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Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ:  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΓΚΥΡΗ  ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ  ΣΑΣ,  ΔΙΟΤΙ
ΣΤΙΣ 18.00 ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ 6 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ενόψει των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 .

3.  Προέγκριση δαπάνης για τη συντήρηση και φιλοξενία ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ
για το χρονικό διάστημα 1/9/2015 - 1/9/2016

4.  Επιστολή  συν.  Καμπουρλίδη  για  παράτυπη  είσπραξη  τόκων  αναδρομικής
οφειλής ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το Ν. 3986/2011

5.  Παρέμβαση  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  παράταση  της  καταγραφής  «πρωτογενούς
αιτήματος» για τις δημόσιες συμβάσεις

6.  Συνάντηση Διοικουσών Επιτροπών Επιστημονικών Επιμελητηρίων με Θέμα
την  Β1’  Φάση  του  Περιφερειακού  Πλαισίου  Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και
Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΠΠΧΣΑΑ)  της  Δυτικής  Μακεδονίας  (Πρόσκληση
Περιφερειάρχη σε συνάντησεις  εργασίας στα Γρεβενά-Κοζανη (2-9-2015)  και
στη  Φλώρινα-Καστοριά  (4-9-2015)  στο  πλαίσιο  της  διαβούλευσης  για  το
περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού).

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Επιστολή ΤΕΕ Μαγνησίας για αντιμετώπιση επιπτώσεων του περιορισμού
κίνησης κεφαλαίων στις Υπηρεσίες Δόμησης.
β)  Αίτημα  για  διάθεση  αίθουσας  εκδηλώσεων  για  παρουσίαση  του
πανεπιστημίου Frederick της Κύπρου (9-9-2015, ώρα 18.00-21.00)
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γ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ για παράταση στην ισχύ των προσωρινών αδειών των
ενεργειακών επιθεωρητών.
δ) Έγγραφο του ΤΕΕ για είσπραξη αμοιβών μηχανικών από την Εθνική Τράπεζα.
ε) Έγγραφο του ΣΑΔΑΣ με θέμα: Υπενθύμιση αιτήματος επανάληψης κλήρωσης
μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής Αττικής.
ζ) Αναπροσαρμογή προγραμμάτων τηλεφωνικών γραμμών ΟΤΕ τμήματος.
στ)  Επιστολή  Δήμου  Κοζάνης  για  την  αναβολή  λόγω  εκλογών
προγραμματισμένης ημερίδας με θέμα την μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο.
η)  Επιστολή  ΤΕΕ  Ανατολικής  Μακεδονίας  για  παράταση  της  προθεσμίας
καταβολής των ασφαλισμένων για το Α΄εξάμηνο του 2015 μέχρι 30-9-2015.   
θ)  Παράταση  υποβολής  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για   συγκρότηση  των
Συμβουλίων  Πολεοδομικών  Θεμάτων  και  Αμφισβητήσεων  Δυτ.  Μακεδονίας
μέχρι 8/9/2015

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «15.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Ζιώγας  Κωνσταντίνος,
                            Ντέλμας Κωνσταντίνος ,  Τζίτζικας  Γεώργιος,,Κακάλης 
                            Αθανάσιος, Παμπόρης Βασίλειος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Γιαννακίδης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος, ,Κυριακόπουλος 
                             Κωνσταντίνος,   Συλλίρης Νικόλαος, μέλη

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ15/2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν.   Ζιώγας  
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 1ο ,  6ο  

ΘΕΜΑ 2  ο

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ15/2015

Επιβεβαιώνονται  οι  θέσεις  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  ως  προς  την  αντιμετώπιση  των
αιτημάτων υποψηφίων – κομμάτων για συζήτηση με το ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπως αυτές
διατυπώθηκαν και αποφασίστηκαν (Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ27/2014)  στην 27η

συνεδρίαση του τμήματος (15-12-2014).

«Σχετικά με το θέμα η Δ.Ε. αποφασίζει:

 Όποιο  Κόμμα  του  Ελληνικού  Κοινοβουλίου  ζητεί  την  συμμετοχή  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ημερίδα, συνδιάσκεψη, κλπ αυτή να παρέχεται σε επίπεδο 

https://www.dropbox.com/sh/9kpp7wvru8eatcx/AAD-LWFushJsKOBQUEikG--da?dl=0
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εισήγησης  σε  συγκεκριμένα  θεματικά  πεδία  που  ως  ΤΕΕ/ΤΔΜ  έχουμε
επεξεργασμένες θέσεις

 Όποιο Κόμμα ζητεί συνάντηση θα πραγματοποιείται ενώπιον της Διοικούσας
Επιτροπής. Επίσης το ίδιο να ισχύει για τους υποψήφιους βουλευτές μέλη του
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Συναντήσεις με μηχανικούς δεν διοργανώνονται από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και
προφανώς δεν δίνονται στοιχεία όπως ισχύει για όλους

 Στις συναντήσεις θα υπάρξει συγκεκριμένη θεματολογία και θα ζητείται
η προώθηση των θέσεων μας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  ο

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ15/2015

Aποφασίζεται  η  προέγκριση  δαπάνης  ύψους  160  ευρώ  πλέον  ΦΠΑ 23%  για  τη
συντήρηση  και  φιλοξενία  της  ιστοσελίδας   του  Τ.Ε.Ε./Τ.ΔΜ  για  το  χρονικό
διάστημα 5/11/2015 - 5/11/2016.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  ο

Σχετική η με αριθμό πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 661/1-9-2015 ηλεκτρονική επιστολή 
του συναδέλφοου Καμπουρλίδη Ηλία.
Ο συν. Πρόεδρος Μαυροματίδης Δημήτρης αναφέρεται στις λεπτομέρειες του
θέματος  και  προτείνει  την  αποστολή  επιστολής  στο  κεντρικό  ΤΣΜΕΔΕ  με
κοινοποίηση στο ΤΕΕ και στο τοπικό τμήμα ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης, για το εν λόγω
θέμα.

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ15/2015

Αποφασίζεται  η  αποστολή  της  παρακάτω  επιστολής   με  θέμα  «Παράτυπη
είσπραξη  τόκων  αναδρομικής  οφειλής  ΤΣΜΕΔΕ  σύμφωνα  με  το  Ν.
3986/2011»:

“Αναφερόμενοι στο θέμα και  λαμβάνοντας υπόψιν επιστολές και  προφορικές
οχλήσεις συναδέλφων της Περιφέρειας του τμήματός μας (Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας),  σας γνωστοποιούμε πρόβλημα που εντοπίστηκε και αφορά την
παράτυπη είσπραξη τόκων αναδρομικής οφειλής ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με το Ν.
3986/2011. 

Συγκεκριμένα, συνάδελφος (προ του ’93) πλήρωσε στο τοπικό γραφείο ΤΣΜΕΔΕ
Κοζάνης,  γραμμάτιο  είσπραξης  που  αφορούσε  αναδρομικές  οφειλές  που
προέκυψαν από την εφαρμογή του Νόμου 3986/2011 (από 1/7/2011 για τους
κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ και από 1/1/2011 για τις εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ) και στις
οποίες  επιβλήθηκαν  προσαυξήσεις  (τόκοι  καθυστέρησης  εξόφλησης),  δίχως
ουδέποτε να έχει ενημερωθεί για αυτές επίσημα και έγκυρα από το Ταμείο. Η μη
ενημέρωση και ειδοποίηση για αυτές τις αναδρομικές εισφορές αφορά βέβαια
το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών ανά την Ελλάδα.  

Στο άρθρο 39 του νόμου 4331/2015 (2-07-2015) και την εγκύκλιο Φ.10043/
οικ.32742/811  (17-07-2015),  υπάρχει  ρητή  αναφορά  για  τις  αναδρομικές
διαφορές ότι «... οι οφειλές αυτές εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες 
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δόσεις, χωρίς  την  επιβολή  των  προβλεπόμενων  ποινών  λόγω
καθυστέρησης  εξόφλησής  τους».  Επισημαίνεται  ότι  η  η  πληρωμή  του
συναδέλφου  έγινε  προγενέστερα  του  παραπάνω  Νόμου  και  Εγκυκλίου.  Ο
συνάδελφος,  μετά  από  επίσκεψη στο  τοπικό  τμήμα  ΤΣΜΕΔΕ  Κοζάνης,
ενημερώθηκε ότι το επιπλέον ποσό (προσαυξήσεις) στις αναδρομικές εισφορές
που πλήρωσε, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής τεχνική δυνατότητα συμψηφισμού του
με άλλες τωρινές ή μελλοντικές του οικονομικές υποχρεώσεις στο ταμείο.

Σας παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, για να μην «τιμωρηθούν» για μια
ακόμη φορά οι συνεπείς προς το Ταμείο, ασφαλισμένοι».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  ο

Ο συν. Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης αναφέρει ότι μετά από απαίτηση 
συναδέλφων υπάρχει  ανάγκη  παρέμβασης του ΤΕΕ/ΤΔΜ για παράταση της 
καταγραφής «πρωτογενούς αιτήματος» για τις δημόσιες συμβάσεις.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ15/2015

Αποφασίζεται η αποστολή σχετικής επιστολής στον Πρόεδρο του κεντρικού 
ΤΕΕ συνάδελφο κ. Στασινό για να διερευνήσει το θέμα και να παρέμβει επί 
τούτου.

«Σύμφωνα με το άρθρο 11  του Ν. 4013/2011 περί σύστασης ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, τα στοιχεία κατά τα στάδια ανάθεσης και 
εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων που καταχωρίζονται αμελλητί από τον 
εισηγητή/συντάκτη στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων) αφορούν μεταξύ άλλων:

1. Προκηρύξεις/Προσκλήσεις και ειδικότερα το πλήρες κείμενο 
διακηρύξεων ή προσκλήσεων που αφορούν σε εγκεκριμένα αιτήματα 
ανάλογα με την ακολουθητέα διαδικασία

2. Συμβάσεις
3. Εντολές πληρωμών, δηλαδή όλες οι εντολές για ενταλματοποίηση ή οι 

εντολές πληρωμής καθώς και τα στοιχεία των σχετικών τιμολογίων

Παρατηρείται λοιπόν, ότι διαπιστώνονται παραλείψεις ως προς τις πληροφορίες
που πρέπει να αναρτώνται στο ΚΗΜΔΗΣ και να φέρουν τον σχετικό Αριθμό 
Διαδικτυακής Ανάρτησης ΑΔΑΜ. Ενδεικτικά:

 Παράλειψη ΑΔΑΜ από εντάλματα Φορέα για πληρωμή δαπάνης 
προμήθειας 

 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ, από τον οποίο ΑΔΑΜ προκύπτει ότι η καταχώριση 
στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε σε χρονικό διάστημα μετά τη δημοσίευση της 
διακήρυξης

 Μη έγκαιρη ή καθόλου καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος, 
προφανώς αποδιδόμενης σε άγνοια της υποχρέωσης από τους αρμοδίους
για αυτό,  υπαλλήλους

Ζητείται  η  παράταση  του  χρόνου  αντιμετώπισης  των  παραπάνω
περιπτώσεων  ή  η  δυνατότητα  εκ  των  υστέρων  εισαγωγής  στοιχείων,
διότι διαφορετικά θα χαρακτηριστούν ως μη κανονικές δαπάνες με ότι 
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συνεπάγεται  αυτό  για  ενδεχόμενη  απώλεια  πόρων, ιδιαίτερα
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων δεδομένου του γεγονότος ότι ο ΑΔΑΜ
αποτελεί σύμφωνα με το Ν. 4013/11 απαραίτητο  στοιχείο κανονικότητας της
δαπάνης, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 2362/1995».

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1  ο

θ) Γίνεται ενημέρωση για την παράταση που δόθηκε στην υποβολή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  των  συναδέλφων  μηχανικών  της  Δυτικής  Μακεδονίας,  για
συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δυτ.
Μακεδονίας μέχρι 8/9/2015. Η παράταση δόθηκε διότι πολλοί συνάδελφοι δεν
πρόλαβαν να κάνουν αίτηση λόγω θέρους  και διότι η διαδικασία είναι ανοιχτή
από την Περιφέρεια μέχρι τέλη Σεπτέμβρη.

ζ)                                              Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ15/2015

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και συνεννόηση με το κεντρικό ΤΕΕ 
(τράπεζα πληροφοριών) αποφασίζεται η αποστολή 2 εγγράφων προς Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
και ΤΕΕ με τα οποία το ΤΕΕ/ΤΔΜ αποδέχεται τη μεταβίβαση από την κεντρική 
υπηρεσία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας των τηλεφωνικών του γραμμών
(24610-28030,30103,39803), στο ΑΦΜ του τμήματος.

Ο  Πρόεδρος  συν.  Μαυροματίδης ενημερώνει  για  τα  αποτελέσματα  της
συνάντησης εργασίας στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας για το Επιχειρησιακο
σχέδιο  αξιοποίησης  των  πόρων  εταιρικής  κοινωνικής  2015-2019  της
κοινοπραξίας του  TAP, προς τους φορείς της Δυτ.  Μακεδονίας. Τονίζει δε την
προσπάθεια  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  ένταξη  προς  χρηματοδότηση  στο  Ε.Κ.Ε.,  του
Αρχοντικού  Παπατέρπου  για  το  οποίο  υπάρχει  και  η  σύμφωνη  γνώμη  για
προώθησή  του  από  το  Δήμαρχο  Καστοριάς.  Ο  Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  θα
επανέλθει για το θέμα όταν θα έχουμε εξελίξεις
Γίνεται ενημέρωση για τα  λοιπά αναγραφόμενα του 1ου θέματος .

ΘΕΜΑ 6  ο

Στην αίθουσα βρίσκονται ο Πρόέδρος του ΟΕΕ τμήμα Δυτικής Μακεδονίας κ.
Καρακάσης  καθώς  και  το  μέλος  του  ΟΕΕ  Δυτ.  Μακεδονίας  κ.  Τσαμπούρης.
Επίσης βρίσκονται στην αίθουσα και ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ
Δυτ.  Μακεδονίας  κ.  Σιόγκας  και  κ.  Τσίμπλινας  αντίστοιχα.  Υπενθυμίζεται  ότι
αυτή η κοινή συνάντηση Δ.Ε. των Επιστημονικών Επιμελητηρίων της Δυτικής
Μακεδονίας  έρχεται  σε  συνέχεια  παλαιότερης  απόφασης  για  κοινές
συνεδριάσεις τους όταν προκύπτουν θέματα κοινού επιστημονικού και όχι μόνο
ενδιαφέροντος. 

Ακολουθεί  συζήτηση  με  Θέμα  την  Β1’  Φάση  του  Περιφερειακού  Πλαισίου
Χωροταξικού  Σχεδιασμού  και  Αειφόρου  Ανάπτυξης  (ΠΠΧΣΑΑ)  της  Δυτικής
Μακεδονίας (Πρόσκληση Περιφερειάρχη σε συνάντησεις εργασίας στα Γρεβενά-
Κοζανη  (2-9-2015)  και  στη  Φλώρινα-Καστοριά  (4-9-2015)  στο  πλαίσιο  της
διαβούλευσης για το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού.
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Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ15/2015

Στα  πλαίσια  της  παγίωσης  της  κοινής  έκφρασης  των  επιστημονικών
επιμελητηρίων της  περιφέρειάς  μας και  μετά από αίτημα εκπροσώπων των
επιμελητηρίων  που  παρευρίσκονται  στην  συνεδρίαση  αποφασίζεται  η
κοινοποίηση  των   θεμάτων  των  συνεδριάσεων  των  μονίμων  επιτροπών  του
τμήματος στα επιμελητήρια προκειμένου να συμμετέχουν εκπρόσωποί τους  ως
παρατηρητές σε θέματα και συνεδριάσεων που τους ενδιαφέρουν. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ζιώγας Κωνσταντίνος.
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