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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15 / 2016
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΠΕΜΠΤΗ
1-9-2016

Ώρα,
7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών 6ης , 7ης, 8ης και 9ης συνεδρίασης 2016.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής εισηγητών για συμμετοχή του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο συνέδριο Energy in buildings του ASHRAE και του κεντρικού
Τ.Ε.Ε. που διοργανώνεται στις 12-11-2016 στην Αθήνα.
4. Αίτηση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τον έλεγχο ορθής
λειτουργίας μηχανημάτων και εξοπλισμού επαγγελματικού εργαστηρίου
αποξήρανσης οπωροκηπευτικών στο Μαυροδένδρι Κοζάνης.
5. Εγκριση δαπανών.
6. Υποβολή στη 2η πρόσκληση του Interreg Ελλάδα Αλβανία της πρότασης
«Low cost and environmental footprint concrete for road pavement
applications».
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Επιστολή Δημάρχου Εορδαίας για τις κατεδαφίσεις κτιρίων στο βιομηχανικό
συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ και του ΑΗΣ Πτολεμαίδας.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «15.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
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Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Δαλάκης Νικόλαος, ‘Ηργης Δημήτριος, Κιάνας
Στέργιος , μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :Παμπόρης Βασίλειος, Κακάλης Αθανάσιος, Ντέλμας
Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, μέλη
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ15/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. ‘Ηργης
Δημήτριος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :1ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 2ο , Ε.Η.
ΘΕΜΑ 1 ο
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ15/2016
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 6 ης, 7ης , 8ης κα 9ης
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2016.
Επικυρώνεται αυθημερόν

συνεδρίασης της Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 3 ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 603/23-8-2016 έγγραφο του Δημήτρη
Τσιαμήτρου.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ15/2016
Εγκρίνεται το άρθρο της εισήγησης του Τ.Ε.Ε./ΤΔ.Μ. στο 5 ο Διεθνές Συνέδριο
«Energy in Buildings 2016 » με τίτλο « Biomass District Heating Systems design:
The Grevena city case study» όπως αυτό περιλαμβάνεται στο με αριθμό πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 603/23-8-2016 έγγραφο.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ15/2016
Αποφασίζεται η κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής των συναδέλφων
Τσιαμήτριου Δημήτριου, Γιαγκόζογλου Ευθύμιου και Ντώνα Ιωάννη στην Αθήνα στις
12 και 13 Νοεμβρίου 2016 για να παρουσιάσουν την εισήγηση του Τ.Ε.Ε./Τ. Δ.Μ. με
τίτλο « Biomass District Heating Systems design: The Grevena city case study»
στο 5ο Διεθνές Συνέδριο «Energy in Buildings 2016 » που διοργανώνουν η
ASHRAE και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 600
(εξακοσίων)Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
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ΘΕΜΑ 4 ο
Σχετικά η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 612 /24-8-2016 αίτηση του κου
Κουϊμτζίδη Ιωάννη.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ15/2016
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται ο
κος Κουϊμτζίδης Ιωάννης το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος Στάχταρης Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος
Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται γενικότερη συζήτηση για τον τρόπο διενέργειας και σύνταξης των
πραγματογνωμοσυνών καθώς και των εκτιμήσεων ακινήτων και αναγνωρίζεται
η αναγκαιότητα επιμόρφωσης μελών μας στο θέμα των εκτιμήσεων ακινήτων .
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ15/2016
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. διαπιστώνοντας την αναγκαιότητα
επιμόρφωσης μελών μας στο θέμα των πραγματογνωμοσυνών και των
εκτιμήσεων ακινήτων, αποφασίζει τη διενέργεια ημερίδας ή σεμιναρίου σχετικά
με το θέμα.
Αρμόδιος για τη διερεύνηση του ακριβούς περιεχομένου του σεμιναρίου και των
εισηγητών ορίζεται το μέλος της Δ.Ε. Δαλάκης Νικόλαος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ15/2016
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα Μαρτίου – Ιουνίου 2016
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Κωτσίδης Θεόδωρος για προβολέα και κάνουλα στην αυλή του ΤΕΕ
και φωτοκύτταρο μπάρας
Λαζαρίδης Γεώργιος για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαρισμού
Σαρρή Βασιλική για στεφάνι κηδείας για τον Μαυραντζά Φώτη
Μαυροματίδης Δημήτρης οδοιπορικά για μετάβαση στην Αθήνα στις
15 -16 Ιουνίου 2016 για συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και για
συνάντηση στο ΥΠΕΝ για ενεργειακά θέματα της περιοχής
Επικυρώνεται αυθημερόν
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ15/2016
Έγκριση καταβολής 2.950,00 €

108,38
37,17
11,16
522,75
200,00
50,00
140,00
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Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α2/ΔΕ/Σ22/2015
απόφαση, με την οποία ανέθεσε σε Ομάδα επιστημόνων κ.λ.π. και λοιπών
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του από 27.11/14-12-26 Π.Δ., όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 14 του Ν.1486 /84, που συνεχίζουν να ισχύουν
και να εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/1991, το έργο
«Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Επιμέλεια Δελτίων Τύπου - Υποβοήθηση διοργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπών
έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος – Προετοιμασία και σύνταξη
προγραμματικών συμβάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ – Υποστήριξη ομαλής λειτουργίας Ν.Ε. και
Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ»
2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους
παρακάτω επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 2.950,00 € ως αποζημίωσή τους για το
έργο που εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 μέχρι 31-3-2016
σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :
1.Αλμπάνης Πέτρος
2. Γιαννακίδης Δημήτριος
Σύνολο

2.950,00
------2.950,00

Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 6ο
Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης καταθέτει στη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ την πρόταση
της κα. Ιωάννας Παπαγιάννη, καθηγήτριας ΑΠΘ εργαστηρίου δομικών υλικών, για
κατάθεση εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ φακέλου συμμετοχής στην 2 η πρόσκληση του
προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία του Interreg «Low cost and environmental
footprint concrete for road pavement applications». Η κα. Παπαγιάννη
επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του ΑΠΘ και του εργαστηρίου που είναι
προϊσταμένη να συμμετέχει σε αυτήν την πρόταση υπό το ΤΕΕ/ΤΔΜ. Για αυτό
το λόγο έχει ήδη συντάξει-συμπληρώσει με τους συνεργάτες της τα σχετικά
έγγραφα (Προκήρυξη προγράμματος, Project Manual και περιγραφή του
ερευνητικού αντικειμένου). Επίσης προτίθεται να αναλάβει το επιστημονικό κομμάτι
της σύνταξης της πρότασης.
Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ήδη έχει κάνει μια διερευνητική επάφή με συναδέλφους
που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν και να συντάξουν τέτοιου είδους
προτάσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει διαθεσιμότητα από κανέναν λόγω του σύθετου
αντικειμένου της πρότασης και της πολύ κοντινής ημερομηνίας λήξης της
πρόσκλησης (30-9-2016)
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ15/2016
Αποφασίζεται η μη συμμετοχή του τμήματος στην κατάθεση πρότασης για το εν
λόγω πρόγραμμα. Επίσης να σταλεί απάντηση στην κα. Παπαγιάννη στην οποία
να αναφέρεται ότι ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία
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που είχαμε, έχουμε και θα έχουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά
δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε ως ΤΕΕ/ΤΔΜ να την καταθέσουμε. Επιπλέον η
προεργασία που έχει γίνει θα αποτελέσει υλικό για την επόμενη πρόσκληση
διασυνοριακού Interreg.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2ο
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα του 2ου θέματος.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ο συν. Δαλάκης αναφέρει ότι σήμερα (1-9-2016) τέθηκε σε διαβούλευση ο νόμος
του ΥΠΕΝ με θέμα «Νόμος για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου
περιβάλλοντος». Συμπληρώνει ότι χρειάζεται το ΤΕΕ/ΤΔΜ με τα μέλη του και τις
Μ.Ε. να λάβει μέρος στη διαβούλευση
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ15/2016
Αποφασίζεται να σταλεί στις αρμόδιες Μόνιμες Επιτροπές του τμήματος και στη
λίστα αποδεκτών-μηχανικών που διαθέτει, μήνυμα για συμμετοχή των
συναδέλφων στη διαβούλευση με αποστολή παρατηρήσεων-παρεμβάσεων στο
mail του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ώστε αυτές να σταλούν στο ΤΕΕ, ώστε να γίνει μια συνολική
παρέμβαση του ΤΕΕ στο Ν/Σ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος.

