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(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 16-6-2015       19:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Επικύρωση πρακτικών 8ης συνεδρίασης.

3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
α) στην επιτροπή για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων στην έδρα κάθε
Περιφερειακής Ενότητας.
β) στο Δ.Σ. της ΔΕΠΕΠΟΚ
γ) στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΕΠΟΚ (25-6-2015).
δ) στην εξεταστική επιτροπή για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση
επαγγελματικών αδειών τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

4. Συγκρότηση Ο.Ε. «Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην
πόλη  των  Γρεβενών  με  αξιοποίηση  της  τοπικής  βιομάζας  και  άλλων
εναλλακτικών στερεών καυσίμων.

5. Υποστήριξη αποτύπωσης μνημείων Π.Ε. Γρεβενών.

6.  Επιστολή  Κουρού  Ιωάννη  για  δαπάνες  μετακίνησής  του  ως  Μηχανικού
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για το θεσμικό πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων.
β) Επιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για νομοθετική ρύθμιση για εισφορές μηχανικών.
γ)  Επιστολή  Αντιπεριφερειάρχη  Υγείας  Πρόνοιας  και  Κοινωνικής  Συνοχής
Δυτικής  Μακεδονίας  προς τη  Δ/νση Υγείας και  Ασφάλειας στην εργασία για
εκπόνηση  μελέτης  βιωσιμότητας  εκτεταμένης  επιδημιολογικής  μελέτης  και
περιβαλλοντικής μελέτης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
δ)  Ανακοίνωση  –  πρόσκληση  για  απόσπαση  ή  μετάταξη  υπαλλήλων  σε
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ (περιλαμβάνει και τη Ν.Ε. Καστοριάς).
ε)  Επιστολή  ΤΕΕ/Τμήμα  Δυτικής  Θεσσαλίας  με  θέμα  επείγουσα  νομοθετική
ρύθμιση (τροπολογία) για τα ομότιμα μέλη του ΤΕΕ.
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ζ) Πρόσκληση ΑΝ.ΚΟ. για συμμετοχή στη 2η Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνσης (24-
6-2015).
η) Ανοικτή επιστολή Πάρι Κουκουλόπουλου προς τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας  για  ολοκληρωμένο  σχέδιο  επαναπόδοσης  από  τη  ΔΕΗ  και  ένα
στοχευμένο σχέδιο χρήσης εδαφών από την πλευρά μας.
θ) Απάντηση ΑΣΕΠ για την επιστολή του ΤΕΕ/ΤΔΜ «Προκήρυξη 1Κ/2015 για
την πλήρωση 110 θέσεων στη ΔΕΗ Α.Ε. 
ι) Επιστολή ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου με θέμα «Μη επιβολή απόδοσης ΦΠΑ σε τεχνικά
έργα μετά το Ν. 4281/14 από τον ανάδοχο».
ια)  4η συνεδρίαση  Αντιπροσωπείας  ΤΕΕ,  Αθήνα  4-7-2015  –  Νέα  ειδική
συνεδρίαση για εκλογή Α’ Αντιπροέδρου και Γεν. Γραμματέα Δ.Ε. ΤΕΕ.
ιβ)  Απονομή  βραβείων  του  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  για  τον
«Σχεδιασμό Πράσινου Σημείου Αστικού Τύπου».

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «12.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος -  Πρόεδρος,  Γιαννακίδης Δημήτριος -
Αντιπρόεδρος,  Ζιώγας  Κωνσταντίνος,  Ντέλμας  Κωνσταντίνος
,Κακάλης Αθανάσιος, ,  μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ : Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος,    Συλλίρης Νικόλαος, Παμπόρης
Βασίλειος, Τζίτζικας Γεώργιος μέλη 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ12/2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος 
Επικυρώνεται αυθημερόν

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο ,2ο ,3ο,4ο5ο,6ο 

ΘΕΜΑ 1  ο   

Παρευρίσκεται  το μέλος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Αμαραντίδης
Στέλιος ο  οποίος  καταθέτει  έγγραφα  καταγγελίας  του  προς  το  Σύλλογο
Μηχανολόγων Μηχανικών σχετικά με τη διαδικασία των πρόσφατων εκλογών
στο Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών
ζητώντας τη διανομή στα μέλη στη Δ.Ε. .

Γίνεται ενημέρωση για την επετειακή εκδήλωση  για την συμπλήρωση των 15
χρόνων  λειτουργίας  του  Τμήματος  Μηχανολόγων  Μηχανικών  του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 18:00.

https://www.dropbox.com/sh/vstxepeyami40xm/AABstN1-vQsCoZMdx7LvnlKma?dl=0
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1γ)   Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης ενημερώνει  για  την  επιστολή
Αντιπεριφερειάρχη  Υγείας  Πρόνοιας  και  Κοινωνικής  Συνοχής  Δυτικής
Μακεδονίας προς τη Δ/νση Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία για εκπόνηση
μελέτης  βιωσιμότητας  εκτεταμένης  επιδημιολογικής  μελέτης  και
περιβαλλοντικής μελέτης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Ενημερώνει  επίσης  ότι  σε   επικοινωνία   του  με  τον  Αντιπεριφερειάρχη
συμφωνήθηκε να υπάρξει  συνάντηση εργασίας  για το  εξωτερικό  κόστος  του
λιγνίτη το οποίο το ΤΕΕ/ΤΔΜ πρότεινε με σχετική επιστολή του από τον Ιούλιο
του 2014. Η συνάντηση εργασίας θα γίνει στην ΜΕ Ενέργειας μετά από σχετική
συζήτηση που υπήρξε. 

1ιβ)  Ο  συνάδελφος  Ζιώγας Κωνσταντίνος,  ενημερώνει  για  την   Απονομή
βραβείων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για τον «Σχεδιασμό Πράσινου
Σημείου Αστικού Τύπου».

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ12/2015
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.μ. χαρετίζει το πρωτοποριακό χαρακτήρα του εγχειρήματος
και  αποφασίζει  την  παρακολούθηση  του  θέματoς  με  προβολή   από  την
ιστοσελίδα του τμήματος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 2  ο   
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ12/2015

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 8ης    συνεδρίασης της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
έτους 2015 με την προσθήκη της παρέμβασης του συν. Ντέλμα στο 3ο θέμα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο   
3α)  Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  432/29-5-2015  έγγραφο  της
Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας .

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ12/2015

Ορίζονται  ως  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην  επιτροπή  για  τον
προσδιορισμό  της  αξίας  ακινήτων  στην  έδρα  κάθε  Περιφερειακής  Ενότητας,
μετά  από  συννενόηση  με  τις  Νομαρχιακές  Επιτροπές  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   οι
παρακάτω συνάδελφοι 

               Γρεβενά

1. Ντώνας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός,  ως τακτικό μέλος

2. Λιούζα Δέσποινα, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό  μέλος
Καστοριά

1. Αντωνιάδης Βασίλειος, Αγρονόμος  Τοπογράφος Μηχανικός,  ως  τακτικό
μέλος

2. Αναστασιάδης  Γεώργιος,  Πολιτικός  Μηχανικός,  ως  αναπληρωματικό
μέλος
Κοζάνη

1. Λιάκου Αικατερίνη, Αγρονόμος  Τοπογράφος Μηχανικός,  ως τακτικό μέλος
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2. Ζιώγας Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως αναπληρωματικό  μέλος
Φλώρινα

1. Αλληλόμη Αναστασία, Πολιτικός  Μηχανικός,  ως τακτικό μέλος

2. Πηλείδης Παντελής, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό  μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.

3β)Γίνεται  ενημέρωση  για  την  παραίτηση  του  συναδέλφου  Κουκουλιού
Γεώργιου  από  τη  θέση  του  ως  εκπροσώπου  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στο  Δ.Σ.  της
ΔΕΠΕΠΟΚ.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ12/2015
Ορίζονται  ως  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  της
ΔΕΠΕΠΟΚ οι συνάδελφοι 

1. Τζίτζικας Γεώργιος, Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός, ως τακτικό μέλος
2. Γιαννακίδης Δημήτριος,  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,  ως αναπληρωματικό

μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
3γ)  Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  477/11-6-2015  έγγραφο  της
Δημοτικής Επιχείρησης Ενεργού Πολεδομίας Κοζάνης Α.Ε. 

Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Ετήσια Γενική Συνέλευση  της
ΔΕΠΕΠΟΚ, οι συνάδελφοι 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ12/2015

1. Γιαννακίδης Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 
2. Τζίτζικας  Γεώργιος,  Αγρονόμος  Τοπογράφος   Μηχανικός,  ως

αναπληρωματικό μέλος 

3δ ) στην εξεταστική επιτροπή για τη διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση
επαγγελματικών αδειών τεχνιτών ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Σχετική   το   με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  473/11-6-2015  έγγραφο  της
Διεύθυνσης  Βιομηχανικής  Ενέργειας  και  φυσικών  πόρων  της  περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ12/2015
Αποφασίζεται  να  διαβιβαστεί  το  έγγραφο  για  ερώτημα  και  πρόταση  στο
Σύλλογο  Διπλωματούχων  Ηλεκτρολόγων  Μηχανολόγων  Δυτικής  Μακεδονίας
και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Τμήματός μας
για συνάδελφο Μηχανικό με τα ζητούμενα προσόντα του εγγράφου.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο   

Γίνεται  παρουσίαση των  αιτήσεων  που έχουν υποβληθεί για  τη συγκρότηση
Ο.Ε.  «Διερεύνηση  δυνατότητας  υλοποίησης  τηλεθέρμανσης  στην  πόλη  των
Γρεβενών  με  αξιοποίηση  της  τοπικής  βιομάζας  και  άλλων  εναλλακτικών
στερεών καυσίμων.
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Παρευρίσκεται ο συνάδελφος Τσιαμήτρος ο οποίος παρουσιάζει την πρόταση
της  Ν.Ε.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Νομού  Γρεβενών  για  τη  συγκρότηση  της  παραπάνω
αναφερόμενης Ομάδας Εργασίας (αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 496/17-6-2015).

Ακολουθεί  διεξοδική  συζήτηση.  Λαμβάνοντας  υπόψη  την  αναγκαιότητα
υποστήριξης της Ομάδας λόγω της ειδικής προσέγγισης που απαιτείται για το
θέμα η Διοικούσα Επιτροπή αποφάσισε την συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας
ως κάτωθι

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ12/2015

Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :

«Διερεύνηση  δυνατότητας  υλοποίησης  τηλεθέρμανσης  στην  πόλη  των
Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών
στερεών καυσίμων»

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)  ΑΛΕΚΟ ΝΤΟΥΝΑ
2) ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
3) ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΑΛΛΑ
4) ΧΡΗΣΤΟ ΒΑΪΟ
5)  ΘΕΟΔΩΡΟ ΚΟΙΛΑΝΙΤΗ
6)  ΚΙΜΩΝΑ ΚΥΡΑΛΕΟ
7)  ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΑΚΝΑΚΗ
8)  ΕΥΘΥΜΙΟ ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ
9) ΝΤΑΒΟ ΝΙΚΟΛΑΟ
10) ΤΣΙΑΜΗΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
11) ΝΤΩΝΑ ΙΩΑΝΝΗ                        
                       
το έργο που αναφέρεται παραπάνω.

Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει :
1) 'Οτι το έργο θα παραδοθεί μέχρι τις 15-6-2016.

                          2) Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον 
                           έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου τους κ. Γιαννακίδη 
                           Δημήτριο και Ντέλμα Κώστα.

3) Ως αποζημίωση το ποσό των 5.000 ευρώ και θα καλυφθεί με
δαπάνη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/ ΠΕ Γρεβενών και
θα κατανεμηθεί στα μέλη της Ομάδας,  τα οποία βαρύνονται με τις
νόμιμες  κρατήσεις  με  απόφαση  της  Δ.Ε.  και  σύμφωνα  με  την
προσφορά κάθε μέλους.  Η κατανομή του ποσού της Ο.Ε.  γίνεται
σύμφωνα με την προσφορά του κάθε συναδέλφου στο έργο της
Ο.Ε. και για το λόγο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Ο.Ε.
πίνακας  κατανομής  ποσού  και  αποστέλλεται  στη  Δ.Ε.  για
επικύρωση. Σε περίπτωση μη ομόφωνης  αποδοχής της επί μέρους
κατανομής του ποσού από τα μέλη της Ομάδας Εργασίας ,  αυτό
κατανέμεται  στα μέλη της  Ο.Ε.  κατόπιν  απόφασης  της  Δ.Ε.  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

                          4) Οι συνάδελφοι Τσιαμήτρος Δημήτριος, Ντάβος Νικόλαος και 
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Γιαγκόζογλου Ευθύμιος θα συντονίζουν το έργο της Επιτροπής, ως
επιστημονική  επιτροπή  παρακολούθησης  και  θα  ενημερώνουν
τόσο την Μ.Ε.  Ενέργειας όσο και την Διοικούσα   Επιτροπή του
ΤΕΕ/ΤΔΜ όποτε απαιτείται.
5)  Η  συμμετοχή  των συναδέλφων Τσιαμήτρου Δ.,  Ντώνα Ι.  και
Ντάβου Ν. είναι χωρίς αποζημίωση.

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.

Σημειώνεται ότι η αμοιβή θα υπάρξει εφόσον υπάρξει αντίστοιχη επιχορήγηση
από την Π.Ε. Γρεβενών και το κόστος υπολογίζεται ισόποσο με την αντίστοιχη
σύμβαση  την  οποία  εξουσιοδοτείται  ο  Πρόεδρος  να  υπογράψει.  Η  χρονική
διάρκεια προσδιορίζεται σε ένα έτος (λήξη 15-6-2016). 

ΘΕΜΑ 5  ο   

Ο  Πρόεδρος  Δημήτρης  Μαυροματίδης  αναφέρει  ότι  ανάλογα  με  την
παραπάνω απόφαση του προηγούμενου θέματος (Θέμα 4: Συγκρότηση Ο.Ε.
«Διερεύνηση  δυνατότητας  υλοποίησης  τηλεθέρμανσης  στην  πόλη  των
Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών
στερεών  καυσίμων),  προετοιμάζεται  η  Σύμβαση  [απευθείας  ανάθεση  ή
προγραμματική,  κάτι που εξαρτάται από τις  δυνατότητες  της  Π.Ε.  Γρεβενών]
σύμφωνα  με  όσα  αποφασίσθηκαν  το  προηγούμενο  διάστημα  σε  αντίστοιχες
συνεδριάσεις  της  Δ.Ε.  και  κατόπιν  των  σχετικών  εισηγήσεων  των  Μ.Ε.
Πολιτισμού  και  Αντισεισμικής  Προστασίας,  πολιτικής  προστασίας  και  οδικής
ασφάλειας.

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ12/2015

Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :

«Υποστήριξη αποτύπωσης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών»

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 και παλαιότερες
αποφάσεις  της  Δ.Ε.  (Αποφάσεις  Α5/Δ.Ε./Σ5/2015  και  Α4/Δ.Ε./Σ7/2015)
αναθέτει στους:

1) Ελένη Ζαραβέλα
2) Σταυρούλα Πάπιστα
3) Διονύση Ανδρεόλα
4) Ευαγγελία Ανδρεάδου
5) Γεώργιο Λιάκο
6) Μεταξά Χρήστο
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7) Τουρτούρα Δημήτρη
8) Ντώνα Ιωάννη
9) Ντέλμα Κώστα
10) Αλμπάνη Πέτρο
11) Κουτσονάνου Αννίτα
12) Κούτσιανου Αναστασία και
13) Χάρη Νεβεσκιώτη  

το έργο που αναφέρεται παρακάτω:

1)  Αποτίμηση  της  Φέρουσας  Ικανότητας  των  Πετρογεφυρών  με  τους
παρακάτω προτεινόμενους ελέγχους:

Α)Έλεγχος  λιθοσωμάτων  ακρόβαθρων  έναντι  εισχώρησης  ριζών  από
παρακείμενα δένδρα.
Β)Έλεγχος λιθοσωμάτων μεσόβαθρων και  εμβόλων από προσχώσεις και  από
εισχώρηση ριζών καθώς και της μετατόπισης ακτογραμμής από προσχώσεις.
Γ)Έλεγχος - εντοπισμός ρηγματώσεων στα λιθοσώματα των ανωδομών.
Αιτιολόγηση - παθολογία.
Δ)Έλεγχος  έναντι  εισροής  όμβριων  από  το  κατάστρωμα  στα  υποκείμενα
λιθοσώματα. Εκτίμηση της κατάστασης του καταστρώματος.
Ε)Έλεγχος τοπικής αποσάθρωσης λίθων και κονιαμάτων.

Αναλυτικά τα γεφύρια τα οποία θα εξεταστούν είναι τα παρακάτω: 

Λίστα Γεφυριών Γρεβενών και περιοχής Βοϊου Κοζάνης

ΑΑ Γεφύρι [τοποθεσία/ονομασία] Περιφερειακή Ενότητα
1 Κουτσουμπλί Κοζάνης
2 Σβόλιανη Κοζάνης
3 Μόρφη Κοζάνης
4 Χρυσαυγή Κοζάνης
5 Κοιλάδα Κοζάνης
6 Μεγαλόπρεπο Κοζάνης
7 Ροδοχώρι Κοζάνης
8 Κρίμινι Κοζάνης
9 Λιάτιστας ή του κλεφτη Γρεβενών

10 Τρίκωμο ή καγκέλια Γρεβενών

11 Κατσουγιάννη Γρεβενών

12 Κάστρο Γρεβενών

13 Κηπουργό Γρεβενών

14 Κέντρου Γρεβενών

15 Ματσαγκάνη Γρεβενών

2) Αποτίμηση της Φέρουσας Ικανότητας των μνημειακών κατασκευών
της Π.Ε. Γρεβενών που περιλαμβάνει:

- Αποτίμηση της παθολογίας, της φθοράς και της απομείνουσας φέρουσας
ικανότητας κάθε μνημείου (βυζαντινού και μεταβυντινού) κατά τρόπο
που να μπορούν να τεθούν προτεραιότητες  για το ευρύτερο έργο της
αποκατάστασης  και  ανάδειξης  των  βυζαντινών  και  μεταβυζαντινών
μνημείων τηε περιοχής.

- Αναλυτικά,  θα  εξεταστούν  25  περίπου  μνημεία,  βυζαντινά  και
μεταβυζαντινά,  από  την  παρακάτω  ενδεικτική  λίστα  τα  οποία  και
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υποδείχθηκαν έπειτα από ενδελεχή συζήτηση και αίτημα του ΤΕΕ/ΤΔΜ
στην εποπτέυουσα Ε.Φ.Α.  Γρεβενών,  μετά και  από συννενόηση με την
Π.Ε. Γρεβενών.. 

 
Λίστα βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων περιοχής 

Δήμου Γρεβενών 

Δ.Δ. - οικισμός- θέση Ναός

Ταξιάρχης εκκρεμότητα μελέτης
Πυλωροί Αγ. Αποστόλων

Αγ. Αθανάσιος
Κοίμηση Θεοτόκου

Πιστικό Κοίμηση Θεοτόκου
Κνίδη Κοίμηση Θεοτόκου
Μεσολούρι Αγ. Δημήτριος
Πρόσβορο Αγ. Δημήτριος
Σειρήνι, θέση Λειψοκούκι Ζωοδόχος Πηγή
Σπήλαιο Ι.Μ. Κοίμησης Θεοτόκου

Λίστα βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων περιοχής 
Δήμου Δεσκάτης

Δ.Δ. - οικισμός- θέση Ναός

Παναγιά Αγ. Παρασκευή
Αγ. Αθανάσιος
Πρ. Ηλίας

Παναγιά (θέση Παλιοτούρκο) Αγ. Αθανάσιος
Τριφύλλι, θέση Νουμπενίτσα Κοίμηση Θεοτόκου 

Αγ. Γεώργιος
Κοίμηση Θεοτόκου 

Διάκος Θεοτόκος
Γήλοφος Αγ. Δημήτριος
Δασοχώρι Αγ. Νικόλαος
Τρικοκκιά Κοίμηση Θεοτόκου 
Δεσκάτη Ι.Ν. Κων/νου κ΄ Εένης

Στον  παρακάτω  Πίνακα  αποτυπώνεται  ένας  ενδεικτικός  συσχετισμός  του
φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου της προτεινόμενης σύμβασης με το
ΤΕΕ/ΤΔΜ: 

ΑΑ Παραδοτέα Τιμή Πλήθος Σύνολο

1.
Αποτίμηση παθολογίας των φθορών και 
απομένουσας φέρουσας ικανότητας [άρθρο 3] 
Πετρογέφυρου του Παραρτήματος 1.

200 15 3.000

2. Αποτίμηση παθολογίας των φθορών και 
απομένουσας φέρουσας ικανότητας [άρθρο 3] 

400 30 12.000
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για κάθε μνημειακή κατασκευή του 
Παραρτήματος 2.

3. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης στα 
Γρεβενά. 1.500 1 1.500

Σύνολο 16.500

Σημειώνεται ότι   η συμμετοχή των συν. Ντέλμα Κ. και Ντώνα Ι. στην παραπάνω
ομάδα είναι χωρίς αμοιβή.

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ12/2015

Στη συνέχεια η Δ.Ε. αποφασίζει ότι:

1. Η διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται σε ένα έτος από
την υπογραφή της σύμβασης.

2. Η εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΕ για την υπογραφή
της Σύμβασης για τα παραπάνω μνημεία και για το ποσό
που προσδιορίζεται  επίσης στον παραπάνω πίνακα και
για χρονική διάρκεια ενός έτους.

3. Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση,  την παραλαβή
και  τον  έλεγχο  της  καλής  εκτέλεσης του έργου τους  κ.
Γιαννακίδη Δημήτριο και Mαυροματίδη Δημήτρη.

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.

ΘΕΜΑ 6  ο   
Ο  Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης  αναφέρει ότι ο συνάδελφος Ιωάννης
Κουρούς κατέθεσε την παρακάτω αίτηση:
«Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε βεβαίωση κατά την οποία να αναφέρετε ότι
η  ιδιότητα  του  μηχανικού  δεν  είναι  μονοσήμαντη  αλλά  πολύπλευρη  και
πολυδιάστατη και χρησιμοποιείται και αξιοποιείται σε κάθε δραστηριότητα του
δημόσιου  υπαλλήλου  με  επωφελεία  του  ίδιου  του  Δημοσίου.  Θα  πρέπει  να
αναφερθεί  ότι  διορίστηκα με την ιδιότητα του μηχανικού ως  Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών βάση του οποίου και μου χορηγήθηκαν
οι  ειδικότητες  ΠΕ  19  –  πληροφορικής  ΑΕΙ  και  ΠΕ  12.05  –  Ηλεκτρολόγου
Μηχανικού.

Η  παραπάνω  βεβαίωση  θα  χρησιμοποιηθεί  για  αντιπρόταση  της  υπ.  αριθ.
33/2015 πράξης της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κοζάνης
κατά την οποία οι αυξημένες δαπάνες μετακίνησης στα πλαίσια άσκησης των
καθηκόντων  τους  των  διπλωματούχων  μηχανικών  (ΦΕΚ  Β  1753/2007)  δεν
είναι νόμιμες για τις δικές μου μετακινήσεις, αλλά αντιθέτως δικαιούμαι αυτές
που  προβλέπονται  στο  Ν.  2685/1999  που  ισχύει  για  τους  δημόσιους
υπαλλήλους και λειτουργούς εν γένει.     
Με δεδομένη τη θετική ανταπόκριση, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.» 
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Προτείνεται  η  διαβίβαση  του  εγγράφου  στο  ΤΕΕ  με  την  υπόμνηση  ότι  το
επάγγελμα  του  μηχανικού  δεν  περιορίζεται  ανάλογα  με  την  υπηρεσία  του
δημοσίου  τομεα  στο  οποίο  υπηρεγτεί.  Πολύ  δε  περισσότερο  όταν  έχει
προσληφθεί ως μηχανικός. 
Επειδή  το  θέμα  επηρεάζει  συναδέλφους  οι  οποίοι  είναι  και  εκτός  ΕΜΔΥΔΑΣ
[συνάδελφοι της εκπαίδευσης], νομίζω ότι το ΤΕΕ πρέπει να παρέμβει.
Σε κάθε περίπτωση να χορηγηθεί η παραπάνω βεβαίωση από μέρους μας.

«Θέμα : Αίτημα για χορήγηση βεβαίωσης.

Με το παρόν, βεβαιώνεται ότι ο Κουρούς Ιωάννης του Ηλία, αποτελεί εγγεγραμμένο
μέλος  του  ΤΕΕ/Τμήματος  Δυτικής  Μακεδονίας,  κατέχοντας  την  ειδικότητα  του
Διπλωματούχου  Ηλεκτρολόγου  Μηχανικού  και  Μηχανικού  Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών,  με  Αριθμό  Μητρώου ΤΕΕ 91858 και  με  βάση αυτήν την ιδιότητα
διορίστηκε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης (ειδικότητες
ΠΕ 19 Πληροφορικής ΑΕΙ και ΠΕ 1205 Ηλεκτρολόγου Μηχανικού).

Ιδιαίτερα, βεβαιώνεται ότι η ιδιότητα του αυτή του Διπλωματούχου Μηχανικού, δεν
είναι  μονοσήμαντη  αλλά  πολύπλευρη  και  πολυδιάστατη,  αξιοποιείται  δε  σε  κάθε
δραστηριότητα της θέσης που διατηρεί σήμερα, ως δημοσίου υπαλλήλου Υπεύθυνου
Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης,   σε
επωφελεία πάντα του  ίδιου του Δημοσίου.»

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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