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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 2-9-2016
Αρ. πρωτ.: 636

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΤΡΙΤΗ
17-5-2016

Ώρα,
7:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Συνδιοργάνωση ημερίδας με τον Σύλλογο Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων
Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα : Καλές πρακτικές εξοικονόμησης
ενέργειας σε κτίρια τριτογενούς τομέα.
3. Συνδιοργάνωση ημερίδας με τον Ενιαίο Σύλλογο Μελών Διδακτικού και
Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις
προοπτικές απασχόλησης του κλάδου των Μηχανικών.
4. Προμήθεια υλικών καθαριότητας.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Ανακοίνωση ΠΣΧΜ για απαράδεκτες συντεχνιακές ενέργειες του προεδρεύοντος
του ΠΣΔΜ-Η.
β) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΜ με θέμα την επανέναρξη διαδικασίας χορήγησης νέων
αδειών Ελεγκτών Δόμησης και διόρθωση προβλημάτων που δημιουργούνται από
συγκεκριμένες προβλέψεις του πλαισίου ορισμού τους.
γ) Διαβίβαση απαντητικής επιστολής για ερώτημα της Π.Ε. Φλώρινας σχετικά με τη
χρήση ξυλείας που προορίζεται για κολόνες της ΔΕΗ.
δ) Ευχαριστήριο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ατόμων με αναπηρία
Δυτικής Μακεδονίας «Ηλιαχτίδα».
ε) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για συμμετοχή σε σύσκεψη με την Ευρωβουλευτή και
Αντιπρόεδρο της Ευρωομάδας των Πράσινων Ska Keller με επίκεντρο
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περιβαλλοντικά θέματα και μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο (Τρίτη 17-52016)ώρα 17:30.
στ) Έγγραφο Προέδρου Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για τις παρατηρήσεις θεσμικού
πλαισίου για τη λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ (μέχρι 16-52016).
ζ) Επιστολή Βουλευτή Θέμη Μουμουλίδη προς τον Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ για θέματα
ΔΕΗ.
η) Διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας της 3Μ στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα
Υγιεινή και ασφάλεια.
θ) Συγκρότηση νέου Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας.
ι) 1η Ανακοίνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Σκυροδέματος που διοργανώνεται από
την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) και το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Ια) Παραίτηση συναδέλφου Ζιώγα Κων/νου.

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «6.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος
- Αντιπρόεδρος, , Δαλάκης Νικόλαος , ‘Ηργης Δημήτριος, Παμπόρης Βασίλειος,
Ντέλμας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
: Κακάλης Αθανάσιος, Παπακώστας Ιωάννης, μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Ε.Η. (3), 2ο, 3ο , 4ο , 1ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ6/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Δαλάκης
Νικόλαος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ ΕΗ 1ο
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει ότι σε επόμενη ή μεθεπόμενη
συνεδρίαση του δημοτικου συμβουλίου Εορδαίας θα υπάρχει θέμα για την “τύχη”
των ιστορικών κτηρίων της ΛΙΠΤΟΛ και του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και για τη βιομηχανική
κληρονομιά της περιοχής γενικότερα.
Aπόφαση Α2/Δ.Ε./Σ6/2016
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης να εκπροσωπήσει με σχετική
εισήγηση το ΤΕΕ/ΤΔΜ μαζί με άλλους συναδέλφους (ή/και μέλη της Δ.Ε.) του
τμήματος από τη Μ.Ε. Πολιτισμού και την Ο.Ε. της Μπιενάλε 2015, στη συνεδρίαση
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του δημοτικού συμβουλίου Εορδαίας, όποτε πραγματοποιηθεί, με θέμα τη
βιομηχανική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής και την “τύχη” των ιστορικών
κτηρίων της ΛΙΠΤΟΛ και του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ Ε.Η. 2ο
Ο συνάδελφος Ντέλμας Κωνσταντίνος θέτει το ζήτημα των πολλών παγίδων
περιέχει ο νέος ασφαλιστικός νόμος και αναφέρει την αναγκαιότητα επίλυσης
διάφορων θεμάτων που δημιουργεί ο νόμος ( π. διπλοασφαλισμένοι ) με άμεση σε
πρώτη φάση ενημέρωση από έγκυρη πηγή.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ6/2016
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για επαφή με τον συν. Μακέδο ή άλλο εκπρόσωπο της
Κεντρικής Διοίκησης προκειμένου να πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη ενημερωτική
ημερίδα για τον νέο ασφαλιστικό Νόμο.
Επκυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ Ε.Η. 3ο
Ο συνάδελφος Ήργης ενημερώνει για την επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Καστοριάς
Σωτήριου Αδαμόπουλου (αριθμός πρωτ. 51966/825) προς τη
Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς με την οποία ζητείται η συμβολή του Τ.Ε.Ε. στην
διευρεύνηση δημόσιων και δημοτικών χώρων χώρων για την εγκατάσταση
δημοσίων Υπηρεσιών. Ενημερώνει στη συνέχεια ότι μετά την επιστολή
παρευρέθηκαν ως Νομαρχιακή Επιτροπή σε σύσκεψη φορέων της πόλης που έγινε
με θέμα το παραπάνω
Στη συνέχεια προτείνει τη σύσταση Ομάδας Εργασίας (χωρίς αμοιβή) με σχετικό
αντικείμενο προτείνοντας και ονόματα για τη συγκρότησή της.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ6/2016
Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :
«Καταγραφή υποδομών στέγασης δημοσίων υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
προτάσεις για την βελτίωση των συνθηκών στέγασης και για την αναβάθμιση των
προσφερόμενων υπηρεσιών τους»
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από 27.11/1412-1926 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. Κεχαϊδη Κων/νο πολιτικό μηχανικό - Πρόεδρο Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς
2. Ήργη Δημητρίου Πολιτικό Μηχανικό - Γ.Γ. Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς
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3. Γεωργάκης Νίκο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Προϊστάμενο Κτηματικής
Υπηρεσίας Καστοριάς
4. Κοτσάκο Στέλιο Πολιτικό Μηχανικό – Δ/νση τεχνικών έργων Π.Ε. Καστοριάς
5. Παππά Δημήτρη Αρχιτέκτονα Μηχανικό – Ειδικός συνεργάτης Δημάρχου
Καστοριάς
το έργο που αναφέρεται παραπάνω και πιο συγκεκριμένα
την Καταγραφή της υφιστάμενης δημόσιας και ιδιωτικής κτηριακής υποδομής εντός
της οποίας στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες, η επικαιροποίηση των αναγκών
στέγασης κάθε υπηρεσίας σε σχέση με το προσωπικό που διαθέτουν και τον όγκο
των συναλλαγών που πραγματοποιούν με τους πολίτες, καθώς και η διατύπωση
προτάσεων για την βελτίωση των συνθηκών στέγασης και αναβάθμισης των
προσφερόμενων υπηρεσιών προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει :
1) 'Οτι το έργο θα παραδοθεί μέχρι τις 30-7-2016
2) Η συμμετοχή των συναδέλφων μελών της Ομάδας Εργασίας
είναι χωρίς αμοιβή
3) Ως υπεύθυνους για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον
έλεγχο της καλής εκτέλεσης του έργου τους Μαυροματίδη Δημήτρη
και Γιαννακίδη Δημήτρη.
Τέλος διευκρινίζεται ότι :
 Επικυρώνεται αυθημερόν.
 Η παρούσα απόφαση διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα
συμβαλλόμενα μέλη.
Επκυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 2 ο
Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 356/16-5-2016 επιστολή του Πανελλήνιου
Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων ( ΠΣΔΜ-Η ) Π.Τ. Δυτικής
Μακεδονίας για συνδιοργάνωση ημερίδας «καλές Πρακτικές Εξοικονόμησης
Ενέργειας σε Κτίρια Τριτογενούς Τομέα»
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ6/2016
Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση ημερίδας με το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής
Μακεδονίας του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων
Ηλεκτρολόγων.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25-5-2016 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Επκυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3 ο
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Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 358/16-5-2016 επιστολή του Ενιαίου
Συλλόγου Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ6/2016
Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση ημερίδας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον Ενιαίο Συλλόγο
Μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Το ακριβές θέμα και η ημεροηνία διεξαγωγής της ημερίδας θα καθοριστεί μετά από
επεξεργασία του θέματος από την Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας του Τμήματος.
Η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. στην ημερίδα θα γίνει χωρίς οικοομική επιβάρυνση
του προυπολογισμού του τμήματος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 353/16-5-2016 πρωτογενές αίτημα για
προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαρισμού και ευπρεπισμού του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ6/2016
Αποφασίζεται η έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια
ειδών υγιεινής, καθαρισμού και ευπρεπισμού των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ύψους προϋπολογισμού διακοσίων (200,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1ο
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος .
Γίνεται ενημέρωση για την εξέλιξη των θεμάτων μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Δαλάκης Νικόλαος

