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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Παρασκευή, Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 1-8-2014           
     3:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών.
                                    
2.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.

3. Κατάργηση κατώτατων ορίων ΜΕΕΠ.

4. Έκτακτες ανάγκες Ν.Ε. ΤΕΕ/Τ.Δ.Μ. Ν. Καστοριάς.

5. Αιτήσεις για διενέργεια πραγματογνωμοσυνής:
α) Στην Πτολεμαίδα για εκτίμηση κόστους κατασκευών.
β)  Στην  Κοζάνη  για  την  εκτίμηση  του  όγκου  χωματουργικών  εργασιών  του
έργου  «Διαμόρφωση  κοινόχρηστων  χώρων  στα  Ο.Τ.  13,14,16,18  περιοχή
εργατικών κατοικιών στη ΖΕΠ Κοζάνης.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Επιστολές Νέας Πρότασης Μηχανικών και Χρήστου Αντωνιάδη για το θέμα
των ενεργειακών επιθεωρητών.
β) Συγκρότηση Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών, Πρόεδρος ο Γιάννης Ντώνας.
γ) Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για την πώληση της μικρής ΔΕΗ.
δ)  Επιστολή  ΤΕΕ  Τμήματος  Μαγνησίας  «Χωροταξική  και  πολεοδομική
μεταρρύθμιση – βιώσιμη ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης
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Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος «15.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε
εδώ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης  Δημήτριος  -  Πρόεδρος,  Καλαμάρα  Κλεοπάτρα  -

Γεν.  Γραμματέας,  ,  Γκάσης  Δημήτριος,  Ντέλμας
ΚωνσταντίνοςΤζίτζικας Γεώργιος , μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Γιαννακίδης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος, Κακάλης Αθανάσιος,
                             Βασιλειάδης Θεόδωρος,   Συλλίρης Νικόλαος, μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  2ο,  3o,   4o, 5o ,1o, 

ΘΕΜΑ 2  ο   
2α) Διαβάζονται οι με  αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  684/23-7-2014, 694/25-7-
2014 και 718/31-7-2014  επιστολές  της Νέας Πρότασης Μηχανικών και του
συναδέλφου Χρήστου Αντωνιάδη για το θέμα των ενεργειακών επιθεωρητών. 

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2ου θέματος.
 Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι τo site αναμένεται να είναι ουσιαστικά online σε 15
ημέρες.  Πραγματοποιείται  σημαντική  εργασία  μεταφοράς  δεδομένων  που
συντονίζει ο συνάδελφος Π. Αλμπάνης.

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  ενημερώνει  για  τις  Μόνιμες
Επιτροπές και προτείνει  να δοθεί παράταση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος
ως τις 27η Αυγούστου ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος στους συναδέλφους που
ενημερώνονται μόνο από την ιστοσελίδα μας υποβολής των αιτήσεων τους. 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ15/2014
Αποφασίζεται  η  παράταση  της  προθεσμίας  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για
συμμετοχή  συναδέλφων  στις  Μόνιμές  Επιτροπές  του  Τμήματος,  ως  τις  29
Αυγούστου,  λόγω  μη  λειτουργείας  της  ιστοσελίδας  του  τμήματος  και  του
θέρους.

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  ενημερώνει  ότι  πραγματοποιείται  η
συλλογή των  email των συναδέλφων και αναμένεται εντός του Αυγούστου να
ολοκληρωθεί η συλλογή τους όπως  ενημέρωσε σε προηγούμενη συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής [5η,  30.05.14].  Αμέσως μετά θα αρχίσει η ψηφιοποίηση
του  υλικού  των  Ομάδων  Εργασίας,  των  Συνεδρίων-  Ημερίδων,
πραγματογνωμοσυνών  και  κειμένων  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  σε  υλοποίηση  ενός
προγράμματος διάρκειας 5 μηνών και στο οποίο απασχολούνται 2 εργαζόμενοι
καθημερινά στο ΤΕΕ/ΤΔΜ.

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  ενημερώνει για  το ζήτημα των ορίων
ηλικίας στις προκηρύξεις της ΔΕΗ και όχι μόνο στους μηχανικούς. Προτείνει  να
ζητηθεί από το κεντρικό ΤΕΕ να πραγματοποιήσει παρέμβαση όπου  απαιτηθεί
ώστε να απαληφθούν τα ηλικιακά όρια στις προσλήψεις μηχανικών. Να ζητηθεί
από την Νομική Υπηρεσία του ΤΕΕ τι συμβαίνει.

https://www.dropbox.com/sh/napogc8uqlgvx1c/AAAz8DGqYD9ugd_PHK-4BcV1a?m=
https://www.dropbox.com/sh/napogc8uqlgvx1c/AAAz8DGqYD9ugd_PHK-4BcV1a?m=
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Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ15/2014
Αποφασίζεται  να  γίνει  ερώτημα  προς  τη  Νομική  Υπηρεσία  του  Τ.Ε.Ε.  για  το
ζήτημα της θέσης ορίου ηλικίας στις προκηρύξεις της ΔΕΗ.

Γίνεται συζήτηση για το θέμα  των διαφημίσεων συναδέλφων μηχανικών.
 

Γίνεται ενημέρωση για τα μέλη που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή στην
Ομάδα Εργασίας για το ΓΠΣ 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ15/2014
Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :

«Παρακολούθηση  Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοζάνης» 

Η  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  σύμφωνα  με  την  παράγρ.  4  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 παράγρ.  39 του άρθρου 27 του
Ν.2166/93 και το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το
άρθρο 50 του Ν.1947/90 "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες
ρυθμίσεις"  (ΦΕΚ  70Α),  μετά   από  εισήγηση  του  συν.  Προέδρου   αναθέτει
στους:

1. ΓΑΤΣΟΥ ΕΥΗ
2. ΓΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΛΕΝΗ
4. ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ
6. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
7. ΚΕΧΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
8. ΚΥΡΑΛΕΟΣ ΚΙΜΩΝΑΣ
9. ΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
10. ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
11. ΜΗΤΟΥΛΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
12. ΝΑΚΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
13. ΠΑΛΑΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
14. ΠΛΟΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
15. ΡΟΜΟΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
17. ΤΑΠΑΛΗ ΣΤΕΛΛΑ
18. ΤΖΑΓΚΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
19. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΤΣΙΚΟΥΡΩΝΑ ΕΥΗ
21. ΦΙΛΗΜΕΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
22. ΧΑΔΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
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23. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΑ
το έργο που αναφέρεται παραπάνω.

Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι:
1) Το έργο της Ο.Ε. έχει διάρκεια  ανάλογη με την εξέλιξη του έργου.
2 Η παρακολούθηση, η παραλαβή και ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης του

έργου, θα γίνεται από τη Δ.Ε. του Τμήματος.
3 Η συμμετοχή των μελών στην παραπάνω Ο.Ε., θα είναι χωρίς αμοιβή.

Επικυρώνεται αυθημερόν.
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα
μέλη.

ΘΕΜΑ 3  ο   

Ο συνάδελφος Ντέλμας εισηγείται εκ μέρους των Ενεργών Μηχανικών για την
κατάργηση των κατώτατων ορίων ΜΕΕΠ( αριθμό πρωτ. 716/31-7-2014)  
Για  άλλη μια  φορά η  κυβέρνηση με  τροπολογία  της  τελευταίας  στιγμής  που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τους φάρους
και την στρατολογία προάγει τα συμφέροντα των λίγων μεγαλοεργολάβων εις
βάρος  των  πολλών  μικρομεσαίων  εργοληπτικών  επιχειρήσεων,  των  νέων
μηχανικών και της τοπικής αγοράς.
Η κυβέρνηση με προπέτασμα το έωλο επιχείρημα της δήθεν ΄΄συμμόρφωσης της
χώρας  σε  προειδοποιητική  επιστολή  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  μετά  από
σχετικές  καταγγελίες΄΄  χωρίς  κανένα  έλεγχο  (έστω  και  τυπικό)  των
΄΄καταγγελιών΄΄ αλλά και συμφερόντων από τα οποία υπαγορεύονται, νομοθετεί
εις βάρος των μηχανικών και ιδιαίτερα των νέων.
Με την υπό ψήφιση τροπολογία καταργούνται τα κατώτατα όρια συμμετοχής
των  μεγάλων  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  (που  ίσχυαν  από  το  1977)  στις
δημοπρασίες δημοσίων έργων δίνοντας το δικαίωμα στους μεγαλοεργολάβους
να  αναλαμβάνουν  έργα  μικρού  προϋπολογισμού  που  ως  τώρα  δεν  είχαν
δικαίωμα λόγω της νομοθετημένης ισχύος των κατώτατων ορίων.
Η κατάργηση των κατώτατων ορίων που καθορίζονταν από το ΜΕΕΠ :
1. Αφαιρεί  την δυνατότητα και τις ευκαιρίες στους νέους μηχανικούς και

μικρούς  εργολήπτες  της  συσσώρευσης  εμπειρίας,  της  εργοληπτικής
αναβάθμισης και ιδιαίτερα της ανέλιξης σε μια περίοδο που ο κλάδος των
μηχανικών βιώνει στον ύψιστο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

2. Εισάγει  μαζί  με  άλλες  ρυθμίσεις  στο  όνομα  δήθεν  του  ελεύθερου
ανταγωνισμού  τους  πλέον  άνισους  όρους  ανταγωνισμού  μεταξύ
μικρομεσαίων εργοληπτών και μεγάλων εργολάβων.

3. Απαξιώνει  την  συσσωρευμένη  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  των  μικρών
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  καθώς  και  του  διασυνδεδεμένου  με  αυτές
ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού της περιοχής στο βωμό της εξυπηρέτησης
του κέρδους των λίγων μεγαλοεργολάβων. 

4. Υπηρετεί τον απώτερο στόχο – επιδίωξη της κυβέρνησης για την πλήρη
κυριαρχία των μεγαλοεργολάβων και τον συνακόλουθο εξανδραποδισμό της
μικρομεσαίας εργοληπτικής επιχείρησης. Πράγμα που σαφώς αποδεικνύεται
από την υπό κατάργηση έκδοση εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ και
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την παράδοση άνευ όρων προστασίας των μικρομεσαίων εργοληπτών της
εγγυοδοσίας από τις τράπεζες.

5. Με την παράλληλη κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών και του
περιοριστικού πλαισίου δημιουργίας κοινοπραξιών οι λίγοι μεγαλοεργολάβοι
αφήνονται  πλήρως  ελεύθεροι  να  αλώσουν  όχι  μόνο  τις  μικρομεσαίες
εργοληπτικές επιχειρήσεις αλλά και τις ίδιες τις τοπικές αγορές προϊόντων,
αγαθών, υπηρεσιών και εργασίας. Ιδιαίτερα η καταρρέουσα τοπική αγορά
της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να πληγεί ανεπανόρθωτα από την υπό
ψήφιση  τροπολογία.  Και  τούτο  γιατί  οι  μικρομεσαίες  εργοληπτικές
επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς στυλοβάτες της.

Με την παρούσα επιστολή εκτιμώντας την σοβαρότητα του θέματος για τον
κλάδο των μηχανικών (όλων των ειδικοτήτων) καθώς και για την τοπική αγορά,
το εισάγουμε κατ’ αρχήν προς συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος καταγγελίας
των  προαναφερθέντων  κυβερνητικών  επιλογών  και  νομοθετικών  ρυθμίσεων
από την Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εργοληπτών παρευρίσκεται και εισηγείται ο συν.
Κιάνας Στέργιος, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου ο οποίος επιμένει στην
ανισονομία που δημιουργείται σε βάρος των μικρών εργοληπτικών επιχειρήσεων
ακόμα και αν καταργηθούν και τα ανώτατα  όρια. Καταθέτει για τα πρακτικά το Δ.
Τ της ΠΕΣΕΔΕ στις 29-7-2014 με θέμα «Διαλύουν το σύστημα Δημοσίων Έργων για
να μοιράσουν στους  ημετέρους το νέο ΕΣΠΑ (ΣΕΣ).
Παρευρίσκεται  και   ο  συν.  Σαπαλίδης πρόεδρος  του  Συλλόγου  Μηχανικών
Ελευθέρων  Επαγγελματικών Κοζάνης που  προτείνει  να συμπεριληφθεί  και το
θέμα της άυξησης του προϋπολογισμού των έργων που προκηρύσσει η ΔΕΗ και
έχει σαν αποτέλεσμα να αποκλείονται πολλοί συνάδελφοι.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ15/2014
Αποφασίζεται  να  αποσταλεί  προς  τον  πρόεδρο  της  Δ.Ε.  του  Τ.Ε.Ε.  με
κοινοποίηση στα περιφερειακά Τμήματα του Τ.Ε.Ε η παρακάτω επιστολή με την
οποία θα ζητείται η απόσυρση της απαράδεκτη τροπολογίας για την  κατάργηση
κατώτατων ορίων ΜΕΕΠ

Για  άλλη μια  φορά η  κυβέρνηση με  τροπολογία  της  τελευταίας  στιγμής  που
κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τους φάρους
και την στρατολογία προάγει τα συμφέροντα των λίγων μεγαλοεργολάβων εις
βάρος  των  πολλών  μικρομεσαίων  εργοληπτικών  επιχειρήσεων,  των  νέων
μηχανικών και της τοπικής αγοράς.
Η κυβέρνηση με προπέτασμα το έωλο επιχείρημα της δήθεν «συμμόρφωσης της
χώρας  σε  προειδοποιητική  επιστολή  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  μετά  από
σχετικές  καταγγελίες»  χωρίς  κανένα  έλεγχο  (έστω  και  τυπικό)  των
«καταγγελιών» αλλά και συμφερόντων από τα οποία υπαγορεύονται, νομοθετεί
εις βάρος των μηχανικών και ιδιαίτερα των νέων.

Με την υπό ψήφιση τροπολογία καταργούνται τα κατώτατα όρια συμμετοχής
των  μεγάλων  εργοληπτικών  επιχειρήσεων  (που  ίσχυαν  από  το  1977)  στις
δημοπρασίες δημοσίων έργων δίνοντας το δικαίωμα στους μεγαλοεργολάβους
να  αναλαμβάνουν  έργα  μικρού  προϋπολογισμού  που  ως  τώρα  δεν  είχαν
δικαίωμα λόγω της νομοθετημένης ισχύος των κατώτατων ορίων.
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Η κατάργηση των κατώτατων ορίων που καθορίζονταν από το ΜΕΕΠ :

6. Αφαιρεί  την  δυνατότητα  και  τις  ευκαιρίες  στους  νέους  μηχανικούς  και
μικρούς  εργολήπτες  της  συσσώρευσης  εμπειρίας,  της  εργοληπτικής
αναβάθμισης και ιδιαίτερα της ανέλιξης σε μια περίοδο που ο κλάδος των
μηχανικών βιώνει στον ύψιστο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.

7. Εισάγει  μαζί  με  άλλες  ρυθμίσεις  στο  όνομα  δήθεν  του  ελεύθερου
ανταγωνισμού  τους  πλέον  άνισους  όρους  ανταγωνισμού  μεταξύ
μικρομεσαίων εργοληπτών και μεγάλων εργολάβων.

8. Απαξιώνει  την  συσσωρευμένη  εμπειρία  και  τεχνογνωσία  των  μικρών
εργοληπτικών  επιχειρήσεων  καθώς  και  του  διασυνδεδεμένου  με  αυτές
ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού της περιοχής στο βωμό της εξυπηρέτησης
του κέρδους των λίγων μεγαλοεργολάβων. 

9. Υπηρετεί  τον  απώτερο  στόχο  –  επιδίωξη  της  κυβέρνησης  για  την  πλήρη
κυριαρχία  των  μεγαλοεργολάβων  και  τον  συνακόλουθο  εξανδραποδισμό
της  μικρομεσαίας  εργοληπτικής  επιχείρησης.  Πράγμα  που  σαφώς
αποδεικνύεται από την υπό κατάργηση έκδοση εγγυητικών επιστολών από
το ΤΣΜΕΔΕ και την παράδοση άνευ όρων προστασίας των μικρομεσαίων
εργοληπτών της εγγυοδοσίας από τις τράπεζες.

10. Με  την  παράλληλη  κατάργηση  των  γεωγραφικών  περιορισμών  και  του
περιοριστικού  πλαισίου  δημιουργίας  κοινοπραξιών  οι  λίγοι
μεγαλοεργολάβοι  αφήνονται  πλήρως ελεύθεροι  να αλώσουν όχι  μόνο τις
μικρομεσαίες  εργοληπτικές  επιχειρήσεις  αλλά  και  τις  ίδιες  τις  τοπικές
αγορές  προϊόντων,  αγαθών,  υπηρεσιών  και  εργασίας.  Ιδιαίτερα  η
καταρρέουσα τοπική αγορά της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να πληγεί
ανεπανόρθωτα  από  την  υπό  ψήφιση  τροπολογία.  Και  τούτο  γιατί  οι
μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς
στυλοβάτες της.

Ζητείται η άμεση απόσυρση της εν λόγω διάταξης που οδηγεί μαθηματικά στο
κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο   
Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 681/23-7-2014 επιστολή της Νομαρχιακής
Επιτροπής  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   Νομού  Καστοριάς  για  τις  έκτακτες  ανάγκες  της
Νομαρχιακής για καθαρισμό 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ15/2014
Σχετική  απόφαση  θα  ληφθεί  σε   επόμενη  συνεδρίαση  μετά  από  πρόταση  της
Νομαρχιακής Επιτροπής Καστοριάς για την εκτίμηση του κόστου αν είναι δυνατό
σε ετήσια βάση για το κόστος συντήρησης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο   
α) 5α) αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 677/21-7-2014
 β)  Αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.μ. 675/21-7-2014              

Α6/Δ.Ε./Σ15/2014

ΑΔΑ: 6ΡΝΖ46Ψ842-ΗΔΗ



Λόγω μη λειτουργίας του δικτυακού μας τόπου που είναι σε ανακατασκευή  και
προκειμένου  να  τηρηθούν  οι  κανόνες  δημοσιότητας  και  ενημέρωσης  των
συναδέλφων, το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση 
Επικυρώνετε  αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   

ΑΔΑ: 6ΡΝΖ46Ψ842-ΗΔΗ
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