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ΤΝΕΔΡΙΑΗ 18θ / 2015 

ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. 

Κοηάνθ            Σετάρτθ Ώρα, 
Μπουςίου & Εςτίασ 3 

(Αίκουςα υνεδριάςεων Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ.) 7-10-2015    18 : 30 μ.μ. 

ΘΕΜΑΣΑ  ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

 
1. Επικύρωςη πρακτικών 14ησ και 15ησ ςυνεδρύαςησ. 
 
2. Ενημϋρωςη – Ανακοινώςεισ*. 
 
3. Προϋγκριςη δαπανών: 
α) για προμόθεια και εγκατϊςταςη προςτατευτικό υπϋρταςησ. 
β) για προμόθεια χαρτικών και καθαριςτικών. 
 
4. Υποβολό πρόταςησ για το «Περιφερειακό Σχϋδιο βελτύωςησ τησ Προςβαςιμότητασ ςτη 
Δυτικό Μακεδονύα - προςδιοριςμόσ προτεραιοτότων για τη βϋλτιςτη επιλογό δρϊςεων 
βελτύωςησ τησ προςβαςιμότητασ των δημοςύων κτιρύων και κοινόχρηςτων χώρων 
κυρύωσ ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ» ςτο ΠΕΠ Δυτικόσ 
Μακεδονύασ. 
 
5. Διακοπό τησ προγραμματικόσ ςύμβαςησ «Προετοιμαςύα αξιοπούηςησ των μεγϊλων 
τεχνικών ϋργων τησ ΔΕΗ ςτην περιοχό» και πρόταςη ςφναψθσ νζασ προγραμματικισ 
ςφμβαςθσ με το ύδιο αντικεύμενο. 
 
6. Επιςτολό Εφορεύασ Αρχαιοτότων Γρεβενών για τεχνικό ϋκθεςη για το πετρογϋφυρο 
Ματςαγκϊνη ςτην Κρανιϊ Γρεβενών 
 
7. Διοργϊνωςη ενημερωτικόσ εκδόλωςησ για τισ ηλεκτρονικϋσ δημοπρατόςεισ ϋργων / 
μελετών.  
 
*Ενημϋρωςη – Ανακοινώςεισ 
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α) Παραύτηςη Γιώργου Τζύτζικα από μϋλοσ τησ Δ.Ε.  Νϋο μϋλοσ τησ Δ.Ε. ο ςυν. 
Παπακώςτασ Ιωϊννησ.  
β) Επιςτολό ΤΕΕ Ανατολικόσ Μακεδονύασ για το πρόβλημα των νϋων μηχανικών για 
ϊνοιγμα νϋων λογαριαςμών ςτην Ε.Τ.Ε. για κατϊθεςη των αμοιβών τουσ. 
γ) Διαβούλευςη ςτο πλαύςιο του ςταδύου Β1 του Περιφερειακού Πλαιςύου Χωροταξικού 
Σχεδιαςμού και Αειφόρου Ανϊπτυξησ. 
δ) Επιςτολό Συνδϋςμου Εργοληπτών Δημοςύων Έργων Δυτικόσ Μακεδονύασ «Αναγκαύα η 
παρϊταςη του ΕΣΠΑ και η επανεκκύνηςη του Π.Δ.Ε.» 
ε) Κοινοπούηςη υπομνόματοσ ΣΑΤΕ με θϋμα: «Επεύγοντα και ϊμεςα προβλόματα του 
κλϊδου των καταςκευών με τερϊςτιεσ επιπτώςεισ ςτην οικονομύα τησ χώρασ». 
ςτ) Επιςτολϋσ ΤΕΕ/Κεντρικόσ και Δυτικόσ Θεςςαλύασ για αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ και για 
ενεργειακούσ επιθεωρητϋσ. 
 
ζ) Συνϊντηςη για τη διατύπωςη προτϊςεων ςτο πλαύςιο του επικεύμενου αναπτυξιακού 
νόμου (Δευτϋρα 28-9-2015 ώρα 12:00 π.μ.) 
 

 
Ο Πρόεδροσ 

 
Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ 

 

Τα ςχετικά ςυνημμζνα ζγγραφα τησ Συνεδρίαςησ, βρίςκονται ςτο πρόγραμμα λογιςμικοφ 
«Dropbox» και ειδικότερα ςτο φάκελο «Διοικοφςα Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελοσ 
«18.2015». Για να τα διαβάςετε πατήςτε εδώ 
 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ : Μαυροματύδησ Δημότριοσ - Πρόεδροσ, Γιαννακύδησ Δημότριοσ - 
Αντιπρόεδροσ, , Ζιώγασ Κωνςταντύνοσ, Κυριακόπουλοσ Κωνςταντύνοσ, 
Παμπόρησ Βαςύλειοσ, Κακϊλησ Αθανϊςιοσ, Ντϋλμασ Κωνςταντύνοσ,   
Παπακώςτασ Ιωϊννησ , Συλλύρησ Νικόλαοσ μϋλη. 

ΑΠΟΝΣΕ :- μϋλοσ 
 

 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./18/2015 
Χρζθ Γεν. Γραμματζα για τθν παροφςα ςυνεδρίαςθ εκτελεί ο ςυν.   Ηιϊγασ  Κωνςταντίνοσ. 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν. 
 
 
ΕΙΡΑ ΤΖΗΣΗΗ ΘΕΜΑΣΩΝ:  ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ( Bienalle, Διάλεξθ με κακθγθτι 
Μουτςόπουλου, οριςμοί εκπροςώπων ςτο Σ.. Δθμ.Εργων , ΣΜΕΔΕ)   2ο, 1ο ,3ο, 4ο, 5ο,  6ο , 
7ο   
 
 
Ο ςυνάδελφοσ υλλίρθσ Νικόλαοσ κζτει εκτόσ Θμερθςίασ Διάταξθσ το με αρικμ. πρωτ. 
Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. 754/7-10-2015 ζγγραφο τθσ Νζασ Πρόταςθσ Μθχναικϊν του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ.  «όχι 
ςτθν  καταςκευι του νζου παραλίμνιου περιφερειακοφ δρόμου ςτθ λίμνθ Πολυφφτου, Ναι 

https://www.dropbox.com/sh/lvsnh324qputj1l/AACWqsuHbdEbMzLII0cmW6wNa?dl=0
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ςτθ βελτίωςθ τθσ επαρχιακισ οδοφ ςε μεγάλθ απόςταςθ από ότι τθσ λίμνθσ από τον Διμο 
ερβίων –Βελβεντο»  
Κατακζτει επίςθσ τθν με αρικμό πρωτ. 760/8-10-2015   επιςτολι του υλλόγου Ψαράδων για 
το κζμα . 
 
Ο Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ ηθτά από  τον Νίκο υλλίρθ ωσ εκπρόςωποσ τθσ Νζασ 
Πρόταςθσ Μθχανικϊν να απαντιςει ςε δυο ερωτιματα:  
1ον Γιατί πριν κζςει το κζμα ςτα όργανα του ΣΕΕ/ΣΔΜ όπωσ προβλζπεται από τθν κεςμικι 
του λειτουργία το δθμοςιεφει ςτα ΜΜΕ;  
2ον Γιατί αφινει για το κζμα υπονοοφμενα «Ζχει ενδιαφζρον να γνωρίηουμε ποια είναι θ 
κζςθ του ΣΕΕ/ΣΔΜ, διότι θ ςιωπι μπορεί να ερμθνευκεί ςαν αποδοχι ι ςυναίνεςθ» όταν δεν 
ζχει αποτακεί ςτα όργανα και δεν ζχει διατυπϊςει τθν άποψθ του; 
Προτείνει το ΣΕΕ/ΣΔΜ να διατυπϊςει τθν άποψθ του εμπεριςτατωμζνα ωσ οφείλει από τον 
κεςμικό του ρόλο και γι’ αυτό ιδθ ζχει ηθτιςει από τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχθ Π. 
Πλακεντά να υπάρξει ςχετικι ζγκαιρθ ενθμζρωςθ του ΣΕΕ/ΣΔΜ για τθν διατφπωςθ άποψθσ 
και ο οποίοσ τον διαβεβαίωςε ότι δεν άνοιξε θ διαβοφλευςθ και όπωσ οφείλει πριν το  
Περιφερειακό υμβοφλιο κα πραγματοποιθκεί θ ςχετικι ενθμζρωςθ. 
 
 

Απόφαςθ Α2/Δ.Ε./18/2015 
 

Σο ΣΕΕ/ΣΔΜ κάνει δεκτι τθν ειςιγθςθ του Προζδρου για διατφπωςθ άποψθσ 
εμπεριςτατωμζνα από το ΣΕΕ/ΣΔΜ κατόπιν ενθμζρωςθσ που κα υπάρξει πριν τθν 
διαβοφλευςθ και να υπάρξει αίτθμα που να ηθτεί επίςθμθ ενθμζρωςθ του ΣΕΕ/ΣΔΜ από τθν 
Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. 
 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν. 
 
Γίνεται ενθμζρωςθ για τθν αρνθτικι και άδικθ τοποκζτθςθ του Προζδρου του υλλόγου ΑμεΑ 
τθσ ΠΕ Κοηάνθσ  ςχετικά με τθ ςτάςθ του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. για τα ΑμεΑ με ςχετικό ςχόλιο ςε 
θλεκτρονικι εφθμερίδα τθσ πόλθσ [kozan.gr]. Ο Πρόεδροσ ενθμερϊνει για τθν δραςτθριότθτα 
του ΣΕΕ/ΣΔΜ που υπιρξε και υπάρχει για το κζμα τθσ ςτιριξθσ των ΑμεΑ.  
 

Απόφαςθ Α3/Δ.Ε./18/2015 
Αποφαςίηεται να απαντθκεί το ςχόλιο για  τθ ςυνεργαςία του ΣΕ.Ε./Σ.Δ.Μ.  με τον φλλογο 
Ατόμων με Αναπθρία ςτο ίδιο μζςο με τθν παρακάτω επιςτολι: 
«Σο ΣΕΕ/τμ. Δυτικισ Μακεδονίασ διευκρινίηει ότι για τα Ατομα με Αναπθρία υπάρχει ιδιαίτερθ 
ευαιςκθςία θ οποία αποδεικνφεται διαχρονικά και εμπράκτωσ.  
Επιςθμαίνουμε ότι από τον περαςμζνο Μάιο κλικθκε με πρωτοβουλία του ΣΕΕ/ΣΔΜ ςτθν 
αρμόδια Μόνιμθ Επιτροπι του, παρουςία του Προζδρου τθσ ΔΕ του ΣΕΕ/ΣΔΜ, ο νυν 
Αντιπρόεδροσ του άνω υλλόγου κ. Βαςίλθσ Κοφτςιανοσ για τον εντοπιςμό από το ΣΕΕ/ΣΔΜ 
των προβλθμάτων πρόςβαςθσ ςε δθμόςιουσ χώρουσ των ΑμεΑ ςε μια παραγωγικι 
ςυνάντθςθ. ε ςυνζχεια των παραπάνω ςυναντιςεων πραγματοποιικθκαν 2 ακόμθ 
ςυναντιςεισ τθσ αρμόδιασ Μόνιμθσ Επιτροπισ του ΣΕΕ/ΣΔΜ *με πρόςφατθ ςτισ 29.09.2015+ 
και ςε ςυνζχεια αυτϊν των ςυναντιςεων υπιρξε προγραμματιςμζνο κζμα χκεσ *28.09.2015+ 
ςτθν Διοικοφςα Επιτροπι του ΣΕΕ/τΔΜ, όπου υπιρξε και ςχετικι ομόφωνθ απόφαςθ για 
υποβολι ςχετικισ πρόταςθσ ςτο ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με τα ΑμεΑ. 
ε κάκε περίπτωςθ για το κζμα που τζκθκε είναι προφανζσ ότι το ΣΕΕ/ΣΔΜ ιταν και είναι ςτθ 
διάκεςθ όλων των ςυλλογικϊν οργάνων ςτο πλαίςιο του κεςμικοφ του ρόλου και ιδιαιτζρωσ 
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των ΑμεΑ. Ανταποκρίκθκε όταν του ηθτικθκε ςε αίτθμα του υλλόγου για παρζμβαςθ 
πρόςβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο κτίριο δθμοςίου ενδιαφζροντοσ ςτθν Πτολεμαϊδα. Για τθν ουςία 
τθσ αναφοράσ του Προζδρου των ΑΜΕΑ ΠΕ Κοηάνθσ για το ΣΕΕ/τΔΜ ςασ αναφζρουμε ότι 
υπιρξε χκεσ επικοινωνία με πρωτοβουλία του ΣΕΕ/ΣΔΜ τόςο με τον Πρόεδρο όςο και τον 
Αντιπρόεδρο του υλλόγου ΑμεΑ ΠΕ Κοηάνθσ προσ διευκρίνιςθ τθσ παρανόθςθσ που 
δθμιουργικθκε και ςυμφωνικθκε ςυνάντθςθ το αμζςωσ επόμενο χρονικό διάςτθμα με το 
νζο υμβοφλιο ΑμεΑ τθσ ΠΕ Κοηάνθσ.»   
 
Ο ςυνάδελφοσ υλλιρθσ αποχωρεί λόγω αναγκαςτικισ ςυμμετοχισ του ςτο Δ.. του Διμου 
ερβίων Βελβεντοφ όπου κα ςυηθτθκεί το κζμα που ζκεςε προθγουμζνωσ  
 
Ο Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ  ηθτεί να ςυηθτθκεί εκτόσ θμερθςία διάταξθσ το κζμα 
τθσ διοργάνωςθσ μια εκδιλωςθσ για τθν Bienalle ςτθν Κοηανθ. θμειϊνεται ότι λόγω 
περιοριςμζνου χρόνου ο ςυνάδελφοσ Κϊςτασ Δεςποτίδθσ μαηί με τον ςυνάδελφο Πολυνείκθ 
Αγγζλθ ςυηιτθςαν με τον Πρόεδρο και τα μζλθ τθσ ΜΕ Πολιτιςμοφ το κζμα τθσ διοργάνωςθσ 
μιασ Bienalle ςτθν Κοηάνθ εντόσ του τρζχοντοσ μθνόσ. ε πρϊτθ φάςθ ςτθ ςυηιτθςθ ειπϊκθκε  
ότι κάτι τζτοιο δεν είναι εφικτό για να διοργανωκεί με τθν δζουςα λεπτομζρεια όπωσ 
οφείλεται για τζτοια γεγονότα και ότι κα ιταν ςκόπιμο τθν άνοιξθ να πάμε πιο οργανωμζνα 
από κοινοφ ςτθν διοργάνωςθ μιασ τζτοιασ εκδιλωςθσ. 
Ωςτόςο τίκεται το ερϊτθμα τθσ πικανισ χαμζνθσ ευκαιρίασ αν δεν ςυμμετζχουμε για τθν 
Κοηάνθ και ίςωσ για τθν Δυτικι Μακεδονία.  Κλικθκε ο ςυνάδελφοσ Κϊςτασ Δεςποτίδθσ 
ςιμερα να παρακεςει τισ ςκζψεισ του με τθν ιδιότθτα και του Αντιδθμάρχου Κοηάνθσ.  
Ο ςυνάδελφοσ Δεςποτίδθσ ενθμερϊνει για τθν πρόταςθ να διοργανωκεί μετά από αίτθμα 
παράταςθσ που διατφπωςε ο ίδιοσ μετά του άνω προβλθματιςμοφσ με θμερομθνία πικανι 
τθν 28 Νοεμβρίου ςτθν Κοηάνθ, αντί για τισ 24 Οκτωβρίου όπωσ αρχικά είχε οριςτεί, ζκκεςθ 
προβολισ ζργων αποκατάςταςθσ (που ζχουν γίνει ςε πόλεισ τθσ Δυτικισ Μακεδονίασ) κατά 
τθν διαδρομι τθσ  Bienalle. 
θμειϊνει ότι ο ελάχιςτοσ αρικμόσ ζργων που μποροφν να ποοβλθκοφν ϊςτε να γίνει θ 
ζκκεςθ είναι 10 ζργα και αναφζρει ότι αν δεν ςυμμετζχει το Σ.Ε.Ε. δεν κα μπορζςει ο Διμοσ 
να ανταποκρικεί ςτο βακμό που κλικθκε να ςυμμετζχει τελευταία ςτιγμι.  
Ο Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ επιςθμαίνει ότι από τθν ςτιγμι που δόκθκε ζνασ 
μινασ παράταςθ, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι θμερομθνία τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2015, ενδεχομζνωσ 
να υπάρξει χρόνοσ. Προτείνει: 

 Να υπάρξει αντιπροςϊπευςθ ςε επίπεδο Δυτικισ Μακεδονίασ με τθν ςυμμετοχι / 
ςυνδιοργάνωςθ του ΣΕΕ/ΣΔΜ 

 Να μθν υπάρχει το υποχρεωτικό κόςτοσ των 50 ευρϊ ανά ςυμμετοχι 

 Να υπάρξει εςωτερικι καταρχιν επικοινωνία με τα μζλθ του ΣΕΕ ςτθ Δυτικι 
Μακεδονία με αποςτολι ενθμερωτικοφ ςθμειϊματοσ και ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα 
του ΣΕΕ/ΣΔΜ. Μετά από μια εβδομάδα και εφόςον υπάρχει ενδιαφζρον ςε ςχζςθ με 
τον ςτόχο που ζβαλε ο ςυνάδελφοσ Κϊςτασ Δεςποτίδθσ κα υπάρξει οριςτικι 
ανακοίνωςθ για το πρόγραμμα και τισ υπόλοιπεσ λεπτομζρειεσ τθσ διοργάνωςθσ. 
θμειϊνει κα ζπρεπε μια τζτοια διοργάνωςθ να προετοιμαςτεί ςε χρονικό διάςτθμα 
μεγαλφτερο αλλά εφόςον μπαίνει επιτακτικά από τον Διμο Κοηάνθσ ωσ «χαμζνθ 
ευκαιρία»  το ΣΕΕ/ΣΔΜ κα προςπακιςει να απευκυνκεί ςτουσ ςυναδζλφουσ για 
καταρχιν εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και ςυμμετοχι. 

 
Απόφαςθ Α4 /Δ.Ε./18/2015 
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Αποφαςίηεται να γίνει πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ διάρκειασ 10 θμερϊν για 
ςυμμετοχι ςυναδζλφων  ι φορζων με ζργα τουσ και ςτθ ςυνζχεια εφόςον από το 
ενδιαφζρον που κα εκδθλωκεί εκτιμθκεί ότι κα υπάρξουν ςυνολικά άνω των 10 
παρουςιάςεων τότε να προχωριςει ςτθν ςυμμετοχι ςτθν ζκκεςθ ςε  ςυνδιοργάνωςθ με: 

 Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, με πρόςωπο επαφισ τον Νικόλαο Λιανό 

 Διμοσ Κοηάνθσ, με πρόςωπο επαφισ τον Δεςποτίδθ Κωςταντίνο  

 φνδεςμοσ Γραμμάτων και Σεχνϊν Κοηάνθ Π.Ε. Κοηάνθσ, με πρόςωπο επαφισ τον 
Αγγζλθ Πολυνείκθ 

 
Σθν Ομάδα Επαφισ και προετοιμαςίασ από το ΣΕΕ/ΣΔΜ κα απαρτίηουν πζρα από τον 
Πρόεδρο τθσ ΔΕ οι ςυνάδελφοι Ηιϊγασ Κωνςταντίνοσ *μζλοσ ΔΕ+ και Ντζλμασ Κωνςταντίνοσ 
*μζλοσ ΔΕ+. Σθν διοργάνωςθ κα ςτθρίξουν τα μζλθ τθσ ΜΕ Πολιτιςμοφ και του υλλόγου 
Αρχιτεκτόνων που επικυμοφν.  
 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν. 
 
Ο πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ αναφζρει ότι με τθν ςυνεργαςία τουσ ςυναδζλφου 
Αγγζλθ Πολυνείκθ υπιρξε καταρχιν επικοινωνία με τον ομότιμο κακθγθτι Αρχιτεκτονικισ, 
Νίκο Μουτςόπουλο για τθ διοργάνωςθ μιασ διάλεξθσ εκ μζρουσ του ΣΕΕ/ΣΔΜ με κζμα που 
κα ορίςει ο κακθγθτισ. Ο Νίκοσ Μουτςόπουλοσ ζχει αςχολθκεί ιδιαίτερα με τα αρχοντικά και 
τθν αρχιτεκτονικι κλθρονομιά τθσ περιοχισ μασ. ε ςυνζχεια των παραπάνω ο Ν. 
Μουτςόπουλοσ απάντθςε ότι κα τον ενδιζφερε ευχαρίςτωσ να παραβρεκεί με ζνα κζμα - 
διάλεξθ προσ τουσ νεϊτερουσ μθχανικοφσ και όχι μόνο. Ηθτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
Διοικοφςασ Επιτροπισ και θ δαπάνθ τθσ αναμνθςτικισ πλακζτασ. 

 
 

Απόφαση Α5 /Δ.Ε./18/2015 
Αποφαςίηεται να γίνει διάλεξθ με ομιλθτι τον κακθγθτι Νίκο Μουτςόπουλο. Ο 
προχπολογιςμόσ τθσ εκδιλωςθσ ανζρχεται ςτο φψοσ των 100 Ευρϊ πλζον ΦΠΑ. 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν.  
 
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 750/6-10-2015  ϋγγραφο τησ Διεύθυνςησ 
Έργων Περιφϋρειασ Δυτικόσ Μακεδονύασ (ϋδρα).  

 
Απόφαση Α6 /Δ.Ε./18/2015 

Ορίηονται εκπρόςωποι του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. για τθ ςυγκρότθςθ Σεχνικοφ υμβουλίου Δθμοςίων 
Ζργων ςτθν Κοηάνθ για τθ διετία 2016-2017,  οι ςυνάδελφοι : 

1. Καρακάνοσ Δθμιτριοσ,  Μθχανολόγοσ Μθχανικόσ,   ωσ τακτικό μζλοσ 

2. Σςιόπτςιασ  Κων/νοσ,  Πολιτικόσ Μθχανικόσ, ωσ αναπλθρωματικό μζλοσ 

Επικυρϊνεται αυκθμερόν . 

 
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 753/7-10-2015  ϋγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ. 
 

Απόφαση Α7 /Δ.Ε./18/2015 
Ορίηονται εκπρόςωποι  του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. ςτθν Εποπτεφουςα Επιτροπι Περιφερειακοφ Γραφείου 
Κοηάνθσ,  οι ςυνάδελφοι : 
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1. Γκάςθσ Δθμιτριοσ, Αρχιτζκτονασ Μθχανικόσ,   ωσ τακτικό μζλοσ 

2. Παμπόρθσ Βαςίλειοσ, Πολιτικόσ Μθχανικόσ,  ωσ αναπλθρωματικό  μζλοσ  
Επικυρϊνεται αυκθμερόν. 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Γίνεται ενθμζρωςθ για τα  αναγραφόμενα του 2 ου κζματοσ . 
Γίνεται ενθμζρωςθ για τθν απόφαςθ για το κλείςιμο του ςυςτιματοσ αμοιβϊν για τουσ 
ςυναδζλφουσ που χρωςτοφν τισ ςυνδρομζσ ςτο  Σ.Ε.Ε.. 
 
Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ Μελενικιώτου Μαρία  ενθμερϊνει για τα προβλιματα ςχετικά 
με τθν εφαρμογι του νζου ςυςτιματοσ λογιςτθρίου του Σ.Ε.Ε. ( ςχετικι θ με αρικμό πρωτ. 
Σ.Ε.Ε. /Σ.Δ.Μ. 755/7-10-2015) που απεςτάλθ και ςτον  πρόεδρο του ΣΕΕ κο ταςινό ,  τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Σ.Ε.Ε. ςτθν Ακινα και ςτα περιφερειακά τμιματα Σ.Ε.Ε.  
 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Απόφαση Α8/Δ.Ε./18/2015 

 
Επικυρϊνονται τα πρακτικά τθσ, 14θσ και  15θσ     ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. ζτουσ 
2015 . 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 3o 

 
α) Γίνεται ενθμζρωςθ για το πρόβλθμα ςυναγερμοφ ςτα γραφεία του ΣΕΕ/ΣΔΜ μετά από 
διακοπι ρεφματοσ ςτθν περιοχι. 
 

Απόφαςθ Α9/Δ.Ε./18/2015 
Αποφαςίηεται θ εγκατάςταςθ προςτατευτικοφ υπζρταςθσ για τθν προςταςία του ςυςτιματοσ 
ςυναγερμοφ ςτα γραφεία του ΣΕΕ/ΣΔΜ φψουσ προχπολογιςμοφ 160€ πλζον ΦΠΑ. 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν.  
 

β) 

Απόφαση Α10/Δ.Ε./18/2015 
Αποφαςύζεται η προϋγκριςη δαπϊνησ ύψουσ 100,00€(πλϋον ΦΠΑ 23%) για προμόθεια 
ειδών καθαριότητασ  για τα γραφεύα του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 

 

ΘΕΜΑ 4o 

Ο Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ αναφζρει ότι οι ςυνάδελφοι τθσ Μ.Ε. Αντιςειςμικισ, 
Πολιτικισ Προςταςίασ και Οδικισ Αςφάλειασ κατόπιν διαδοχικϊν ςυναντιςεων τθσ Μ.Ε. 
πρότειναν  τθν καταγραφι των ςθμείων για τα ΑμΕΑ όπου υπάρχει πρόβλθμα πρόςβαςθσ. 
Προσ τοφτο ζγινε διερευνθτικι ςυνάντθςθ με τον Βαςίλθ Κοφτςιανο, εκλεγμζνο μζλοσ ςτθν 
Εκνικι υνομοςπονδία Ατόμων με Αναπθρία μετά από ςυνεννόθςθ με τον Μιγγο Μιχάλθ 
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Πρόεδρο του Περιφερειακοφ ςυλλόγου ΑμεΑ, ςε ςυνεδρίαςθ τθσ τον Μαιο του 2015 ϊςτε να 
καταγραφοφν ηθτιματα πρόςβαςθσ.  
Σαυτόχρονα ςτθν τεχνικι Βοικεια του ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ  υπάρχει θ προβλεψθ για 
«Περιφερειακό χζδιο βελτίωςθσ τθσ Προςβαςιμότθτασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία - 
προςδιοριςμόσ προτεραιοτιτων για τθ βζλτιςτθ επιλογι δράςεων βελτίωςθσ τθσ 
προςβαςιμότθτασ των δθμοςίων κτιρίων και κοινόχρθςτων χϊρων κυρίωσ ςτισ αςτικζσ 
περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ». Τπιρξε μια διερευνθτικι ςυνάντθςθ με τθν 
Διαχειριςτικι Αρχι του ΠΕΠ Δυτικισ Μακεδονίασ όπου φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξουν 
περαιτζρω ςυηθτιςεισ με το ΣΕΕ/ΣΔΜ αλλά και τον φλλογο ΑμεΑ για να δοφμε τον τρόπο 
εκπόνθςθσ. Σο ΣΕΕ/ΣΔΜ προτείνω να υλοποιιςει με Ομάδα Εργαςίασ τθν παραπάνω 
πραγματογνωμοςφνθ. Ηθτείται θ εξουςιοδότθςθ του Προζδρου τθσ ΔΕ ϊςτε να υπάρξει 
ςχετικι ςυνεννόθςθ και το κζμα όπωσ προκφψει κα ξαναςυηθτθκεί ωσ απόφαςθ εφόςον 
υπάρξουν ςυνεννοιςεισ προσ τθν κετικι κατεφκυνςθ. Τπενκυμίηεται ότι ηιτθςα από τθν 
Διαχειριςτικι Αρχι τθν επίςκεψθ ςτο ΣΕΕ/ΣΔΜ για τθν ενθμζρωςθ επί του τρζχοντοσ νζου 
ΠΕΠ όπωσ είχε ηθτθκεί με ςχετικι επιςτολι μασ προ μθνϊν. 
 

 
Απόφαση Α11/Δ.Ε./18/2015 

 

Αποφαςίηεται θ υποβολι πρόταςθσ για το «Περιφερειακό χζδιο βελτίωςθσ τθσ 
Προςβαςιμότθτασ ςτθ Δυτικι Μακεδονία - προςδιοριςμόσ προτεραιοτιτων για τθ βζλτιςτθ 
επιλογι δράςεων βελτίωςθσ τθσ προςβαςιμότθτασ των δθμοςίων κτιρίων και κοινόχρθςτων 
χϊρων κυρίωσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ» ςτο ΠΕΠ Δυτικισ 
Μακεδονίασ ςε ςυνεργαςία με τα ΑμεΑ. Εξουςιοδοτείται ο Πρόεδροσ Δθμιτρθσ 
Μαυροματίδθσ για όλθ τθν ςχετικι προεργαςία με τθν ςυνδρομι τθσ ΜΕ  Αντιςειςμικισ, 
Πολιτικισ Προςταςίασ και Οδικισ Αςφάλειασ όπου απαιτείται. 
 

ΘΕΜΑ 5o 

 
Ο Πρόεδροσ Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ αναφϋρει ότι η Προγραμματικι φμβαςθ 
«Προετοιμαςία αξιοποίθςθσ των μεγάλων τεχνικϊν ζργων τθσ ΔΕΘ ςτθν περιοχι» ζχει 
τελειϊςει δεδομζνου ότι από τθν  υπογραφι τθσ τθν 13.03.2012 ζωσ τθν 13.02.2014 ζχει 
λιξει αφοφ ουςιαςτικά το φυςικό αντικείμενο που είναι θ νζα λιγνιτικι μονάδα Πτολεμαϊδα 5 
αποφαςίςτθκε οριςτικά τον Απρίλιο του 2015.  
Προτείνεται θ ςφναψθ νζασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τον ίδιο προχπολογιςμό *50.000 € 
από τον Σοπικό Πόρο Ανάπτυξθσ+ και τίτλο «Διερεφνθςθ και αξιοποίθςθ των οφελών για τθ 
Δυτικι Μακεδονία από τθν καταςκευι τθσ νζασ λιγνιτικισ μονάδασ Πτολεμαϊδασ 5 από τθν 
ΔΕΗ» με τουσ ίδιουσ εταίρουσ 

 
Ο ςυνάδελφοσ Ντζλμασ αναφζρει : Όςον αφορά τθν πρόταςθ ςφναψθσ νζασ 
προγραμματικισ ςφμβαςθσ με το ίδιο αντικείμενο τθσ αρχικισ διατυπϊνουμε τθν πλιρθ 
διαφωνία μασ. ασ κυμίηω τθν απόρριψθ του αντικειμζνου τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ από τον 
υνδυαςμό που εκπροςωπϊ όταν ετζκθ προσ ψιφιςθ θ αρχικι ςφμβαςθ. 
Σα πρακτικά τθσ 14θσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του ΣΕΕ ΣΔΜ ςτισ 8-7-2010 καταγράφουν τθν 
απόλυτθ διαφωνία μασ. Θ τοποκζτθςθ μασ τότε κατζλθγε ςε ζνα ερϊτθμα που ουδζποτε 
απαντικθκε και ςε μια διαπίςτωςθ που θ πορεία των μεγάλων ζργων τθσ ΔΕΘ επαλικευςε. 
υνθμμζνα υποβάλλω και ηθτϊ να ςυμπεριλθφκοφν ςτα πρακτικά τθσ παροφςθσ 
ςυνεδρίαςθσ τα κάτωκι : 
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1. Σα ερωτιματα που πρζπει να απαντθκοφν από τθν προγραμματικι ςφμβαςθ όπωσ ζχουν 
τεκεί από το 2010. 

2. Σισ αυτονόθτεσ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα που υποτίκεται ότι κα απαντιςει θ μελζτθ 
όπωσ ζχουν απαντθκεί με τθν τοποκζτθςθ μασ από το 2010. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα εύχαμε διατυπώςει:  
«Όςον αφορά το ενταγμζνο ζργο ςτο ΕΑΠ Ν. Κοηάνθσ με τίτλο ϋϋΠροετοιμαςία τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ για τα μεγάλα ενεργειακά ζργα τθσ ΔΕΘ ςτθ Δ. Μακεδονίαϋϋ που το φυςικό του 
αντικείμενο μασ παρουςίαςε ο κ. Αντϊνιοσ Σουρλιδάκθσ ζχω να διατυπϊςω τα κάτωκι : 
1. Σο ζργο αυτό όπωσ ζχουμε προαναφζρει ςε προθγοφμενεσ ςυνεδριάςεισ δεν μπορεί να 

δικαιολογιςει το φυςικό του αντικείμενο. ιμερα μετά τθν προθγθκείςα παρουςίαςθ 
πιςτεφω ότι δεν μπορεί να ςτοιχειοκετιςει οφτε τον τίτλο του.  

2. Σα βαςικά ερωτιματα που ετζκθςαν κατά τθν παρουςίαςθ και χριηουν απάντθςθσ για να 
προςδιορίςουν το φυςικό αντικείμενο του ζργου αυτοφ κατά τθ γνϊμθ μου είναι 
ανεδαφικά, παρωχθμζνα και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ αςφμβατα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία αλλά και με τθν ίδια τθν υφι των ενεργειακϊν ζργων τθσ ΔΕΘ ςτθν περιοχι. 
Θα επιχειριςω να εξετάςω – απαντιςω ζνα προσ ζνα τα ερωτιματα αυτά με τθν ςειρά 
που ετζκθςαν προκειμζνου να αποδείξω τον ιςχυριςμό μου. 
α.  Ερϊτθμα 1ο  
ϋϋΠοιόσ είναι ο όγκοσ, οι ποςότθτεσ, θ ποιότθτα αλλά και οι προδιαγραφζσ  των υλικϊν 
που κα απαιτθκοφνϋϋ; 
Απάντθςθ : 
Θ ποςότθτα και θ ποιότθτα των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν και των εργαςιϊν 
ενςωμάτωςθσ αναφζρονται ςτθν προμζτρθςθ και το τιμολόγιο τθσ μελζτθσ εφαρμογισ 
των λιγνιτικϊν μονάδων (Πτολεμαΐδα V και Μελίτθ ΙΙ) που ζχουν εκπονθκεί ι κα 
εκπονθκοφν. Παράλλθλα οι προδιαγραφζσ των υλικϊν και εργαςιϊν αναφζρονται ςτθν 
Ειδικι και Γενικι υγγραφι υποχρεϊςεων κακϊσ και ςε άλλα παραρτιματα τθσ μελζτθσ 
εφαρμογισ. Ποςότθτα υλικϊν – εργαςιϊν, προδιαγραφζσ ενςωμάτωςθσ και τιμολόγθςθ 
κατά μετρικι μονάδα αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που ικελε 
υπογραφεί μεταξφ ΔΕΘ και αναδόχου κοινοπραξίασ των ζργων αυτϊν. Θ μελζτθ 
εφαρμογισ είναι προςβάςιμθ και θ ςφμβαςθ κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο οπότε κα είναι 
γνωςτά τα αιτοφμενα ςτοιχεία. Γιατί πρζπει να προςδιοριςτοφν δια του παρόντοσ ζργου 
αυτά που είναι ι κα είναι γνωςτά; Γιατί πρζπει να ανατρζξουμε ςε άλλα παρόμοια ζργα 
(όπωσ ανζφερε ο κ. κακθγθτισ) εφόςον κα ζχουμε τα ςτοιχεία από το ίδιο το ζργο τθσ 
μονάδασ ϋϋΠτολεμαΐδα Vϋϋ; Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφζρεται ο όροσ ϋϋο όγκοσϋϋ 
παράλλθλα με τον όρο ϋϋποςότθτεσϋϋ; Γνωρίηω ότι ο όγκοσ είναι μονάδα μζτρθςθσ 
ποςότθτασ. Μιπωσ δεν είναι πλεοναςμόσ και κάτι άλλο υποκρφπτεται;  
β. Ερϊτθμα 2ο  
ϋϋΣι απαιτιςεισ υπάρχουν ςε εξειδικευμζνθ τεχνικι υποδομι που κα απαιτθκεί και ςτο 
βακμό που αυτι κα μποροφςε να καλυφκεί από τοπικοφσ επαγγελματίεσϋϋ; 
Απάντθςθ : 
Όπωσ προανζφερε ο κ. Ακανάςιοσ Κακάλθσ εκατοντάδεσ τοπικοί επαγγελματίεσ και 
εργολθπτικζσ επιχειριςεισ διακζτουν ϋϋτεχνικι υποδομιϋϋ δθλαδι εξοπλιςμό – 
τεχνογνωςία – εμπειρία – επιςτθμονικζσ γνϊςεισ προκειμζνου να υλοποιιςουν τα 
ενεργειακά ζργα ϋϋΠτολεμαΐδα V και Μελίτθ ΙΙϋϋ. Αναφζρομαι ςτουσ επαγγελματίεσ που 
ςυμμετείχαν ςτο ζργο τθσ Μελίτθσ Ι που υλοποιοφν τα ζργα αναβάκμιςθσ των 
υφιςτάμενων λιγνιτικϊν μονάδων κακϊσ και τισ κάκε είδουσ επιςκευζσ των μονάδων 
αυτϊν. Είναι οι ίδιοι επαγγελματίεσ που υλοποίθςαν άλλα ςφνκετα με ιδιαίτερεσ τεχνικζσ 
απαιτιςεισ ζργα όπωσ θ Εγνατία Οδόσ και οι κάκετοι οδικοί άξονεσ αυτισ. Δεν 
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καταλαβαίνω τθ ςκοπιμότθτα αυτοφ του ερωτιματοσ όταν αυτονόθτα προκφπτει θ 
απάντθςθ. 
γ. Ερϊτθμα 3ο  
ϋϋΓνωρίηουμε αν θ καταςκευι κα απαιτιςει πιςτοποιθμζνεσ επιχειριςεισ κατά τα 
διάφορα ISO και αν κα ζχουν πρόβλθμα εμπλοκισ και παροχισ υπθρεςιϊνϋϋ; 
Απάντθςθ : 
Πιςτοποιθμζνεσ κατά ISO εργολθπτικζσ επιχειριςεισ ι επαγγελματίεσ αποκλειςτικά κα 
αναλάβουν υπεργολαβικά να εκτελζςουν εργαςίεσ μόνο αν αυτό προβλζπεται από τθ 
ςφμβαςθ μεταξφ ΔΕΘ και αναδόχου κοινοπραξίασ. Πράγμα που πικανόν δφναται να 
προςβλθκεί νομικά από τισ εργολθπτικζσ επιχειριςεισ που είναι εγγεγραμμζνεσ ςτο ΜΕΚ. 
Δεν γνωρίηω αν υπάρχει ανάλογο προθγοφμενο απαίτθςθσ ISO για υπεργολάβουσ ςε 
άλλεσ ςυμβάςεισ μεταξφ ΔΕΘ και αναδόχων κοινοπραξιϊν. Θ δθμοςιοποίθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ κα απαντιςει ςε αυτό το ερϊτθμα. ε κάκε περίπτωςθ θ πιςτοποίθςθ κατά ISO 
εξαγοράηεται και ωσ εκ τοφτου κατιςχφει τθσ τεχνογνωςίασ, τθσ εμπειρίασ και τθσ 
επιςτθμονικισ γνϊςθσ που κατακτοφνται. Κεκτθμζνα που διακζτουν εκατοντάδεσ 
ικαγενείσ επιχειριςεισ και επαγγελματίεσ. Δεν καταλαβαίνω γιατί θ απαίτθςθ 
πιςτοποίθςθσ κατά ISO μελετθτϊν μθχανικϊν και εργολθπτικϊν επιχειριςεων ζρχεται και 
επανζρχεται ςε διάφορεσ ανακοινϊςεισ, κζςεισ και προτάςεισ του ΣΕΕ ΣΔΜ το τελευταίο 
χρονικό διάςτθμα. Ποιόν και τι εξυπθρετεί αυτι θ εμμονι με τισ επαπειλοφμενεσ 
ςυνζπειεσ μθ πιςτοποίθςθσ κατά ISO; Ποιουσ προςπακοφν να εκβιάςουν; 
Μιπωσ κάποιοι ϋϋνεοεκςυγχρονιςτζσϋϋ κζλουν να υποβακμίςουν κατά τισ επιταγζσ τθσ 
ςυνκικθσ τθσ Μπολονια τα μθτρϊα εμπειρίασ μελετθτϊν και καταςκευαςτϊν μθχανικϊν; 
Μιπωσ είναι πιο ταπεινά τα κίνθτρα; 
Τπενκυμίηω ςτον κ. πρόεδρο τισ πάγια διατυπωμζνεσ κζςεισ του ΣΕΕ επί του κζματοσ. Θ 
ςφνταξθ – ςυμπλιρωςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ προδιαγραφϊν – κανονιςμϊν και 
αναλυτικϊν τιμολογίων παράλλθλα με τθν εφαρμογι των Ευρωκωδικων πρζπει να 
αποτελοφν τουσ πραγματικοφσ όρουσ ενάςκθςθσ του επαγγζλματοσ των μθχανικϊν. Γι’ 
αυτά πρζπει να φροντίηει κακθμερινά το ΣΕΕ. Οι ϋϋνεοεκςυγχρονιςτικζσϋϋ παρεκτροπζσ 
που ενδθμοφν τον τελευταίο καιρό ςτο ΣΕΕ ΣΔΜ πρζπει να καταγγζλλονται. 
Αυτό καταγγζλλω. 
δ. Ερϊτθμα 4ο  
ϋϋΠοιζσ οι επιμζρουσ τεχνικζσ ειδικότθτεσ που κα απαιτιςουν οι καταςκευαςτζσ και ςε τι 
ποςοςτό υπάρχει διακεςιμότθτα από τθν τοπικι αγορά εργαςίασϋϋ; 
Απάντθςθ : 
Οι εργαςίεσ υλοποίθςθσ ενόσ ζργου (που είναι γνωςτζσ για τα ςυγκεκριμζνα ζργα τθσ 
ΔΕΘ) ορίηουν αυτοτελϊσ ι κατά ομάδεσ τισ ϋϋτεχνικζσ ειδικότθτεσϋϋ εργατοτεχνικοφ 
προςωπικοφ που κα απαιτθκεί για τθν υλοποίθςθ του.  
Θ ανεργία εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ ςτον κλάδο των καταςκευϊν υπερβαίνει ςε 
ποςοςτό το 30% ςτθ Δυτικι Μακεδονία. 
Σο προφανζσ τθσ απάντθςθσ ςτο ερϊτθμα ακυρϊνει τθν διατφπωςθ του. 
ε. Ερϊτθμα 5ο  
ϋϋΠρζπει οι δυνθτικοί εργαηόμενοι να ζχουν διαπιςτευτεί για παράδειγμα ςε κζματα 
αςφάλειασ και υγιεινισ ςτθν εργαςία ϊςτε να δρομολογθκοφν ςυγκεκριμζνα ςεμινάριαϋϋ; 
Παρατιρθςθ (πριν τθν απάντθςθ) 
Μετά τισ πιςτοποιιςεισ, οι διαπιςτεφςεισ. Μετά οι αποκλειςμοί και ζπεται θ γκετοποίθςθ 
των εργαηομζνων. Σο ϋϋνεοεκςυγχρονιςτικόϋϋ ςενάριο ζχει παίξει και αλλοφ. Σϊρα ιρκε θ 
ςειρά των γθγενων. Αλλοίμονο. ϋϋΔυνθτικοί εργαηόμενοιϋϋ αντί εργαςκθςομζνων. τισ 
παραδοςιακζσ διαπιςτεφςεισ των πολιτικϊν γραφείων και λίγεσ ακόμθ 
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ϋϋνεοεκςυγχρονιςτικζσϋϋ, για να βρει κανείσ δουλειά. Σο δικαίωμα ςτθ δουλειά και ςτθ 
ηωι κεμελιϊνεται ςε ϋϋπιςτοποιιςεισϋϋ και ϋϋδιαπιςτεφςεισϋϋ γιατί ζτςι το κζλουν κάποιοι 
που χρθματοδοτοφνται από τον τοπικό πόρο ανάπτυξθσ. 
Απάντθςθ : 
φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία θ μελζτθ εφαρμογισ των ζργων περιλαμβάνει το 
χζδιο Αςφάλειασ Τγείασ (ΑΤ) που θ εφαρμογι του αποτελεί αναπόςπαςτο ςτοιχείο τθσ 
ςφμβαςθσ μεταξφ ΔΕΘ και τθσ αναδόχου κοινοπραξίασ. Σο ςχζδιο αυτό (ΑΤ) προβλζπει 
τθν ςφνταξθ Φακζλου Αςφάλειασ Τγείασ (ΦΑΤ) κατά τθ διάρκεια του ζργου και αποτελεί 
ςτοιχείο παρακολοφκθςθσ του ζργου από τθν επιβλζπουςα αρχι. Κατά τθ γνϊμθ μου 
ορκά θ νομοκεςία προβλζπει παρακολοφκθςθ των κινδφνων που απειλοφν τθν αςφάλεια 
και τθν υγεία των εργαηομζνων ςτθν πθγι προζλευςθσ τουσ. Δθλαδι ςτθν υλοποίθςθ του 
ζργου. Οι κίνδυνοι αυτοί ζχουν αναλυκεί ςτο παρελκόν, αναλφονται ςτα ςυγκεκριμζνα 
ζργα και πρζπει να ςυνεχίςουν να αναλφονται ςε όλα τα μελλοντικά ζργα για να 
βελτιςτοποιοφνται ςτο διθνεκζσ οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ με ευκφνθ των εργοδοτϊν. Κάκε 
ϋϋδιαπίςτευςθϋϋ εργαηομζνων που μονίμωσ τελοφν υπό κακεςτϊσ και πίεςθ εξαρτθμζνθσ 
παραγωγικισ εργαςίασ ζναντι αποφυγισ αυτϊν των κινδφνων αποτελεί μετάκεςθ 
ευκυνϊν από τθν πθγι προζλευςθσ (όποια και αν είναι αυτι) ςτουσ ίδιουσ τουσ 
εργαηόμενουσ. Τπενκυμίηω ότι οι κζςεισ του ΣΕΕ για κζματα αςφάλειασ και υγείασ των 
εργαηομζνων ςτισ καταςκευζσ που ζχουν διατυπωκεί ςτο παρελκόν προβλζπουν τθν 
διατιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν πιςτι εφαρμογι του ΑΤ ωσ ςυνειδθτι 
επιλογι από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν υλοποίθςθ των ζργων. Από εμπειρία ςασ 
κατακζτω ότι για τθν πιςτι εφαρμογι του ΑΤ απαιτείται πρόκεςθ και κλίμα αγαςτισ 
ςυνεργαςίασ μεταξφ εργοδοτϊν και εργαηομζνων.  
Θ όποια μετάκεςθ ευκυνϊν μζςω ϋϋδιαπιςτεφςεωνϋϋ φαλκιδεφει τθν απαιτοφμενθ κοινι 
προςπάκεια. Προςκζτω ότι οι μθ νομοκετθμζνεσ διαπιςτεφςεισ εργαηομζνων ζναντι 
αςφάλειασ και υγείασ πικανόν δυςχεράνουν το ζργο τθσ επιβλζπουςασ αρχισ. 
ςτ. Ερϊτθμα 6ο  
ϋϋΠοιά είναι θ ποςότθτα και θ ποιότθτα των απορριμμάτων και αποβλιτων που κα 
πυροδοτιςει θ καταςκευι τθσ μονάδασϋϋ; 
Απάντθςθ : 
Οι φκορζσ και οι απομειϊςεισ υλικϊν κατά είδοσ αυτοτελοφσ εργαςίασ αναφζρονται ωσ 
ποςοςτά κατόπιν μακροχρόνιων παρατθριςεων ςτον ΑΣΟΕ που ζχει καταργθκεί. Είναι 
γνωςτζσ από τθν δεκαετία του 1960. υνεπϊσ οι αναμενόμενεσ ποςότθτεσ απορριμμάτων 
δφνανται να προχπολογιςτοφν ποςοςτιαία με βάςθ τισ ποςότθτεσ των εκτελεςκθςόμενων 
εργαςιϊν που αναφζρονται ςτθ μελζτθ εφαρμογισ.  
Σα πικανά απόβλθτα κατά κανόνα αποτιμοφνται ποςοτικά κακϊσ και ζναντι αςφάλειασ 
και υγείασ των εργαηομζνων ςτο ΑΤ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ. υνεπϊσ κα καταςτοφν 
γνωςτά. 
Προσ τι θ διατφπωςθ του ερωτιματοσ; 
η. Ερϊτθμα 7ο  
ϋϋΓνωρίηουμε αν μποροφμε να ανακυκλϊςουμε ι και ακόμθ να ανακτιςουμε υλικά από τα 
απορρίμματαϋϋ; 
Απάντθςθ : 
Κατθγορθματικά ναι. Άλλωςτε πρόγραμμα ανακφκλωςθσ απορριμμάτων εφαρμόςκθκε ςε 
οριςμζνα Ολυμπιακά ζργα και ςτο ϋϋΑττικό Μετρόϋϋ. Όπωσ προανζφερα ςε προθγοφμενθ 
ερϊτθςθ για τα μζτρα αςφάλειασ – υγείασ απαιτείται κοινι προςπάκεια όλων των 
ςυμμετεχόντων ςτα ζργα ϊςτε ςυνειδθτά να ςυμμετζχουν όλοι ςτο πρόγραμμα 
ανακφκλωςθσ.  
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Όμωσ φοβοφμαι ότι με τισ κάκε είδουσ πιςτοποιιςεισ – διαπιςτεφςεισ και διαχωριςμοφσ 
που ειςάγει για τουσ εργαηόμενουσ θ ειςιγθςθ του παρόντοσ ζργου δυναμιτίηεται το 
κλίμα καλισ ςυνεργαςίασ που πρζπει να επικρατιςει μεταξφ των εμπλεκομζνων τόςο για 
τθν πιςτι εφαρμογι του ΑΤ όςο και για τθν ανακφκλωςθ των απορριμμάτων. Σο 
πρόγραμμα ανακφκλωςθσ δφναται να αποτελζςει ςτοιχείο τθσ ςφμβαςθσ μεταξφ ΔΕΘ και 
αναδόχου κοινοπραξίασ. Γιατί χρθςιμοποιοφνται οι όροι ϋϋανακφκλωςθϋϋ και ϋϋανάκτθςθϋϋ 
παράλλθλα; Είναι πλεοναςμόσ ι μιπωσ κάτι άλλο; 
Σο παρόν ζργο ςτερείται φυςικοφ αντικειμζνου. Ακόμθ χειρότερα δφνανται υπό κάποιεσ 
προχποκζςεισ εφόςον υιοκετθκοφν από τουσ αρμόδιουσ φορείσ οι γενικζσ 
ϋϋνεοεκςυγχρονιςτικζσϋϋ κατευκφνςεισ που διαφαίνονται ςτισ προκζςεισ των ςυντακτϊν 
να προκαλζςουν επιδείνωςθ του τραυματιςμζνου κλίματοσ ϋϋβιϊςιμθσ ςυνφπαρξθσ 
μεταξφ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ ΔΕΘ Α.Ε.ϋϋ. Μια ςυνφπαρξθ που πρζπει καταρχιν να 
απαλλαγεί από κάκε είδουσ εκβιαςμοφσ και ϋϋνεοεκςυγχρονιςτικοφσϋϋ διαχωριςμοφσ από 
οπουδιποτε κι αν προζρχονται. υνακόλουκα δεν πιςτεφω ότι το ςυγκεκριμζνο ζργο 
μπορεί να αποτελζςει πρότυπο ςυνεργαςίασ μεταξφ του ΣΕΕ ΣΔΜ και του Πανεπιςτθμίου 
Δυτικισ Μακεδονίασ. » 

 
Απόφαςθ Α12/Δ.Ε./18/2015 

Α. Αποφαςίηεται θ λιξθ τθσ προγραμματικισ ςφμβαςθσ «Προετοιμαςία αξιοποίθςθσ των 
μεγάλων τεχνικϊν ζργων τθσ ΔΕΘ ςτθν περιοχι»  
Β. Θ ςφναψθ νζασ προγραμματικισ ςφμβαςθσ με τουσ ίδιουσ εταίρουσ και τίτλο «Διερεφνθςθ 
και αξιοποίθςθ των οφελϊν για τθ Δυτικι Μακεδονία από τθν καταςκευι τθσ νζασ λιγνιτικισ 
μονάδασ Πτολεμαϊδασ 5 από τθν ΔΕΘ» και χρθματοδότθςθ από το Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ με κωδικό 1.1.10.. 
Γ. Εξουςιοδοτείται ο Πρόεδροσ για τθν υπογραφι τθσ Προγραμματικισ φμβαςθσ θ οποία 
δίνεται παρακάτω: 
 
 

Σίηινο: Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ ωθειεηώλ γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία από ηελ 

θαηαζθεπή ηεο λέαο ιηγληηηθήο κνλάδαο Πηνιεκαΐδαο 5 από ηε ΓΔΖ Α.Δ. 

 

 
Σπκβαιιόκελνη : 

1) Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 

2) Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο (Π.Δ.Μ.) – Εηδηθόο Λνγαξηαζκόο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Π.Δ.Μ.  

3) Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο (Τ.Ε.Ε.) / Τκήκα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 

4) Αλαπηπμηαθή Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Ε. - ΑΝΚΟ 
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ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Σήκεξα 1 Γεθεκβξίνπ 2015, εκέξα Τξίηε, ζηελ Κνδάλε νη παξαθάησ θνξείο πνπ ζα θαινύληαη ζην 

εμήο "Σπκβαιιόκελνη" : 

 

1. Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, λόκηκα εθπξνζσπνύκελε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από 

ηνλ Πεξηθεξεηάξρε θ. Καξππίδε Θεόδσξν, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 19/2015 (11-2-2015) απόθαζεο 

ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σπκβνπιίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

2. Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο πνπ εθπξνζσπείηαη λόκηκα από ηνλ Πξύηαλε θ.  Τνπξιηδάθε 

Αληώλην ηνπ Π.Δ.Μ θαη Πξόεδξν ηνπ Εηδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Π.Δ.Μ. (πξάμε 

δηνξηζκνύ 2691/5-3-2015). 

3. Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο (Τ.Ε.Ε.) / Τκήκα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, λόκηκα  εθπξνζσπνύκελν 

γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο θ. Μαπξνκαηίδε 

Δεκήηξε, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. Α12/ΔΕ/Σ18/2015 απόθαζεο ηεο Δηνηθνύζαο Επηηξνπήο ηνπ. 

4. Αλαπηπμηαθή Δπηηθήο Μαθεδνλίαο Α.Ε.– ΑΝΚΟ, λόκηκα εθπξνζσπνύκελε από ηνλ Γεληθό 

Δηεπζπληή θ. Ακαλαηίδε Γεώξγην, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 03/2015 (6-2-2015) απόθαζεο ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ (Δ.Σ.) ηεο. 

Έρνληαο ππόςε: 

α) ηελ θείκελε Εζληθή θαη Κνηλνηηθή Ννκνζεζία θαη ηδίσο ηηο θάησζη δηαηάμεηο όπσο απηέο ηζρύνπλ 

θάζε θνξά: 

 ηο Ν. 2503/97, άπθπο 1 ζε ζςνδςαζμό με ηο άπθπο 280 ηος Ν.3852/10 

 ηο Ν. 3316/05, άπθπο 46, παπάγπ. 1γ) και 

 ηο Ν. 3852/10, άπθπο 100 όπυρ ηποποποιήθηκε με ηο 

o Ν. 4071/12, άπθπο 8, παπάγπαθορ 9 και 

o Ν. 4071/12, άπθπο 9, παπάγπαθορ 2 

β) Τν Εηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο ζην 

νπνίν εληάρζεθε ην ππόςε έξγν κε ηίηιν «Πξνεηνηκαζία αμηνπνίεζεο ησλ κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ 

ηεο ΔΕΗ ζηελ πεξηνρή» θαη θσδηθό 1.1.10. 

 

ζπκθσλνύλ, ζπλνκνινγνύλ θαη ζπλαπνδέρνληαη ηα παξαθάησ : 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) / Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο παξεκβαίλεη κε  

πξσηνβνπιίεο ηνπ ζηα δεηήκαηα αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ησλ 

ηνπηθώλ δεηεκάησλ θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ κειώλ ηνπ.  

ηα πιαίζηα απηά εληάζζεηαη θαη ε πξνζπάζεηα πξνεηνηκαζίαο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο γλώζεο πξνθεηκέλνπ ε θαηαζθεπή ηνπ ΑΗ Πηνιεκαίδα 5 λα 

ιεηηνπξγήζεη πξνο όθεινο ηεο πεξηνρήο. 

Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο, γηα ηελ 

πξνώζεζε θνηλώλ ζηόρσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ Μνλάδα Πηνιεκαίδα 5, κέζα από 

ζπλεξγαηηθή θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε. 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

Αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απνηειεί :  

2.1. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο : Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ηωλ ωθειεηώλ γηα ηε Γπηηθή 

Μαθεδνλία από ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο ιηγληηηθήο κνλάδαο Πηνιεκαΐδαο 5 από ηε ΓΔΖ 

Α.Δ, κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ ζπκβαιιόκελσλ, ηνπο όξνπο πνπ αθνινπζνύλ ζηα επόκελα θαη 

ζύκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ζην ζπλεκκέλν ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα 

ηεο παξνύζαο. 

2.2. Η  εμαζθάιηζε  ησλ  ρξεκαηηθώλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

2.3. Η  αμηνπνίεζε  ηεο   εκπεηξίαο   από   παξόκνηα   έξγα   ή πξνγξάκκαηα. 

2.4. Η εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ εγθξίζεσλ (εθόζνλ απαηηεζνύλ). 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ & ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΣΩΝ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οη ζπκβαιιόκελνη  θνξείο  αλαιακβάλνπλ  ηηο  παξαθάησ ππνρξεώζεηο θαη δηθαηώκαηα: 

3.1. Ζ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ωο θνξέαο πινπνίεζεο, αλαιακβάλεη : 

3.1.1. Τη ζςνδπομή με ηοςρ αναγκαίοςρ πόποςρ όπυρ αςηό αναθέπεηαι ζηο άπθπο 4 ηηρ παπούζαρ 

ζύμβαζηρ και ζηην απόθαζη ένηαξηρ ζηο Ειδικό Αναπηςξιακό Ππόγπαμμα (4
ο
 Ε.Α.Π.) 

2012-2016 ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ με ηίηιν «Πξνεηνηκαζία αμηνπνίεζεο ησλ 

κεγάισλ ηερληθώλ έξγσλ ηεο ΔΕΗ ζηελ πεξηνρή» θαη θσδηθό 1.1.10.  
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3.1.2. Να επνπηεύεη κε πξνζσπηθό ηεο, ηελ παξαθνινύζεζε εθαξκνγήο ηεο ζύκβαζεο ζην 

πιαίζην ηνπ ζπλόινπ ησλ άξζξσλ απηήο σο ζπκβαηηθή ππνρξέσζε, πέξα από ηελ ελ γέλεη 

επνπηεία πνπ αζθεί ζηα ζέκαηα αξκνδηόηεηάο ηεο (Πξάμε 45/07 ηκήκα VI ηνπ 

Ειεγθηηθνύ Σπλεδξίνπ.) 

3.1.3. Να ενηάξει ζηον πεπιθεπειακό ζσεδιαζμό ανάπηςξήρ ηηρ, ηην καηαζκεςή ηηρ Μονάδαρ 

Πηολεμαίδα 5 και να δημιοςπγήζει πποϋποθέζειρ ενίζσςζηρ ηηρ γνώζηρ και ηυν διεπαθών 

ηος έπγος με ηην πεπιοσή. 

3.1.4. Να  διεςκολύνει  ηο  επιζηημονικό  πποζυπικό   πος   θα απαζσοληθεί   για   ηην ςλοποίηζη 

ηος ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ, ζηη ζςγκένηπυζη ηυν απαπαίηηηυν ζηοισείυν και 

πληποθοπιών. 

3.1.5. Να  πποβαίνει   ζηιρ   αναγκαίερ   ενέπγειερ   ζηο πλαίζιο ηυν απμοδιοηήηυν, παίπνονηαρ 

ςπότη ηιρ ζσεηικέρ ειζηγήζειρ - πποηάζειρ ηηρ ΑΝΚΟ, με ζκοπό ηην  διεςκόλςνζη ηηρ 

ποπείαρ ηηρ ζύμβαζηρ. 

3.1.6. Την  ςποβοήθηζη  για  ζύνατη  ειδικών ή ζςμπληπυμαηικών ζςμβάζευν πος είναι δςναηόν 

να απαιηηθούν. 

3.2. Σν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλαιακβάλεη : 

3.2.1. Να ςλοποιήζει ηο ανηικείμενο πος πεπιγπάθεηαι ζηο ζςνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ πος 

αποηελεί αναπόζπαζηο ημήμα ηηρ παπούζαρ. 

Το κόζηος ηης παραπάνω εργαζίας ανέρτεηαι ζε 50.000 € και θα καηαβληθεί από ηην 

Περιθέρεια Δσηικής Μακεδονίας προς ηο  Πανεπιζηήμιο Δσηικής Μακεδονίας, 

ζύμθωνα με ηα προβλεπόμενα ζηην παράγραθο 3.1.1 ηης παρούζας. 

 

Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο ηνπ έξγνπ είλαη ν θύξηνο Αληώληνο Σνπξιηδάθεο, Πξύηαλεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη Πξόεδξνο, Καζεγεηήο  ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ  

Μεραληθώλ ηνπ ΠΓΜ. 

 

Η δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε επζύλε ηνπ Δηδηθνύ 

Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο Π.Γ.Μ. όπνπ ζα θαηαβιεζεί θαη ην ζρεηηθό ρξεκαηηθό πνζό.  

 

Σν ζπλνιηθό ύςνο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ζα θαηαβιεζεί από ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο πξνο ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηελ 

παξάγξαθν 3.1.1 θαη 3.2.1 ηεο παξνύζαο, αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 50.000 EURO 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Φ.Π.Α., όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη ηεο πξνβιεπόκελεο 

από ην άξζξν 7 Τπ. Απ. ΚΑ 679/22.08.1996 παξαθξάηεζεο ππέξ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ). 
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3.3. Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σ.Δ.Δ.) / Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο αλαιακβάλεη : 

3.3.1. Να εποπηεύει, με πποζυπικό ηος, ηην παπακολούθηζη εθαπμογήρ ηηρ ζύμβαζηρ ζηο πλαίζιο 

ηος ζςνόλος ηυν άπθπυν αςηήρ υρ ζςμβαηική ςποσπέυζη, ζύμθυνα και με ηην απόθαζη 

ένηαξηρ ζηο ππόγπαμμα. 

3.3.2. Την  ζςνδπομή επιζηημονικού πποζυπικού με ηα απαπαίηηηα πποζόνηα μέζυ ηυν 

απμοδίυν Μονίμυν Επιηποπών ηος 

3.3.3. Τη διάσςζη ηυν ζςμπεπαζμάηυν, ηυν εμπειπιών και ηυν πποοπηικών από ηην ςλοποίηζη 

ηυν μεγάλυν ηεσνικών έπγυν ηηρ ΔΕΗ ζηην πεπιοσή, μέζυ ενημεπυηικών ενηύπυν και 

εκδηλώζευν.. 

3.4. Ζ ΑΝΚΟ αλαιακβάλεη : 

3.4.1. Τη ζςνδπομή επιζηημονικού πποζυπικού – ζηελεσών ηηρ επισείπηζηρ με ηα απαπαίηηηα 

πποζόνηα και ειδικόηηηερ, πποκειμένος να ζςμβάλλοςν ζηη διαμόπθυζη ηυν πποηάζευν, 

αξιοποιώνηαρ και ηα ποπίζμαηα ηος Επισειπηζιακού Σσεδίος Ανάπηςξηρ για ηη 

μεηαλιγνιηική πεπίοδο ηο οποίο εκπονεί και βπίζκεηαι ζε εξέλιξη..  

3.4.2. Την  ςποβοήθηζη  για  ζύνατη  ειδικών ή ζςμπληπυμαηικών ζςμβάζευν πος είναι δςναηόν 

να απαιηηθούν. 

ΠΟΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

Η πινπνίεζε ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο ηερληθήο θαη ηεο 

επηζηήκεο. 

Τν θόζηνο ηεο πξνεθηηκάηαη  ζε πελήληα ρηιηάδεο επξώ (50.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. 

Τν ηειηθό θόζηνο ζα πξνζδηνξηζζεί κε απόθαζε ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο (Κ.Ε.Π.), 

θαηά ηελ  νξηζηηθή  παξαιαβή  ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα 

μεπεξαζηεί. 

Η ζύκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην Εηδηθό Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα (Ε.Α.Π.) 2012-2016 ηεο 

Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηίηιν «Πξνεηνηκαζία αμηνπνίεζεο ησλ κεγάισλ ηερληθώλ 

έξγσλ ηεο ΔΕΗ ζηελ πεξηνρή» θαη θσδηθό 1.1.10. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

 Με ηελ ππνγξαθή ηεο  ζύκβαζεο  θαηαβάιιεηαη ζην Παλεπηζηήκην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, 

από ηνλ Εηδηθό Λνγαξηαζκό πνπ ηεξεί ε ΔΕΗ Α.Ε., πνζό δέθα ρηιηάδεο επξώ 

(10.000,00 €)  κε ην Φ.Π.Α., ζαλ  πξνθαηαβνιή. 

 Με ηελ ηκεκαηηθή πινπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

απηνύ από ηελ Κνηλή Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ αλαγθαίνπ πξνο ηνύην 

Πηλαθίνπ θαη Πξαθηηθνύ (Πηζηνπνίεζε), θαηαβάιινληαη νη επόκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο. 

 Η ηειεπηαία δόζε  ζα  αλαπξνζαξκνζζεί  ζύκθσλα  κε  ην ηειηθό θόζηνο  πνπ  ζα  πξνθύςεη, 

κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε θαη απόθαζε ησλ κειώλ ηεο Κνηλήο  Επηηξνπήο. 

Μεηά  ηελ ππνβνιή ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο ζα ππάξμεη έλα δηάζηεκα είθνζη (20) 

εκεξώλ γηα έιεγρν θαη έγθξηζε έηζη ώζηε λα  παξαιεθζεί  ζην ζύλνιό ηνπ από ηελ Κνηλή 

Επηηξνπή Παξαθνινύζεζεο, κε ηελ ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ Πξαθηηθνύ. 

Σε   πεξίπησζε   παξαηεξήζεσλ   ή   ειιείςεσλ   ζύκθσλα   κε  ηελ Πξνγξακκαηηθή Σύκβαζε,  

απηέο ζα ζπκπιεξσζνύλ από ηνλ έρνληα ηελ αξκνδηόηεηα ρσξίο επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 

Αλ  ζην δηάζηεκα ησλ είθνζη (20) εκεξώλ δελ ππάξμνπλ παξαηεξήζεηο ηόηε γίλεηαη απηνδίθαηα ε 

νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η παξνύζα  Πξνγξακκαηηθή  Σύκβαζε  ηζρύεη  από  ζήκεξα  θαη  έρεη δηάξθεηα έλα (1) έηνο. 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη, εθόζνλ ε παξάηαζε απηή εγθξίλεηαη θάζε 

θνξά, από ην Πεξηθεξεηαθό Σπκβνύιην Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ο ζπλνιηθόο θαζαξόο ρξόλνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, νξίδεηαη ζε  δώδεθα 

(12) κήλεο  από ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Οη  ρξόλνη  παξαιαβήο,  ειέγρσλ θαη εγθξίζεσλ  από  ηηο  δηάθνξεο Υπεξεζίεο δελ ιακβάλνληαη 

ππόςε  ζηνλ  παξαπάλσ  θαζαξό ρξόλν πινπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ ζηαδίσλ. 

Οπζηώδεηο κεηαβνιέο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ ζπκβαηηθνύ αληηθεηκέλνπ, ζα 

αληηκεησπίδνληαη θάζε θνξά κεηά από αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ελόο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Γηα  ηελ  παξαθνινύζεζε  πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο απηήο ζπζηήλεηαη όξγαλν κε ηελ επσλπκία 

"Κνηλή Επηηξνπή" κε έδξα ηελ Κνδάλε. 
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Η Κνηλή Επηηξνπή απνηειείηαη από πέληε (5) κέιε, σο εμήο: 

1. Έναν (1) εκππόζυπο ηηρ Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ με ηον αναπληπυηή ηος. 

2. Έναν (1) εκππόζυπο ηος Πανεπιζηημίος Δςηικήρ Μακεδονίαρ  με ηον αναπληπυηή ηος. 

3. Δύο (2) εκπποζώποςρ  ηος Τεσνικού Επιμεληηηπίος Ελλάδαρ (Τ.Ε.Ε.) / Τμήμα Δςηικήρ 

Μακεδονίαρ με ηοςρ αναπληπυηέρ ηοςρ. 

4. Έναν (1) εκππόζυπο ηηρ ΑΝΚΟ με ηον αναπληπυηή ηος. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο, νη ζπκβαιιόκελνη θνξείο ζα θνηλνπνηήζνπλ ηα νξηδόκελα από 

απηνύο κέιε ζηελ Κνηλή Επηηξνπή. 

Αληηθείκελν ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο είλαη  ε  ηήξεζε  ησλ  όξσλ  ηεο Πξνγξακκαηηθήο   Σύκβαζεο, 

ε πηζηνπνίεζε πινπνίεζεο θαη ε παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ε εληνιή θαηαβνιήο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ, ε αηηηνινγεκέλε κηθξή ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο, 

ε   ππνβνήζεζε  ηεο  πινπνίεζεο  ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο θαη ε επίιπζε θάζε  δηαθνξάο  

κεηαμύ  ησλ ζπκβαιινκέλσλ  κεξώλ,  ζρεηηθήο  κε  ηελ  εξκελεία ησλ όξσλ ή ηνλ  ηξόπν 

εθαξκνγήο ηεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Κνηλήο Επηηξνπήο  νξίδεηαη από ηα κέιε ζηελ  πξώηε  ζπλεδξίαζή  ηεο, πνπ 

ζπγθαιείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Τ.Ε.Ε./Τκήκα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Φξέε γξακκαηέα εθηειεί κέινο ηεο Επηηξνπήο. 

Η Επηηξνπή  ζπγθαιείηαη  από  ηνλ Πξόεδξό  ηεο.  Σηελ  πξόζθιεζε αλαγξάθνληαη  ηα  ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη εηδνπνηνύληαη ηα κέιε έγθαηξα εγγξάθσο. 

Σηελ εκεξήζηα δηάηαμε  αλαγξάθνληαη  ππνρξεσηηθά  θαη  εηζάγνληαη πξνο  ζπδήηεζε  ηα  ζέκαηα  

πνπ ζα δεηήζνπλ έγγξαθα νη εθπξόζσπνη έζησ θαη ελόο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ. 

Η Επηηξνπή ζπλέξρεηαη ηαθηηθά  αλά  4κελν  θαη  έθηαθηα  όηαλ  ην δεηήζεη έλαο από ηνπο 

ζπκβαιιόκελνπο θνξείο. 

Κάζε κέινο ηεο Επηηξνπήο κπνξεί, θαηά ηελ θξίζε ηνπ, λα θαιεί ζηηο ζπλεδξηάζεηο ππεξεζηαθά 

ζηειέρε ηνπ Φνξέα από ηνλ νπνίν έρεη νξηζζεί θαη ηα νπνία είλαη εκπιεθόκελα ζηελ πινπνίεζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο. 

Σπλεδξηάδεη  ζηελ Κνδάλε / Γξαθεία Σ.Δ.Δ./Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

Τα πξαθηηθά ηεο Επηηξνπήο θνηλνπνηνύληαη ζε όια ηα κέιε αθνύ ππνγξαθνύλ. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη έγθπξα όηαλ είλαη παξόληα 3 ηνπιάρηζηνλ από ηα κέιε ηεο. 

Οη απνθάζεηο είλαη αηηηνινγεκέλεο, παίξλνληαη  θαηά πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ θαη 

δεζκεύνπλ όινπο ηνπο ζπκβαιιόκελνπο θνξείο. 

Σε  πεξίπησζε  ηζνςεθίαο  ππεξηζρύεη  ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ.   

Κάζε ηαθηηθό κέινο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί από έλα αλαπιεξσκαηηθό. 

Οη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο πνπ πηζαλά ζα απαηηεζνύλ γηα ηελ ιεηηνπξγία  ηεο  Κνηλήο  Επηηξνπήο, ζα  

θαζνξηζζνύλ κε απνθάζεηο ηεο. 

  ΑΝΣΙΤΜΒΑΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΤΝΕΠΕΙΕ 

9.1. Η παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο  απηήο  ηεο  ζύκβαζεο,  πνπ ζεσξνύληαη όινη 

νπζηώδεηο ή ε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λόκνπ θαη ηεο θαιήο πίζηεο από 

νπνηνλδήπνηε από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε, παξέρεη ζηα ππόινηπα ην δηθαίσκα λα 

θαηαγγείινπλ ηε ζύκβαζε θαη  λα αμηώζνπλ θάζε ζεηηθή ή απνζεηηθή δεκηά ηνπο. 

9.2.  Ο ζπκβαιιόκελνο πνπ έρεη ηελ επζύλε ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θαηαβνιήο ησλ 

αλαγθαίσλ πόξσλ, νθείιεη  λα  πξνβαίλεη  άκεζα  θαη αλειιηπώο ζηηο ρξεκαηνδνηήζεηο 

όπσο νξίζζεθαλ θαηά ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο (άξζξν 5 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο).  
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9.3 Η δηαδηθαζία θαηαγγειίαο ηεο ζύκβαζεο πξνϋπνζέηεη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

ζπκβαιιόκελνπ ώζηε λα απαληήζεη εγγξάθσο θαη ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, ην νπνίν 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 20 εκέξεο από ηελ παξαιαβή ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ πνπ αθνξά ζηελ εθηέιεζε  θαη εξκελεία  ησλ όξσλ ηεο  

ζύκβαζεο θαη πνπ δελ ζα δηεπζεηείηαη από ηελ Κνηλή Επηηξνπή ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο,  ζα 

επηιύεηαη από ηα αξκόδηα Δηθαζηήξηα, αξκόδηνπ βαζκνύ θαη δηθαηνδνζίαο. 

  ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Σύκθσλα κε ην Ν.3852/10, άξζξν 100, είλαη δπλαηή ε κεηαθνξά πξνζσπηθνύ από ηνλ έλα θνξέα 

ζηνλ άιινλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί  ε  πινπνίεζε  ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ηεο  ζύκβαζεο. 

Η  παξαπάλσ  δπλαηόηεηα  ζα  αμηνπνηεζεί κόλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό ζεσξεζεί αλαγθαίν 

θαη ζα δεηεζεί από  ηνλ  ζπκβαιιόκελν  πνπ είλαη ππεύζπλνο γηα ην πξνζσπηθό απηό, ρσξίο λα 

ζηγεί ε εξγαζηαθή  ηνπ ζρέζε. 

ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

12.1 Κακία νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε   ηεο   πξνγξακκαηηθήο   ζύκβαζεο   δελ αλαγλσξίδεηαη 

ρσξίο έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη από  εθπξνζώπνπο ησλ  ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. 

12.2 Η κε άζθεζε δηθαησκάησλ ή ε παξάιεηςε ππνρξεώζεσλ από νπνηνδήπνηε  ζπκβαιιόκελν 

κέξνο ή ε αλνρή  θαηαζηάζεσλ αληίζεησλ πξνο ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε, θαζώο θαη ε  

θαζπζηέξεζε  ζηε ιήςε  κέηξσλ  πνπ  πξνβιέπεη  ε ζύκβαζε απηή από νπνηνδήπνηε 

ζπκβαιιόκελν κέξνο,  δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο παξαίηεζε ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ 

από δηθαίσκα ή απαιιαγή από ππνρξεώζεηο ηνπο ή αλαγλώξηζε δηθαησκάησλ, ζηα 

ζπκβαιιόκελα κέξε, πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από απηή ηελ Πξνγξακκαηηθή Σύκβαζε. 
Αςηά ζςμθώνηζαν, ζςνομολόγηζαν και ζςναποδέσθηκαν ηα ζςμβαλλόμενα μέπη  και  αθού αναγνώζθηκε ηο 

πεπιεσόμενο ηηρ ζύμβαζηρ αςηήρ ςπογπάθεηαι ζε όμοια ππυηόηςπα, όπυρ παπακάηυ, από ηα οποία ο κάθε 

ζςμβαλλόμενορ παίπνει από ένα (1). 

 

 

ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ 

Γηα ηελ Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Γηα ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

  

  

Καξππίδεο Θεόδωξνο Σνπξιηδάθεο Αληώληνο 

Πεξηθεξεηάξρεο Πξύηαλεο Παλεπηζηεκίνπ Γπη. Μαθεδνλίαο., 

Πξόεδξνο ΔΛΚΔ ΠΓΜ 
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Γηα ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο / 

Σκήκα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

Γηα ηελ Αλαπηπμηαθή Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο Α.Δ. - ΑΝΚΟ 

 

 

 

Γεκήηξεο Μαπξνκαηίδεο  Ακαλαηίδεο Γεώξγηνο 

Πξόεδξνο Γ.Δ. Γεληθόο Γηεπζπληήο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Τίτλος : Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα ενεργειακά έργα της 

ΔΕΗ στην περιοτή 

Σύντομη περιγραυή τοσ έργοσ (Φσσικό αντικείμενο έργοσ)  

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε ζπληνληζκέλε πξνεηνηκαζία ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν θαη κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία ηηο 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο θαζώο θαη ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ησλ θαηλνύξγησλ 

ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ηεο ΔΕΗ ΑΕ. Η απνηειεζκαηηθή πξνεηνηκαζία ηεο Δ. Μαθεδνλίαο 

απέλαληη ζηηο πξνθιήζεηο, απαηηήζεηο αιιά θαη ηηο επθαηξίεο πνπ αλαδύνληαη κέζα από 

ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηλνύξγησλ κνλάδσλ (Πηνιεκάί'δα V θαη Μειίηε II), κπνξεί λα 

ππξνδνηήζεη θξίζηκεο κάδαο αλαπηπμηαθέο ζπλζήθεο ηνπιάρηζηνλ ζε κεζνπξόζεζκν 

νξίδνληα. 

Η πξνεηνηκαζία αθνξά ηέζζεξηο (4) βαζηθνύο ηνκείο: i) αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη 

δηαδηθαζηώλ εθπαίδεπζεο ηνπ ηνπηθνύ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, ii) ελεκέξσζε ηνπ ηερληθνύ, 

επηζηεκνληθνύ, επηρεηξεκαηηθνύ θαη εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο πεξηθέξεηαο αλαθνξηθά κε ηηο 

δπλαηόηεηεο εκπινθήο ηνπο ζηα πξναλαθεξόκελα θαηαζθεπαζηηθά έξγα, iii) δηαρείξηζε 

απνξξηκκάησλ, αλάθηεζε πιηθώλ, πινπνίεζε ησλ έξγσλ κε ην ρακειόηεξν 6πλαηό 

πεξηβαιινληηθό απνηύπσκα θαη iλ) αμηνπνίεζε ηεο ηερλνγλσζίαο θαη γεληθόηεξεο 

δξάζεηο θεθαιαηνπνίεζεο ησλ έξγσλ. 

Με εμαίξεζε θάπνηεο κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο, ε εζληθή αιιά θαη ε δηεζλή βηβιηνγξαθία, 

ζηεξείηαη αλαθνξώλ ζρεηηθώλ κε ηελ πινπνίεζε παξόκνησλ έξγσλ. Απηό ζπκβαίλεη 

επεηδή ζηηο ρώξεο ηεο Δ. Επξώπεο, κε ηελ εμαγγειία θαηαζθεπήο κεγάισλ έξγσλ, νη 

επηζηεκνληθνί ζύκβνπινη ησλ θιαδηθώλ θνξέσλ (πρ. θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, 

μελνδόρσλ, κεηαθνξηθώλ εηαηξεηώλ θιπ) ελεκεξώλνπλ άκεζα θαη δηεμνδηθά ηα κέιε ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηόηεηεο εκπινθήο ηνπο. Τν αλάινγν βέβαηα ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

ππεξεζίεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δπζηπρώο, ε Ειιάδα γεληθόηεξα αιιά θαη ε Δ. 

Μαθεδνλία εηδηθόηεξα, ζηεξνύληαη παξόκνησλ πξαθηηθώλ θαη εκπεηξηώλ. Απηό ην θελό ζα 

θαιύςεη ην πξνηεηλόκελν ηειηθό εγρείξεκα. 
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Όκσο, ε νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηνπ, απαηηεί ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο 

σξίκαλζεο νη νπνίεο απνηεινύλ ην θπζηθό αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ θαη 

πεξηγξάθνληαη σο αθνινύζσο: 

Υποέργο 1 : Ωρίμανση – αναλστική αποτύπωση τοσ εγτειρήματος 

1.1 Οξηνζέηεζε ηνπ ζπλνιηθνύ εγρεηξήκαηνο, απνζαθήληζε ησλ ζηόρσλ, ησλ 

εηζξνώλ θαη εθξνώλ. 

1.2 Ποσοτική θαη πνηνηηθή πεξηγξαθή ησλ ηειηθώλ παξαδνηέσλ, θνζηνιόγεζε θαη 

απνηύπσζε ησλ αλαγθώλ ζε αλζξώπηλνπο πόξνπο, δεδνκέλνπ ησλ δηεπηζηεκνληθώλ 
απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ. 

1.3 Δηάρπζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. [Δηαζθάιηζε minimum 

ζπλαίλεζεο, απνδνρήο θαη θπξίσο, δηάζεζε ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ εηαίξσλ]. 

1.4 Αλάδεημε ηνπ εύξνπο ησλ απαηηνύκελσλ ζπλεξγαζηώλ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν 

(πρ. ΔΕΗ ΑΕ, ΠΔΜ, ΑΝΚΟ, ΤΕΙ, ΟΑΕΔ, ΔΙΑΔΥΜΑ, ΙΤΕΣΚ, ΚΕΠΕ, Φνξείο Τ.Α., 

Επηκειεηήξηα, Κιαδηθνί θνξείο, Σπλδέζκνπο βηνκεράλσλ θιπ). 

1.5 Εθπόλεζε ηνπ «Οδηθνύ Φάξηε» πινπνίεζεο ηνπ ηειηθνύ εγρεηξήκαηνο, κε 

έκθαζε ζηα θξίζηκα ζεκεία (milestones) ηα νπνία ζα δηαζθαιίδνπλ νκαιή θαη 

απνηειεζκαηηθή πνξεία ηνπ έξγνπ κε πξνηεηλόκελεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο. 

Υποέργο 2 : Παρακολούθηση, σποβοήθηση της σλοποίησης τοσ σποέργοσ  

2.1 Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηνπ παξαδνηένπ 1.5 κε εθζέζεηο πξνόδνπ αλά ηξίκελν 

2.2 Επηθαηξνπνίεζε παξαδνηέσλ Υπνέξγνπ 1.3 θαη 1.4 

Στότοι και τεκμηρίωση σκοπιμότητας 

Οη ζηόρνη ηνπ πξνηεηλόκελνπ έξγνπ, σο απαξαίηεηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ ηειηθνύ 

εγρεηξήκαηνο, έρνπλ σο αθνινύζσο: 

• Αλάδεημε ηνπ θπξίαξρνπ ξόινπ ησλ ηνπηθώλ θνηλσληώλ αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο 

• Απόθηεζε ηερλνγλσζίαο θαη δηαρεηξηζηηθήο εκπεηξίαο ζηελ θαηεύζπλζε ηεο 

βέιηηζηεο αμηνπνίεζεο κεγάισλ θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ 



 

   

[Γηεξεύλεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ γηα ηε Γπηηθή Μαθεδνλία από ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο ιηγληηηθήο κνλάδαο Πηνιεκαΐδαο 5 από ηε ΓΔΗ Α.Δ.]                     ει. 23/28 
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• Πξνζπάζεηα γεθύξσζεο ηνπ δηαρξνληθνύ ειιείκκαηνο ελίζρπζε ηεο 

ζπληνληζκέλεο, απνηειεζκαηηθήο θαη από θνηλνύ επσθεινύο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηεο ΔΕΗ ΑΕ 

• Εκπέδσζε θιίκαηνο θιαδηθώλ ζπλεξγαζηώλ, δηεπηζηεκνληθήο 

ζπκπιεξσκαηηθόηεηαο θαη αλάπηπμε ζπλζεθώλ πεξηθεξεηαθήο ζπλείδεζεο 

Η θαηαζθεπή ησλ θαηλνύξγησλ κνλάδσλ ηεο ΔΕΗ ΑΕ είλαη ε ηνπηθή καο «(Οιπκπηάδα». 

Οθείινπκε λα ηελ δηαρεηξηζζνύκε κε επηρεηξεκαηηθή εηνηκόηεηα, πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία, θνηλσληθή σξηκόηεηα θαη πξσηίζησο, λα ηελ αληηκεησπίζνπκε σο Επθαηξία θαη 

όρη σο Απεηιή. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ 
 

 
Προεηοιμαζία ηης ηοπικής κοινωνίας για ηα  

μεγάλα ενεργειακά έργα ηης ΔΕΗ ζηη Δ. Μακεδονία 

Τίηλος 
παραδοηέοσ 

Περιγραθή περιετομένοσ 
 

Είδος Διάρκεια Ειδικόηηηα 
εμπλεκομένων 

Κόζηος 
ζε 

ποζοζηό 
ηοσ 

ζσνολικού 
προϋπολο

γιζμού 

 
Οριοθέηηζη 

εγτειρήμαηος 
 
 
 
 
 

 
Γηεξεύλεζε ζηελ κέρξη ηώξα 
πξαθηηθή πινπνίεζεο ησλ 
κεγάισλ έξγσλ ηεο ΓΔΗ ΑΔ ζηελ 
πεξηνρή καο. Αλαζθόπεζε ησλ 
πξνβιεκάησλ θαη ησλ αδπλακηώλ 
ή ησλ ειιείςεσλ ηεο ηνπηθήο 
θνηλσλίαο λα αμηνπνηήζεη θαηά ηε 
θάζε ηεο θαηαζθεπήο, ησλ   
παιαηνηέξσλ έξγσλ (πρ Αγ. 
Γεκήηξηνο V). άξσζε ηεο 
δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο γηα 
παξόκνηεο ή νκόινγεο  πξαθηηθέο 
θαη εκπεηξίεο. Δπηθνηλσλία θαη 
ζπλεξγαζία κε ηηο αξκόδηεο 
ππεξεζίεο ηεο ΓΔΗ ΑΔ κε ζηόρν 
ηελ άληιεζε εκπεηξηώλ, 
ππνδείμεσλ, θαηεπζύλζεσλ θαη 
ηερλνγλσζίαο.  
 

Μειέηε 2 κήλεο Μεραληθνί θάζε 
εηδηθόηεηαο 

20% 

 
Ανάλσζη ηων 
ειζροών και 
εκροών ηοσ 

έργοσ 

Απνθσδηθνπνίεζε ησλ αλαγθώλ 
πνπ ζα πξνθύςνπλ κε βάζε ηελ 
ηερληθή πεξηγξαθή ζηα πιαίζηα 
ηεο πξνθήξπμεο ηεο ΓΔΗ ΑΔ θαη 
από πξνεγνύκελε εκπεηξία. Οη 
αλάγθεο αθνξνύλ ππεξεζίεο θαη 
εηδηθόηεηεο ζε  ηερληθό θαη 
εξγαηηθό δπλακηθό θαη όπνπ είλαη 
δπλαηό ζε πξνθαηαξθηηθή 
εθηίκεζε πιηθώλ.   

Οκαδνπνίεζε ησλ εθξνώλ αλά 
θαηεγνξία:  

i) αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη  
δηαδηθαζηώλ εθπαίδεπζεο 
ηνπ ηνπηθνύ εξγαηηθνύ 
δπλακηθνύ. Πηζαλέο 
αλάγθεο δηαπίζηεπζεο 
πξνζσπηθνύ ή / θαη 
ππεξεζηώλ. 

ii) δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, 
αλάθηεζε πιηθώλ, 

Μειέηε  9 κήλεο Μεραληθνί θάζε 
εηδηθόηεηαο 

70% 
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πινπνίεζε ησλ έξγσλ κε 
ην ρακειόηεξν δπλαηό 
πεξηβαιινληηθό 
απνηύπσκα 

iii) αμηνπνίεζε ηεο 
ηερλνγλσζίαο θαη 
γεληθόηεξεο δξάζεηο 
θεθαιαηνπνίεζεο κέζσ 
εθπαίδεπζεο, επηζθέςεσλ 
ζην ρώξν θαηαζθεπήο, 
εκεξίδσλ ζε εμεηδηθεπκέλα 
ζέκαηα ζηνρεπκέλα ζηνπο 
κεραληθνύο θαη 
ηερλνιόγνπο ηεο πεξηνρήο. 

iv) δηακόξθσζε γεληθώλ 
πξνηάζεσλ, από ηελ 
επεμεξγαζία ησλ 
παξαπάλσ, νη νπνίεο ζα 
δηαζθαιίδνπλ νκαιή θαη 
απνηειεζκαηηθή πνξεία 
ηνπ έξγνπ θαη θπξίσο 
πξνζηηζέκελε αμία γηα 
ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 
Δράζεις 
διάτσζης 

Δλεκέξσζε ηνπ ηερληθνύ, 
επηζηεκνληθνύ, επηρεηξεκαηηθνύ 
θαη εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο 
πεξηθέξεηαο αλαθνξηθά κε ηηο 
δπλαηόηεηεο εκπινθήο ηνπο ζηα 
πξναλαθεξόκελα  
θαηαζθεπαζηηθά έξγα,  
Γηάρπζε θαη δεκνζηνπνίεζε ηνπ 
εγρεηξήκαηνο.  Γηαζθάιηζε 
minimum ζπλαίλεζεο, απνδνρήο 
θαη θπξίσο, δηάζεζε ζπλεξγαζίαο 
όισλ ησλ εηαίξσλ.  
ρεδηαζκόο θαηάιιεινπ 
εξσηεκαηνινγίνπ θαη απνζηνιή 
ζε όινπο ηνπ δπλεηηθνύο 
εκπιεθόκελνπο θνξείο ηεο 
Πεξηθέξεηαο.  πιινγή θαη 
επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ.  

Δξσηεκαηνι
όγην, δ. 
ηύπνπ, 

εκεξίδα, 
θπιιάδην 

δηάρπζεο ζε 
ηθαλό αξηζκό 
αληηηύπσλ 

1 κήλαο Μεραληθνί θάζε 
εηδηθόηεηαο-

γξακκαηεηαθή 
ππνζηήξημε 

10% 

 

 
Επικυρϊνεται αυκθμερόν.  
Ο ςυνάδελφοσ Ντζλμασ ψθφίηει κατά και ο ςυνάδελφοσ Παμπόρθσ λευκό.  
 

ΘΕΜΑ 6o 

χετικι θ με αρικμό πρωτ. Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. 745 /5-10-2015. 
 
O Πρόεδροσ ςυν. Δ. Μαυροματίδθσ αναφζρεται ςτο εν εξελίξει ζργο τθσ Ομάδασ 
Εργαςίασ του ΣΕΕ/ΣΔΜ «Υποςτήριξη αποτφπωςησ μνημείων Πειρφερειακήσ Ενότητασ 
Γρεβενών». Επιςθμαίνει ότι ςχετικά με το πετροφζφυρο Ματςαγκάνθ ςτθν Κρανιά του 
Δ. Γρεβενϊν του παραπάνω εγγράφου τθσ Ε.Φ.Α. Γρεβενϊν, ζχει γίνει ιδθ αυτοψία 
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από τθν Ο.Ε. του ΣΕΕ/ΣΔΜ. Κατακζτει το ζγγραφο του μζλοσ τθσ Δ.Ε. και τθσ Ο.Ε. του 
ΣΕΕ/ΣΔΜ ςυν. Κ. Ντζλμα προσ τθν Ε.Φ.Α. Γρεβενϊν με επιςθμάνςεισ για τθν αποτίμθςθ 
τθσ φζρουςασ ικαντότθτασ του πετρογζφυρου Ματςαγκάνθ. 
 

θμείωμα προσ ΕΦΑ Γρεβενών (αρ. πρωτ. ΕΦΑ Γρεβενών 1287, 5-8-15) 
  
«Πρόςφατα θ ομάδα ζργου του ΣΕΕ/ΣΔΜ με αντικείμενο τθν αποτίμθςθ τθσ φζρουςασ 
ικανότθτασ των πετρογζφυρων Γρεβενϊν – Βοϊου επιςκζφτθκετο πετρογζφυρο  
«Ματςαγκάνθ» ςτθν Κρανιά Γρεβενϊν.  
 
Διαπιςτϊκθκαν οι κάτωκι ςοβαρζσ βλάβεσ που απαιτοφν άμεςεσ ςωςτικζσ εργαςίεσ: 

1. Κατάρρευςθ τμιματοσ των λικοςωμάτων του ανατολικοφ ακρόβακρου. 
2. Τποςκαφι – αποςάρκρωςθ βράχου επί του οποίου εδράηεται το δυτικό 

ακρόβακρου. Αρχόμενθ αποςάρκρωςθ των λικοςωμάτων του δυτικοφ 
ακρόβακρου. 

3. Μετατόπιςθ τθσ κοίτθσ του ποταμοφ προσ τα ανατολικά λόγω των φυτϊν που 
ζχουν αναπτυχκεί ςτο δυτικό πρανζσ με αποτζλεςμα πικανι μελλοντικι 
υπερκαταπόνθςθ του δυτικοφ ακρόβακρου. 

4. Ειςροι ομβρίων αππό το κατάςτρωμα ςτα υποκείμενα λικοςϊματα ςε όλο το 
ορατό ανάπτυγμα του καταςτρϊματοσ. 

5. Παρατθρικθκε πθγι ςτο δυτικό ακρόβακρο που απορρζει ανάντι του 
πετρογζφυρου. 

 
Οι άμεςεσ ςωςτικζσ εργαςίεσ που απαιτοφνται είναι οι κάτωκι: 

1. Ανάκτθςθ του λικοςϊματοσ του ανατολικοφ ακρόβακρου που ζχει καταρρεφςει. 
2. Αποκάταςταςθ του βράχου ζδραςθσ του δυτικοφ ακρόβακρου με χριςθ 

ενεμάτων και ανακτιςεων. 
3. Κακαριςμόσ των πρανϊν ςε ικανό μικοσ ανάντι του ποταμοφ για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ κοίτθσ του ποταμοφ και τθσ ομαλισ γραμμικισ ροισ. 
4. Μερικι ανάκτθςθ του λίκινου καταςτρϊματοσ και ςτεγανοποίθςθ ζναντι 

ειςροισ όμβριων 
5. Τδρομάςτευςθ τθσ πθγθσ και παροχζτευςθ ςτθν κοίτθ του ποταμοφ 

 
 
ασ επιςθμαίνουμε τθν ςοβαρότθτα τθσ κατάςταςθσ του πετρογζφυρου. Οι ςωςτικζσ 
εργαςίεσ κα πρζπει να εκτελεςτοφν πριν τθ χειμερινι περίοδο.  
 
Είμαςτε ςτθ διάκεςθ τθσ Τπθρεςίασ ςασ για πρόςκετεσ πλθροφορίεσ.  
ασ αποςτζλλουμε πλιργ φωτογραφικι αποτφπωςθ των βλαβϊν. 
 

Εκ μζρουσ τθσ Ο.Ε. του ΣΕΕ/ΣΔΜ 
Ντζλμασ Κωνςταντίνοσ» 

 
Απόφαση Α13/Δ.Ε./18/2015 

 

Απνθαζίδεηαη ε επηθνηλσλία κε ηελ ΕΦΑ Γξεβελώλ γηα ην ελ ιόγσ ζέκα θαη ε 

επαλαπξνώζεζε ηνπ παξαπάλσ εγγξάθνπ 
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ΘΔΜΑ 7
o 

 

Ο  ςυν. Παμπόρθσ Βαςίλθσ αναφζρει ότι το Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..) αποτελεί ζνα ολοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα που 
αναπτφςςεται ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Τπουργείου Οικονομίασ 
Τποδομϊν, Ναυτιλίασ & Σουριςμοφ και μζςω αυτοφ κα πραγματοποιείται θλεκτρονικά 
όλθ θ διαγωνιςτικι διαδικαςία και θ παρακολοφκθςθ μίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ με 
προχπολογιςμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ ΦΠΑ. Ειδικότερα το ςφςτθμα διακζτει ιδθ 
λειτουργίεσ που αφοροφν τθν κατάρτιςθ και δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ενόσ 
διαγωνιςμοφ, τθν υποβολι των προςφορϊν από τουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ, τθν 
αξιολόγθςθ και τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Παράλλθλα κα διατίκενται επιπλζον λειτουργίεσ όπωσ θ εκτζλεςθ και παρακολοφκθςθ 
τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, θ θλεκτρονικι παραγγελία, θ θλεκτρονικι τιμολόγθςθ και θ 
θλεκτρονικι πλθρωμι. Επιπρόςκετα το ςφςτθμα αυτό προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ 
φορείσ του Δθμοςίου να εφαρμόςουν νζεσ τεχνικζσ ςτισ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ 
ςυμβάςεων, όπωσ είναι ο θλεκτρονικόσ πλειςτθριαςμόσ, τα δυναμικά ςυςτιματα 
αγορϊν, ο ανταγωνιςτικόσ διάλογοσ και θ ςυμφωνία – πλαίςιο. τθν αντίςτοιχθ 
διαδικτυακι πφλθ (portal) www.promitheus.gov.gr παρζχονται όλεσ οι ςχετικζσ 
πλθροφορίεσ και αναρτϊνται οι νόμοι, οι εγκφκλιοι, οι οδθγίεσ και οι λοιπζσ 
ανακοινϊςεισ.  
 
Ο ςυν. Παμπόρθσ Βαςίλθσ τονίηει ότι υπάρχει θ αναγκαιότθτα για ενθμζρωςθ των 
μελϊν του ΣΕΕ/ΣΔΜ και προσ τοφτο κα ηθτθκεί θ διοργάνωςθ ςχετικισ ενθμερωτικισ 
εκδιλωςθσ δεδομζνου ότι από 1/12/2015 κα υπάρξει υποχρεωτικι εφαρμογι του ςτισ 
Μελζτεσ & ςυναφείσ υπθρεςίεσ του ν.3316/2005 κακϊσ και ςτα Δθμόςια Ζργα. 
 
Σζλοσ τονίηει ότι είναι ανάγκθ να μθν αφεκεί το παραπάνω κζμα ςτουσ κλαδικοφσ 
ςυλλόγουσ, διότι αφορά τόςο τουσ Δθμοςίουσ Τπαλλιλουσ, όςο και τουσ Ελεφκερουσ 
Επαγγελματίεσ, εταιρίεσ και Ιδιωτικοφσ υπαλλιλουσ που εργάηονται ςε τζτοιου είδουσ 
εταιρίεσ. 
 

Απόφαςθ Α14/Δ.Ε./18/2015 
 
Αποφαςίηεται θ αποςτολι  ςτθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου τθσ  παρακάτω επιςτολι 
για τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικισ εκδιλωςθσ για τισ θλεκτρονικζσ δθμοπρατιςεισ 
ζργων/μελετϊν  
 
Λαμβάνοντασ υπόψιν τον οριςμό τθσ θμερομθνίασ ζναρξθσ (1/12/2015) τθσ 
υποχρεωτικισ χριςθσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(Ε..Θ.ΔΘ..)  για τθν ανάκεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων εκπόνθςθσ μελετϊν και 
παροχισ ςυναφϊν υπθρεςιϊν του Ν. 3316/2005 για όλουσ τουσ φορείσ του Δθμοςίου, 
ςασ γνωςτοποιοφμε τθν άμεςθ ανάγκθ για ενθμζρωςθ όλων των μελϊν του Σεχνικοφ 
Επιμελθτθρίου Ελλάδασ/Σμιματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δεδομζνου τθσ άμεςθσ εφαρμογισ του Ε..Θ.ΔΘ.. και του πολφ μεγάλου εφρουσ 
δυνθτικϊν χρθςτϊν του (Δθμόςιοι Τπάλλθλοι, Ελεφκεροι Επαγγελματίεσ, Επιχειριςεισ 
κτλ.), θ άμεςθ εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ όλων των μελϊν του ΣΕΕ/ΣΔΜ ςε μια τζτοιου 
μεγζκουσ θλεκτρονικι διαγωνιςτικι διαδικαςία και παρακολοφκθςθ μιασ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ και απαραίτθτθ προχπόκεςθ άρτιασ εφαρμογισ 
του Ε..Θ.ΔΘ..  

Σο ΣΕΕ/ΣΔΜ είναι ςτθ διάκεςι ςασ για υλοποίθςθ οποιουδιποτε πρόςφορου τρόπου 
κρίνετε (ςεμινάρια, θμερίδα, τθλεκπαίδευςθ κτλ.) με ςκοπό τθν ταχφτερθ ενθμζρωςθ 
των μελϊν του”.  

 

 

Λφεται θ ςυνεδρίαςθ. 
 
Ο Πρόεδροσ                                                      Ο εκτελών χρζθ Γενικοφ  Γραμματζωσ   
 
 
 
 
Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ                            Ζιώγασ Κωνςταντίνοσ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


