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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 2-9-2016
Αρ. πρωτ.: 637

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

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

ΤΡΙΤΗ
24-5-2016

Ώρα,
7:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Οικονομικός απολογισμός 2015 – Οικονομικός προϋπολογισμός 2016.
3. Συνάντηση Δημάρχου Κοζάνης με Πρόεδρο ΔΕΗ και Δ/νων Σύμβουλο ΑΔΜΗΕ για
τους πυλώνες της ΔΕΗ στην Ποντοκώμη.
4. Παράταση έργου Ομάδας Εργασίας ΤΕΕ/ΤΔΜ «Διερεύνηση δυνατότητας
υλοποίησης τηλεθέρμασνης στην πόλη των Γρεβενών και άλλων εναλλακτικών
στερεών καυσίμων»
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Ενημερωτικό σημείωμα Οργανωτικού Γραμματέα Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ για την
κατάργηση ειδικής προσαύξησης και εισφοράς εργοδότη για την παράλληλη
σύνταξη.
β)
Κοινοποίηση από Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απόφασης για
«Βραχυπρόθεσμα σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Ειδική απαγορευτική διάταξη για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «7.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
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Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος
- Αντιπρόεδρος, , Δαλάκης Νικόλαος , Παμπόρης Βασίλειος, Ντέλμας Κωνσταντίνος,
Συλλίρης Νικόλαος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
: Κακάλης Αθανάσιος, Παπακώστας Ιωάννης, ‘Ηργης Δημήτριος, μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο, 3o , 4ο , 1ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ7/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Δαλάκης
Νικόλαος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 2 ο
Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2015.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ7/2016
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2015, όπως κατατέθηκε με
τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του Τμήματος (αρ.πρωτ.:
376/23.05.2016), και αναλύεται στη συνημμένη απολογιστική έκθεση (αρ.πρωτ.:
377/23.05.2016).
Επικυρώνεται αυθημερόν
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2016 από την
υπηρεσία και τον πρόεδρο με την επισήμανση ότι δεν υπάρχει άλλος χρόνος για
αναμονή στοιχείων για την σύνταξη του προϋπολογισμού που έχουν ζητηθεί εδώ
και πολύ καιρό, απ την Αθήνα και δεν έχουν μέχρι σήμερα απαντηθεί.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ7/2016
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2016 που κατατέθηκε
με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του Τμήματος
(αρ.πρωτ.:376/23.05.2016) και αναλύεται στη συνημμένη απολογιστική έκθεση
(αρ.πρωτ.: 377/23.05.2016).
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3 ο
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για τη συνάντηση του Δημάρχου Κοζάνης, Γενικού
Διευθυντή ΑΝ.ΚΟ. με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Παναγιωτάκη και το Δ/νοντα
Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ κ. Μπλιάνα για το θέμα των πυλώνων της ΔΕΗ στην
Ποντοκώμη που θα γίνει την Τετάρτη 15-6-2016 στην Αθήνα καθώς και για την
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αντίστοιχη συνάντηση στο ΥΠΕΝ για ενεργειακά θέματα της περιοχής στις οποίες
καλείται να συμμετέχει και το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Ακολουθεί συζήτηση.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ7/2016
Αποφασίζεται η μετάβαση του Προέδρου της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Μαυροματίδη
Δημήτρη στην Αθήνα από την Τρίτη 14-6-2016 μέχρι και την Πέμπτη 16-6-2016 για
τη συμμετοχή του στη συνάντηση στη ΔΕΗ και στο ΥΠΕΝ για τα προαναφερόμενα
θέματα.
Ο προϋπολογισμός της μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 470 Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4 ο
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ7/2016
Παράταση έργου Ο.Ε.
«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 27.11/1412-1926 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 αποφασίζει την παράταση του έργου της Ο.Ε. που συγκροτήθηκε
με την απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ12/2015
Μετά τα παραπάνω η Δ.Ε. 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.
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Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει :
1) 'Οτι το έργο θα παραδοθεί μέχρι τις 31-12-2016.
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 Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ.
4) Οι συνάδελφοι Τσιαμήτρος Δημήτριος, Ντάβος Νικόλαος και
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 31-12-2016).
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1 ο
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος
Λύεται η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως
Δαλάκης Νικόλαος

