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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
7-10-2016

Ώρα,
1:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η ώρα της συνεδρίασης ορίστηκε κατόπιν επιθυμίας του Προέδρου του ΤΕΕ κ.
Γ. Στασινού να μπορέσει να παραβρεθεί.
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Συνδιοργάνωση (Π.Ε. Γρεβενών, Δήμος Γρεβενών) ενημερωτικής εκδήλωσης
με θέμα «Διερεύνηση δυνατότητας τηλεθέρμανσης με βιομάζα στην πόλη των
Γρεβενών»
3. Αίτηση πραγματογνωμοσύνης κας Μακρογιάννη Δήμητρας για
πραγματοποίηση ελέγχου διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος σε οικία στην
Εράτυρα Κοζάνης.
4. Επιστολή συναδέλφων Γκουντρομίχου Γεώργιου και Λιούζα Δέσποινας για
εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο ΣΥΠΟΘΑ.
5. Ορισμός εκπροσώπου εποπτεύουσας επιτροπής Περιφερειακού Γραφείου
ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης.
6. Έγκριση δαπανών.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1597/26-3-2015 απόφασης συγκρότησης της
επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
β) Έγγραφο Γραμματείας Προέδρου για αποστολή απόψεων έως 14-10-2016
για το σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο
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σύστημα παραγωγής δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών,
δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις.
γ) Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Δήμου Κοζάνης για την
έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 2 κτιρίων
δ) Επιστολή συναδέλφισσας Αναστασίας Τζαγκαρίδου για τη δυνατότητα
θέρμανσης κατοικιών με καύση στερεών καυσίμων.
ε) Συνάντηση εργασίας ΠΣΔΑΤΜ με Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ με θέμα το νέο νομο για τον ελεγχο και την προστασια του
δομημενου περιβάλλοντος.
στ) Αποστολή εγγράφου από το ΤΕΕ με συνημμένο Μητρώο Τακτικών και
Ομότιμων Μελών ΤΕΕ (σε ηλεκτρονική μορφή) το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «17.2016». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Δαλάκης Νικόλαος,
Κακάλης Αθανάσιος, ‘Ηργης Δημήτριος, Κιάνας Στέργιος , Ντέλμας
Κωνσταντίνος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Γιαννακίδης Δημήτριος - Αντιπρόεδρος, Παμπόρης Βασίλειος,
Συλλίρης Νικόλαος, μέλη
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ17/2016
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. ‘Ηργης
Δημήτριος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 1ο
ΘΕΜΑ 2 ο
Γίνεται ενημέρωση για το παραδοτέο της Προγραμματικής Σϋμβασης
«Διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των
Γρεβενών με χρήση βιομάζας και άλλων εναλλακτικών καυσίμων » και την
υποχρέωση που απορρέει από αυτήν για διοργάνωση ημερίδας για κοινοποίηση
των αποτελεσμάτων της
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ17/2016
Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση (Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., Π.Ε. Γρεβενών, Δήμος Γρεβενών)
ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Διερεύνηση δυνατότητας τηλεθέρμανσης με
βιομάζα στην πόλη των Γρεβενών» για κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της
σχετικής προγραμματικής σύμβασης . Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τον
καθορισμό της ημέρας διεξαγωγής μετά από συνεννόηση με την Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας.
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Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Γρεβενών και δεν θα επιβαρύνει
οικονομικά των προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3 ο
Σχετικά η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 710 /23-9-2016 αίτηση της κας
Μακρογιάννη Δήμητρας .
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ17/2016
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται η
κα Μακρογιάννη Δήμητρα το ποσό των εφτακοσίων 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 Κώττας Θέδωρος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
Διαβάζεται η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 730/3-10-2016 επιστολή των συν.
Γκουντρομίχου Γεώργιου και Δέσποινας Λιούζα.
Γίνεται συζήτηση για τον ρόλο των εκπροσώπων του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ17/2016
Αποφασίζεται να σταλεί σε όλους τους εκπροσώπους του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μία
επιστολή για το ρόλο των εκπροσώπων και τον τρόπο άσκησής των
καθηκόντων τους από αυτούς κατά τη συμμετοχή τους στις αρμόδιες Επιτροπές.
ΘΕΜΑ 5ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 732/4-10-2016 έγγραφο του Ε.Τ.Α.ΑΤομέα Μηχανικών και Ε.Δ.Ε.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ17/2016
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Εποπτεύουσα Επιτροπή
Περιφερειακού Γραφείου ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ Κοζάνης οι συνάδελφοι :
Ντέλμας Κωνσταντίνος, Π.Μ., ως τακτικό μέλος.
Κιάνας Στέργιος του Μενελάου, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6ο
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ17/2016
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα γραφείων ΤΕΕ/ΤΔΜ Ιουλίου – 55,48
Αυγούστου 2016
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ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
28,05
Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
11,16
Δαλάκης Νικόλαος για οδοιπορικά για μετάβαση στην Αθήνα
210,60
Πάπιστα Σταυρούλα για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης της 490,87
Καλιαμπάκα Γεωργίας
117,81
ΦΠΑ
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1ο
1δ) Γίνεται ενημέρωση για την επιστολή –αίτηση της συν. Τζαγκαρίδου
Αναστασίας .
Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι η επιστολή έχει ήδη αποσταλεί προς την επιτροπή
Περιβάλλοντος του Τμήματος. Ωστόσο η απάντηση οφείλει να είναι του
Αρμόδιου Τμήματος της Περιφέρειας προκειμένου αυτή να απαντηθεί αρμοδίως
και μάλιστα να κοινοποιηθεί στους παραλήπτες.
Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θεωρεί ανεπίτρεπτο από μια συνάδελφο, μέλος της
Αντιπροσωπείας να αναφέρεται εναντίον του Προέδρου με αυτόν τον τρόπο
υποτιμώντας θεσμικά το ΤΕΕ/ΤΔΜ και τη λειτουργία του.
Γίνεται συζήτηση για την απόφαση για το ασφαλιστικό της προηγούμενης
συνεδρίασης. Ενημερώνεται ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ κατά την
προηγούμενη συνεδρίαση του αποφάσισε ότι λαμβάνοντας υπόψιν τις εξελίξεις
που έχουν να κάνουν με τα ευρήματα των ελέγχων για την Τράπεζα Αττικής,
όπως διαρρέονται στο σύνολο των ΜΜΕ, ζητεί από το ΤΕΕ να προβεί στις
αναγκαίες ενέργειες για:
Α. την πλήρη αποσύνδεση του ΤΣΜΕΔΕ από την Attica Bank (θέση που έχει
αποφασιστεί και στην 4η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/τμ.
Δυτικής Μακεδονίας και στην 2η τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας και
σε έγγραφό της προς τον πρόεδρο της κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ)
Β. την ανάληψη δράσης με κάθε πρόσφορο μέσο για την διασφάλιση, την
διεκδίκηση εις το ακέραιο και την απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ της κλαδικής
περιουσίας που έχει επενδυθεί στην Attica Bank»
Ακολουθεί ενημέρωση από τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. κο Στασινό Γεώργιο που
παρευρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος για διάφορα θέματα του Τ.Ε.Ε. και
των μηχανικών. Ακολουθεί κύκλος ερωτήσεων κυρίως για το θέμα του
ασφαλιστικού και της τράπεζας Αττικής.
Επίσης από τον Πρόεδρο της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ συν. Δημήτρη Μαυροματίδη προς
τον Πρόεδρο του ΤΕΕ τίθενται τα ζητήματα της προστασίας του Αρχοντικού
Παπατέρπου καθώς και της αναγκαιότητας εκλογικού τμήματος στην
Πτολεμαιδα σύμφωνα με σχετική απόφαση/επιστολή της ΔΕ που είχε σταλεί
προ μηνών. Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι από λάθος δεν συμπεριλήφθηκε και ότι για
την προσεχή εκλογική διαδικασία δεν μπορεί να γίνει τροποποίηση των
ανακοινωθέντων εκλογικών τμημάτων. Ωστόσο θα φροντίσει να συμπεριληφθεί
στις μεθεπόμενη εκλογική διαδικασία.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1 ου θέματος.
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Λύεται η συνεδρίαση

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως
Ήργης Δημήτριος

