞΟΟ. 

8) Τις αποφάσεις Α2/ΔΕ/Σ12/2022 ΑΔΑ Ω57546Ψ842-5Ν4 και 

Α4/ΔΕ/Σ13/2022 ΑΔΑ ΨΒΔΝ46Ψ842-Χ67 της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
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9) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 420/6-6-2022 (ΑΔΑ: 9ΚΖΚ46Ψ842-ΣΦ1) 

απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

10) Την  απόφαση Α2/ΔΕ/Σ14/2022 (ΑΔΑ 9Υ7746Ψ842-ΒΘΛ) συγκρότησης 

της Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων του έργου 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. 

11)   Τις με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ αιτήσεις:  445/16-6-2022,  462/21-6-2022, 

466/22-6-2022, 467/22-6-2022, 470/23-6-2022, 506/4-7-2022 

 

12) Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 539/13-7-2022 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης των παραπάνω αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

αποδέχεται πλήρως την εισήγηση της  Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών  και 

αποφασίζει την ανάθεση μίσθωσης έργου στους παρακάτω Μηχανικούς. 

 

 

Γρηγοράκου Ελισάβετ, Α.Μ. 

 

Δουκάκαρος Εμμανουήλ, Α.Μ. 

 

Γκουνέλα Γεωργία,Π.Μ. 

 

Ιορδανίδου Παναγιώτα, Π.Μ. 

 

Κωστάρας Γεώργιος, Π.Μ. 

 

Κατσουλέα Αναστασία, Α.Μ. 

 

Η δαπάνη, συνολικού ύψους 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ   

χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο  «Tactical Toursim» θα βαρύνει  τον 

Κ.Α.  9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. 

 

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. Συλλίρης Νικόλαος ως νόμιμος 
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 
μίσθωσης έργου.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν 

 

 
ΘΕΜΑ 8Ο  

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Συλλίρης ενημερώνει για την  πρόσκληση  της Ακαδημίας 

Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων για συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Διεθνή 
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Επιστημονική Ημερίδα που συνδιοργανώνει η Ακαδημία με τον Δήμο Κοζάνης στις 

11 Σεπτεμβρίου 2022. 

Διαβάζεται το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 532/12-7-2022 έγγραφο της 

Ακαδημίας στο οποίο προτείνεται και η συνυπογραφή  Μνημονίου Συνεργασίας.   

 
Απόφαση Α 7/Δ.Ε./Σ15 /2022  

 
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην οργάνωση της  Διεθνούς  
Επιστημονικής  Ημερίδας που συνδιοργανώνει η Ακαδημία Επιστημών και 
Γραμμάτων Ποντίων με τον Δήμο Κοζάνης στην Κοζάνη στις 11 Σεπτεμβρίου 2022.   
 
Το οικονομικό ύψος της συμμετοχής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην οργάνωση του 
συνεδρίου ανέρχεται στο ύψος των χιλίων οκτακοσίων πενήντα Ευρώ (1.850,00)  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που αφορά  κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης 
εισηγητών, πνευματικών δικαιωμάτων προβολής ταινίας και χορήγησης  ενός 
δείπνου. 
 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0857 του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και είναι 
εντός του διαθέσιμου ποσού πίστωσης. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

Απόφαση Α 8  /Δ.Ε./Σ15 /2022  
Εγκρίνεται το συνημμένο στο έγγραφο της Ακαδημίας προσχέδιο Μνημονίου 

Συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων Ποντίων και 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου 

συνεργασίας.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 9Ο  
 

Γίνεται ενημέρωση για τις επικείμενες  συναντήσεις μελών της Διοίκησης  του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ με  εκπροσώπους φορέων και αρχών της περιφέρειας στα γραφεία του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ,  το επόμενο διάστημα. 
  
                                   Απόφαση  Α9/Δ.Ε./Σ15/2022 
 
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους Εκατόν πενήντα (150,00)   € 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για χορήγηση βουτημάτων, καφέδων και 
αναψυκτικών  κατά  τις  επισκέψεις εκπροσώπων  φορέων και αρχών της 
περιφέρειας στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ,  το επόμενο διάστημα, στα γραφεία του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ με προμήθεια από το ζαχαροπλαστείο Γιαννακίδης Μιχαήλ και Σια.  
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0856 του προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ΤΔΜ και είναι εντός 
του διαθέσιμου ποσού πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της  Προγραμματικής σύμβαση ΚΑΠΕ +ΠΔΜ  για δημιουργία 

κέντρου Ενεργειακής Αγωγής στην Κοζάνη 
Γίνεται ενημέρωση για την προγραμματική σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μεταξύ της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΚΑΠΕ  (551/18-7-2022).  

Στο  7ο άρθρο της Σύμβασης προβλέπεται η σύσταση Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της σύμβασης στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον αναπληρωτή του.  

Ακολουθεί συζήτηση.  

 

                                   Απόφαση  Α10/Δ.Ε./Σ15/2022 
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοινή Επιτροπή στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης της  Προγραμματικής σύμβασης  ΚΑΠΕ +ΠΔΜ  για 
δημιουργία κέντρου Ενεργειακής Αγωγής στην Κοζάνη. 
Ως εκπρόσωπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην παραπάνω επιτροπή ορίζονται οι 

συνάδελφοι : 

Κιάνας Μενελάου Στέργιος, ως τακτικό μέλος  

Συλλίρης Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

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