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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη Παρασκευή Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 17-10-2014       7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών.

2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

3.  Επιστολή μηχανικών για καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στα πλαίσια
της ενδοαυτοδιοικητικής  κινητικότητας. 

4.  Σενάρια ιδιωτικοποίησης των Υπηρεσιών Διαχείρισης του ΣΕΣ.

5.Αίτημα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης για
παραχώρηση Η/Υ που τυχόν βρίσκονται σε αχρηστία.

6.  Αίτημα  της  ΝΕ  Καστοριάς  για  απολύμανση  και  καθαρισμό  αρχοντικού
Παπατέρπου

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Ενημερωτική  εκδήλωση με  κεντρικό  ομιλητή  τον  Επίτροπο  κ.  Johannes Hahn
αρμόδιο  για την  Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική,  Παρασκευή 24-10-2014 και
ώρα 11:00 στο Αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β)  Έγγραφο  κοσμήτορα  Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  για  ορισμό
εκπροσώπου  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στην  προσπάθεια  λειτουργίας  του  νέου  Πολυτεχνικού
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος στην Κοζάνη.
γ)   Έγγραφο  συν.  Βούλας  Χριστοπούλου  για  τη  Ο.Ε.  Βιβλιοθήκης  (πρόταση  για
προσθήκη στην Ο.Ε. της νέας επιβλέπουσας του έργου Μαρίας Παππά.
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Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «21.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  Καλαμάρα  Κλεοπάτρα  -  Γεν.  Γραμματέας,
Βασιλειάδης  Θεόδωρος,  Ντέλμας  Κωνσταντίνος,    Συλλίρης
Νικόλαος, Τζίτζικας Γεώργιος , μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Γκάσης Δημήτριος, Κακάλης Αθανάσιος, μέλη

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο, 2( Ε.Η 1. Επιστολή για ΤΣΜΕΔΕ, Ε.Η 2.
συνάντηση όλων των ΥΔΟΜ ) , 3ο,4ο,  5ο, 6ο.

ΘΕΜΑ 1  ο   
Δεν συζητείται 

ΘΕΜΑ 2  ο   

2α)  Σχετική  η  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1055/15-10-2014  πρόσκληση  στην
ενημερωτική εκδήλωση με κετνρικό ομιλητή τον Επίτροπο k Johannes Hann.
Ο  πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης αναφέρει  ότι  οι   προσκλήσεις  είναι
προσωπικές  και  ζητά  όσους  από  τους  συναδέλφους  ενδιαφέρονται  να  το
παρακολουθήσουν  να  ενημερώσουν  εγκαίρως  ώστε  να  γραφούν  ατομικές
προσκλήσεως και κάρτες συμμετοχής. Προτείνει να συμμετέχουν και οι Επιμελητές
των ΜΕ εφόσον ενδιαφέρονται. Επίσης θα ζητηθεί από τους Επιμελητές η αποστολή
θέσεων των ΜΕ. 
Γίνεται συζήτηση για το περιεχόμενο της παρέμβασης του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ21/2014
Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει αναφορές στο πανεπιστήμιο,  τη συρρίκνωση του
προγράμματος  Δημοσίων  Επενδύσεων,  Ενέργεια,  δημόσιες  υποδομές,  κέντρο
Νοτιοανατολικής  Ευρώπης,  πρωτοβουλία  για  εξωστρέφεια,  έκδοση  οδηγιών  για
τεχνολογίες  χαμηλών  ρύπων.  θα  ζητηθούν  παράλληλα  από  όλες  τις  Μόνιμες
Επιτροπές  τυχόν  παρατηρήσεις  για  ενσωμάτωσή  τους  στο  υπόμνημα  του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

2β) Σχετικό το με αριθμόπρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1052/15-10-2004 έγγραφο κοσμήτορα
Πανεπιστημίου  Δυτικής  Μακεδονίας  για  ορισμό  εκπροσώπου  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στην
προσπάθεια  λειτουργίας  του  νέου  Πολυτεχνικού  Τμήματος  Μηχανικών
Περιβάλλοντος στην Κοζάνη.
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Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την απόφαση
Απόφαση  Α3/Δ.Ε./Σ10/2014  στη  10η συενδρίαση  που  συζητήθηκε  το  θέμα,
υπεύθυνοι  ενημέρωσης  και  επικοινωνίας  εκ  μέρους  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  με  σκοπό  τη
συμμετοχή  τους  ως  παρατηρητές  στις  διαδικασίες  ίδρυσης  του  τμήματος
Μηχανικών  Περιβάλλοντος  του  ΠΔΜ  ορίστηκαν  οι  συνάδελφοι  Λίτσιος
Κωνσταντίνος και Ανδρώνης Βασίλης.
Ο συνάδελφος όμως Λίτσιος Κωνσταντίνος έχει αναχωρήσει από την Ελλάδα για
εργασία στο εξωτερικό οπότε καλείται η Διοικούσα Επιτροπή  για νέο ορισμό.

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ21/2014
Υπεύθυνοι  ενημέρωσης  και  επικοινωνίας  εκ  μέρους  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  με  σκοπό  τη
συμμετοχή  τους  ως  παρατηρητές  στις  διαδικασίες  ίδρυσης  του  τμήματος
Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΔΜ ορίζονται    οι συνάδελφοι Παπαδημητρίου
Ευστράτιος  (σε αντικατάσταση του συν. Λίτσιου  Κωνσταντίνου )  και Ανδρώνης
Βασίλης
Επικυρώνεται αυθημερόν.
2γ)  Σχετική η με αριθμ.  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1046/13-10-2014 επιστολή της  συν.
Χριστοπούλου Παρασκευής για προσθήκη στην Ο.Ε.  παρακολούθησης του έργου
κατασκευής της βιβλιοθήκης Κοζάνης της νέας επιβλέπουσας του έργου Μαρίας
Παππά.
Σε  απάντηση  σχετικού  ερωτήματος  σημειώνει  ότι  υπάρχει  γι’  αυτό  η  σύμφωνη
γνώμη και της συν. Παππά και της Ομάδας Εργασίας. 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ21/2014

Συμπλήρωση Ο.Ε. :
 «Νέα Βιβλιοθήκη Κοζάνης – Πρόταση Παρακολούθησης Έργου» 
                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) και μετά
από  πρόταση  συναδέλφων  και  τη  συζήτηση  που  πραγματοποιήθηκε  στη  Δ.Ε.
αποφασίζει τη συμπλήρωση της Ο.Ε. που συγκροτήθηκε με την Α11/ΔΕ/Σ17/2011
απόφαση. Η Ο.Ε. αποτελείται από τους: 

1. Τσολάκη Εύη, Α.Μ.
2. Κουτσονάνου Αννίτα, Α.Μ.
3. Χριστοπούλου Παρασκευή, Π.Μ.
4. Μπηλιώνη Γεώργιο, Α.Τ.Μ.
5. Κορκά Βασίλειο, Η.Μ.
6. Παππά Μαρία, Π.Μ.

Κατά τα άλλα η απόφαση Α11/ΔΕ/Σ17/2011 ισχύει ως έχει.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1
Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης  σε  συνέχεια  συζήτησης  που  έγινε  στη
προηγούμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. ενημερώνει ότι στα πλαίσια επικοινωνίας του με
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΔΕ συν. Αθ. Γιανναδάκη πρότεινε να υπάρξει στήριξη της
απόφασης  του  ΤΕΕ/ΤΔΕ  με  κάθε  είδους  συνδρομή  όπου  απαιτείται  από  το
περιφερειακό μας Τμήμα πρόταση που έγινε άμεσα αποδεκτή. 
Ο  συνάδελφος  Γιαννακίδης  Δημτήτρης σύνδεσμος  με  την  Μόνιμη  Επιτροπή
Επαγγελματικών Θεμάτων  ανέφερε ότι η Μόνιμη Επιτροπή συζήτησε το θέμα και
εκφράζοντας τη συμφωνία της με τις θέσεις του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλάδας .

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ21/2014

Αποφασίζεται   να υπάρξει  η παρακάτω ανακοίνωση – ενημέρωση προς τους
συναδέλφους:

«Με την παρούσα σας ενημερώνουμε για τις πρόσφατες δράσεις του Τεχνικού
Επιμελητηρίου  οι  οποίες  αφορούν  στην  ασφάλιση  των  Μηχανικών  και
συγκεκριμένα: 

Α. Την αντιμετώπιση της εφαρμογής των αυξημένων εισφορών από πλευράς
Κυβέρνησης 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας
(29.04.2014) κατά του Ελληνικού Δημοσίου και συγκεκριμένα κατά του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ζητώντας την αναστολή και εν τέλει
ακύρωση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η οποία επιβάλλει την επιβολή των
αυξήσεων  των  ασφαλιστικών  εισφορών  των  ασφαλισμένων  του  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
παρότι η 193/23.08.2012 απόφαση του Δ.Σ του ΕΤΑΑ αφορούσε «…την αναστολή
της εφαρμογής της διάταξης του ν.3986/2011 για τις αυξήσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές των μηχανικών,  μέχρι  την  έκδοση απόφασης  του ΣτΕ  επί  της  σχετικής
προσφυγής του Τ.Ε.Ε και με το ύψος εισφορών προ της εφαρμογής των αυξήσεων
των εν λόγω διατάξεων…»

Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή το ΣτΕ δεν έχει εκδώσει απόφαση σχετικά με
την  αρχική  προσφυγή  του  Τ.Ε.Ε  ενώ  εκκρεμεί  η  εκδίκαση  της  ανασταλτικής-
ακυρωτικής προσφυγής του Τ.Ε.Ε για την σχετική Υπουργική Απόφαση. 

Ελπίζουμε,  ότι,  κατόπιν  της  παράτασης  της  καταληκτικής  ημερομηνίας
καταβολής  των εισφορών του  Β΄εξαμήνου 2014 έως τις  31/12/2014  όπως αυτή
αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία,  στην υπ.αριθμ. 313/2-10-2014 συνεδρίαση του
Δ.Σ  του  ΕΤΑΑ,  να  ευοδωθεί  η  προσπάθεια  του  Τ.Ε.Ε  για  την  ακύρωση  της
καταστροφικής Πολιτικής της Κυβέρνησης για τους Μηχανικούς και το ΤΣΜΕΔΕ.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Β. Την αντιμετώπιση της μη κάλυψης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
των ασφαλισμένων (άμεσα ή έμμεσα) στο ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ αλλά και  της  εκ των
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υστέρων  έντοκης  χρέωσης  του  κλάδου  υγείας  στους  ασφαλισμένους  με
χρωστούμενες εισφορές.

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητήριου Δυτικής Μακεδονίας με την
παρούσα  απόφαση  της  στηρίζει  την  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδος να προσφύγει νομικά, ώστε να αρθούν
αντισυνταγματικές διατάξεις οι οποίες σχετίζονται με το καθεστώς λειτουργίας του
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. Ήδη υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Τ.Ε.Ε Δυτικής Ελλάδας
ο  οποίος  θα  ενημερώσει  σχετικά  μετά  τη  συνεργασία  με  νομικούς  ώστε  να
διερευνηθεί ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησης της παραπάνω δράσης. Σημειώνεται
ότι  η συγκεκριμένη  απόφαση  συζητήθηκε  στη  σύσκεψη  των  Προέδρων  των
Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε  με τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε  στις  03.10.2014
όπου αντιμετώπισε την ομόφωνη στήριξη των Προέδρων. Στην ίδια συνάντηση
αποφασίστηκε  η  επιτόπια  επίσκεψη  συναδέλφων  του  Κεντρικού  ΤΕΕ  για
ενημερωτική εκδήλωση στην οποία θα αναλυθεί η πραγματικότητα για το Ταμείο
μας και οι προοπτικές διάσωσης του. 

Ο αγώνας μας και η επιτυχία του εξαρτάται και από τη δική μας εγρήγορση και
συμμετοχή.

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2 
Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης  ενημερώνει  ότι  ορίστηκε  από  την
Αποκεντρωμένη Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας συναντηση για τις ΥΔΟΜ στις 7
Νοεμβρίου  2014  –  θα  μας  σταλεί  και  σχετική  επιστολή  –σε  απάντηση  της
σχετικής επιστολής που στείλαμε.

Κατά τη συνεδρίαση θα προσκομίσουμε στοιχεία στην ΓΓ που να τεκμηριώνουν
την  αναγκαιότητα  λήψης  μέτρων  και  εξεύρεσης  επίλυσης.  Μάλιστα  ο
Αντιπρόεδρος της ΔΕ συν Δημήτρης Γιαννακίδης ήδη συνέλεξε αρκετά στοιχεία
κατά την  εισήγηση της  20ης συνεδρίασης.  Διευκρινίστηκε  ότι  η  πρωτοβουλία
αφορά όλες τις ΥΔΟΜ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και η επισήμανση
κυρίως  της  ΥΔΟΜ  Κοζάνης  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  μας  ζητήθηκε  από  τη
τελευταία και την ΥΔΟΜ Εορδαίας η σχετική συνάντηση.
Προτείνει   να οριστεί  συνάντηση εργασίας με τις ΥΔΟΜ της Περιφέρειας στο
ΤΕΕ/ΤΔΜ (κατόπιν συνεννόησης με τους Προϊσταμένους των ΥΔΟΜ) όπου θα
διατυπωθούν  οι  θέσεις  τους  και  θα  βοηθήσουν  στην  προετοιμασία  της
συνάντησης καθώς και  η  συγκρότηση Ομάδας Εργασίας από τα στελέχη της
ΥΔΟΜ για την καταγραφή των προβλημάτων των ΥΔΟΜ. 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ21/2014
Αποφασίζεται  να οριστεί  συνάντηση εργασίας με τις  ΥΔΟΜ της Περιφέρειας
στο ΤΕΕ/ΤΔΜ (κατόπιν συνεννόησης με τους Προϊσταμένους των ΥΔΟΜ) όπου
θα  διατυπωθούν  οι  θέσεις  τους  και  θα  βοηθήσουν  στην  προετοιμασία  της
συνάντησης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο   
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Σχετική  η  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1062/16-10-2014  επιστολή
συναδέλφων  Μηχανικών  που  έχουν  μεταταχθεί  στη  Περιφέρεια  Δυτικής
Μακεδονίας  για  τη  μη  καταβολή  σ’  αυτούς  της  υπερβάλλουσας  διαφοράς  στα
πλαίσια της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας. 
Παρευρίσκονται και εισηγούνται σχετικά  με την άδικη και λανθασμένη εφαρμογή
του  σχετικού  νόμου  οι  συν.  Χριστοπούλου  Παρασκευή,  Αμπατζίδου  Μαρία  και
Κοντοπόδη Μαρία.

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ21/2014
Η Διοικούσα Επιτροπή αποδεχόμενη το  δίκαιο  αίτημα να καταβληθεί  και  στους
συναδέλφους   Μηχανικούς  που στα πλαίσια της  αυτοδιοικητικής  κινητικότητας
έχουν  μεταταχθεί  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  η  υπερβάλλουσα
προσωπικη  μισθολογική διαφορά  αποφασίζεί  να  σταλεί  σχετική  επιστολή  στους
αρμόδιους φορείς (υπουργείο Οικονομικών, ΕΜΔΥΔΑΣ κλπ) και να γίνει επικοινωνία
του Προέδρου της ΔΕ με τον Υπεύθυνο της Δνσης Οικονομικών της Περιφέρειας. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.   

ΘΕΜΑ 4  ο   
Ο  πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης ενημερώνει  τη  Δ.Ε.  σχετικά   με  την
πρόθεση  της  κυβέρνησης  για  το  νέο  θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας  των
Διαχειριστικών Αρχών – όπως αυτό διέρρευσε ανεπισήμως στους εργαζομένους
της ΜΟΔ που διαμαρτυρήθηκαν με απεργιακές κινητοποιήσεις στις 16.10.14 - το
ΤΕΕ/ΤΔΜ.  Επισημαίνει  ότι  οι  λογικές περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των δομών
σχεδιασμού,  υλοποίησης  και  ελέγχου  των  υπηρεσιών  του  δημοσίου  και
ευρύτερα δημοσίου τομέα,  εν γένει, πολύ δε περισσότερο όταν αυτές αφορούν
την υλοποίηση του Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων είναι επικίνδυνες. 

Στο κείμενο το οποίο κοινοποιήθηκε από τα όργανα των εργαζομένων της ΜΟΔ
προκύπτουν  τα  εξής  σημεία  τα  οποία  μας  ανησυχούν  ιδιαίτερα ως  προς την
προοπτική της ΜΟΔ ή γενικότερα των υπηρεσιών που είναι επιφορτισμένες με
την διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:
Α. Αναφέρεται ότι «με απόφαση τής Γενικής Συνέλευσης της «ΜΟΔ Α.Ε.» είναι
δυνατή η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με την συμμετοχή φορέων που
εκπροσωπούν  τους  κοινωνικούς  εταίρους,  τις  επιχειρήσεις,  τα  επιμελητήρια,
φορείς  χρηματοδότησης  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  ΕΣΠΑ,  του
Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων φορέων, διατηρουμένου σε κάθε περίπτωση του
σαράντα τοις  εκατόν  (40%) επί  του συνόλου των μετοχών από το Ελληνικό
Δημόσιο.».
Β.   Μπαίνει  η  λογική  της  απευθείας  πρόσληψης  προϊσταμένων  απευθείας
ιδιωτών από την ΜΟΔ με απόφαση Υπουργού. 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ21/2014
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Η  Διοικούσα Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει να αποστείλει σχετική επιστολή
στο κεντρικό ΤΕΕ όπου θα αναφέρεται ότι «Το ΤΕΕ/ΤΔΜ εξέτασε το ανεπίσημο
σχέδιο νόμου το οποίο διέρρευσε στα ΜΜΕ αναφορικά με το νέο πλαίσιο το
σύστημα διαχείρισης.
Το  ΤΕΕ/ΤΔΜ  εκφράζει  τις  έντονες  επιφυλάξεις  του  για  την  αναφορά  σε
πολυμετοχοποίηση της ΜΟΔ ΑΕ η οποία στην παρούσα φάση και μάλιστα εν τη
γεννέσι  της  τελεί  υπό  καθεστώς  μονομετοχικής  σύνθεσης  (100%  Υπουργείο
Οικονομικών και μετέπειτα Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας).
Από μόνο του αυτό το γεγονός γεννά ερωτήματα για τον δημόσιο χαρακτήρα
της  διαχείρισης  των  κοινοτικών  πόρων  από  την  επόμενη  προγραμματική
περίοδο. Ενισχυτικό αυτής της ανησυχίας είναι και η αναφορά στην παράγραφο
4 του άρθρου 38 με το οποίο δίδεται ουσιαστικά η δυνατότητα πρόσληψης σε
θέση Προϊσταμένων υποψηφίων προερχόμενων από τον ιδιωτικό τομέα.
Ζητείται από το ΤΕΕ να εξετάσει το θέμα και να παρέμβει στην κατεύθυνση της
μη ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών διαχείρισης του ΕΣΠΑ.» 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο   
Σχετική η με αριθμο πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1061/16-10-2014 του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Κοζάνης. 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ21/2014
Απορρίπτεται λόγω της μη δυνατότητας άμεσης παραχώρησης από το ΤΕΕ/ΤΔΜ
ως ΝΠΔΔ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  ο   
Σε συνέχεια της απόφασης που λήφθηκε σε προηγούμενη συνεδρίαση της Δ.Ε. ο
πρόεδρος  ενημερώνει  για  την  δεύτερη  προσφορά   που  κατατέθηκε  για  την
μυκοκτονία του Αρχοντικού Παπατέρπου ( αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1047/13-10-
2014).

 
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ21/2014

Αποφασίζεται η ανάθεση υπηρεσιών απεντόμωσης, μυοκτονίας και απολύμανσης
των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Αρχοντικό Παπατέρπου σύμφωνα με την
αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1047/13-10-2014   προσφορά  συνολικού  ύψους
εφτακοσίων  είκοσι  πέντε  (725)  Ευρώ  πλέον  Φ.Π.Α. η  οποία  περιλαμβάνει  και
απεντόμωση  που  δεν  περιλαμβάνεται  στην  αντίστοιχη  προσφορά  με  αριθμ.
πρωτοκόλλου  1039/8-10-2014 (συνολικής τιμής 785€ + ΦΠΑ ) .
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Γίνεται συζήτηση για την αξιοποίηση και συντήρηση του Αρχοντικού το κόστος
του οποίου είναι πολύ μεγάλο .
Ο συν. Ντέλμας αναφέρει ότι είναι οικονμική υποχρέωση του Τ.Ε.Ε. κεντρικά.
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Ο  πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης αναφέρει   συζήτηση  που  έχει  ήδη
πραγματοποιήσει  με  το  Δήμαρχο  Καστοριάς  για  την  αξιοποίηση  του  από  το
Δήμο για εκδηλώσεις του με παράλληλη συντήρησή του από το Δήμο.

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ21/2014
Η  Διοικούσα  Επιτροπήτου  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  ,  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  γενικότερα
οικονομικά του Τ.Ε.Ε. εκφράζει τη συμφωνία της στην κατεύθυνση που ανέφερε
ο Πρόεδρος για αξιοποίησή του από το Δήμο για εκδηλώσεις του. Για το σκοπο
αυτό θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και επαφές με την Νομαρχιακή Επιτροπή
Καστοριάς, το Δήμο Καστοριάς και την Περιφέρεια (ΠΕ Καστοριάς). Στις επαφές
θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της ΔΕ Δημήτρης Μαυροματίδης, ο Αντιπρόεδρος
της  ΔΕ  Δημήτρης  Γιαννακίδης  και  το  μέλος  της  ΔΕ  συνάδελφος  Κων/νος
Ντέλμας. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                       Η Γενική Γραμματέας 

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Κλεοπάτρα  Καλαμάρα   
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