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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΠΕΜΠΤΗ
23-2-2017

Ώρα,
15:15 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Oρισμοί - Εκπροσωπήσεις.
Συγκρότηση ετήσιου καταλόγου εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
διαγωνισμών έργων και σε επιτροπές μελετών.

σε επιτροπές

Α) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού
έργων της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Β) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού
μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Γ) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού στις
δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του ανώτατου ορίου της δεύτερης
τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης για
το 2017
Δ) Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο
221.
Ε) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού στις
δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του 1.000.000 € αρμοδιότητας
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2017
στ) Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης
«Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Κέλλης» Π/Υ 9.596,06 €
3. Συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ 2017-2019.
4. Έγκριση δαπανών.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για ανάγκη σχεδίου δράσης για την
επιβίωση του κλάδου και για την ανατροπή των καταστροφικών ρυθμίσεων στα
πλαίσια του ασφαλιστικού.
β) Συγκρότηση Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών.
γ) Επιστολή Συνδέσμου Εργοληπτών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα την
καταβολή εισφορών ΤΕΕ Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
δ) ΥΠΕΝ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τηςν
έγκριση έκδοσης άδειας δόμησης.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «4.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας ΓεώργιοςΑντιπρόεδρος, , Ράλλης Κωνσταντίνος – Γεν. Γραμματέας, Κιάνας
Στέργιος του Ιωάννη, Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Συλλίρης
Νικόλαος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :Δημητρίου Αντώνιος, Κιάνας Στέργιος του Μενέλαου , Κυριακίδου
Καλλιόπη μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : Τακτικά θέματα 4Ο,3ο, 2Ο, Εκτός ημερησίας 1ο ,
Τακτικό θέμα 1ο
ΘΕΜΑ 4Ο
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ4/2017
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες:
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα γραφείων ΤΕΕ/ΤΔΜ Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2016
Λούτας Δημήτριος για την τοποθέτηση μαγνητικού φίλτρου για την
τηλεθέρμανση
Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ

102,68

Μυλωνάς Γεώργιος για φιλοξενία, συντήρηση ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ

198,40

Πράσσος Θεόδωρος για συντήρηση ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ 2016

480,00

Λογιστική Υποστήριξη

738,00

99,86
7,44
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ΔΕΥΑΚ για τηλεθέρμανση

1256,00

Δελαβερίδου Μαρία για στεφάνι κηδείας για τον Λιάκο Γεώργιο

50,00

Ξενοδοχείο Παντελίδης για εκδήλωση κοπής πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ

1.240,00

Σικαλόπουλος Βασίλειος για συντήρηση του φωτοτυπικού μηχανήματος του
ΤΕΕ/ΤΔΜ

261,64

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ4/2017
Έγκριση καταβολής 5.000.00 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α8/ΔΕ/Σ12/2015
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
«Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των
Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών
στερεών καυσίμων»
2) την υπ’ αριθμ. Α5/Δ.Ε./Σ7/2016 με την οποία το έργο της παραπάνω Ο.Ε.
παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2016
3) την προγραμματική σύμβαση που υπογράφηκε στις 16-6-2016 μεταξύ της
περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Γρεβενών και του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Διερεύνηση
δυνατότητας υλοποίησης τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με
αξιοποίηση της τοπικής βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών
καυσίμων»
4) το από 13-9-2016 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου
5) την καταβολή της αντίστοιχης επιχορήγησης από την Π.Ε. Γρεβενών
αποφασίζει να καταβληθεί στους παρακάτω επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των
5.000,00 € ως αποζημίωσή τους για το έργο που εκτέλεσαν από 1-2-2015 μέχρι 3112-2016 σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους και την απόφαση Α8/ΔΕ/Σ12/2015,
ως εξής :
1. Ντώνας Ιωάννης
2. Τσιαμήτρος Δημήτριος
3. Τσακνάκης Ιωάννης
4. Βάϊος Χρήστος
5. Γιαγκόζογλου Ευθύμιος
6. Ντούνας Αλέκος
7. Κοιλανίτης Θεόδωρος
8. Δάλλας Ευάγγελος
9. Δημητριάδου Ευανθία
10. Ντάβος Νικόλαος
11. Κυραλέος Κίμωνας

------------------400,00
400,00
1.800,00
800,00
400,00
400,00
800,00
--------------------

Ο συνάδελφος Νίκος Συλλίρης ψηφίζει κατά.
Επικυρώνεται αυθημερόν
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Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ4/2017
Ο Πρόεδρος συν. Μαυροματίδης αναφέρει το έγγραφο-παραδοτέο του μέλους
της Ο.Ε. συν. Αλμπάνη
Παραδοτέο του μέλους της Ο.Ε., Πέτρου Αλμπάνη,
για το διάστημα 17/2/2016 – 30/4/2016.
Ο.Ε. : «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»
1. Έρευνα, προετοιμασία, διοργάνωση και συντονισμό στη διενέργεια τεχνικών
εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και λοιπών έκτακτων επιστημονικών
δραστηριοτήτων τμήματος (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016)
2. Έρευνα και συγκέντρωση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού τεχνικού
περιεχομένου, εισηγήσεων, τεχνικών βοηθειών-οδηγιών, ευρωπαϊκών
κωδίκων, μελετών, κανονισμών παρεμβάσεων για χρήση από τα μέλη του
τμήματος (Μάρτιος 2016)
3. Έρευνα, προετοιμασία, σύνταξη, τεχνική επιμέλεια Προγραμματικών
συμβάσεων τμήματος, παρακολούθηση υλοποίησης τους, διάχυση
αποτελεσμάτων τους (ενδεικτικά «Διερεύνηση δυνατοτήτων υλοποίησης
τηλεθέρμανσης στην πόλη των Γρεβενών με αξιοποίηση της τοπικής
βιομάζας και άλλων εναλλακτικών στερεών καυσίμων», «Υποστήριξη
αποτίμησης κατάστασης μνημείων περιφερειακής ενότητας Γρεβενών»,
«Διερεύνηση και αξιοποίηση των ωφελειών για τη Δυτική Μακεδονία από
την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδα V από τη ΔΕΗ Α.Ε.»
κτλ.) (Φεβρουάριος 2016-).
4. Υποστήριξη τύπου help desk ΤΕΕ/ΤΔΜ σε θέματα όπως «Πρόγραμμα
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου»,
«Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και Ενεργειακών επιθεωρήσεων
Κτιρίων», «Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης» που είναι αμιγώς επιστημονικά.
(Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016)
5. Σύνταξη και επιμέλεια εισηγήσεων Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ σε συνεδριάσεις
Αντιπροσωπείας Τμήματος και σε ενημερωτικές εκδηλώσεις τμήματος
(Μάρτιος – Απρίλιος 2016).
6. Καθημερινή αποδελτίωση ημερήσιου και μηνιαίου «ειδικού» τύπου
(έντυπου και ηλεκτρονικού), εντύπων και ενημερωτικών δελτίων, όπως
επίσης και διαρκής παρακολούθηση ηλεκτρονικών εκδόσεων Κλαδικών
Συλλόγων, Οργάνων, Φορέων, Επιμελητηρίων, Κεντρικού ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ,
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συνεργαζόμενων Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση κατά ενότητες τεχνικού ενδιαφέροντος όλου του
υλικού με δυνατότητα πρόσβασης σε όποιον το ζητήσει (Φεβρουάριος –
Απρίλιος 2016).
7. Επιμέλεια
ανακοινώσεων
αιτήσεων
διενέργειας
Τεχνικών
Πραγματογνωμοσυνών προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ, για πληροφόρηση των
ενδιαφερομένων συναδέλφων, μέσω της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα
του Τμήματος (Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016).
8. Επιμέλεια, ανανέωση και συντήρηση επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Έγκαιρη, διαρκής και καθημερινή ανανέωση της ιστοσελίδας του Τμήματος.
Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της εφαρμογής Dropbox, γίνεται η
ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπως επίσης και η κοινοποίηση μιας
σειράς θέσεων - παρεμβάσεων του Τμήματος. Φωτογραφική αποτύπωση
δραστηριοτήτων του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επιμέλεια και ανάρτηση του σχετικού υλικού
στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φεβρουάριος 2016-).
9. Πλατφόρμα για τη ζωντανή μετάδοση ενημερωτικών εκδηλώσεων που
διοργανώνει το Τμήμα ή άλλα Π.Τ. ΤΕΕ, για συναδέλφους που δεν έχουν τη
δυνατότητα να παρευρεθούν (Φεβρουάριος 2016-).
10. Ενέργειες συντονισμού των Μόνιμων Επιτροπών (Μ.Ε.) του ΤΕΕ/ΤΔΜ (κύρια
σε ζητήματα λειτουργίας τους). Οργάνωση υλικού συζητήσεων και
κατάλληλη επεξεργασία τους, τυχόν επαφές με Φορείς (Φεβρουάριος –
Απρίλιος 2016).
Έγκριση καταβολής 2.950,00 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της :
1) την με αριθ. Α2/ΔΕ/Σ22/2015απόφαση, 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) την με αριθμό 39 /2016 πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του
Νομού Κοζάνης με την οποία επιστράφηκε αθεώρητο το με αρ. Α4 οικονομικού
έτους 2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής ποσού 2950€
3) το από 25-9-2016 πρωτόκολλο παραλαβής του τμήματος του έργου
4) την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε. Δημήτρη Μαυροματίδη η οποία αποτελεί και
διαβιβαστικό του εντάλματος
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5) 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 17-2-2016 μέχρι 30-4-2016 σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :
1.Αλμπάνης Πέτρος
2. Γιαννακίδης Δημήτριος
Σύνολο

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

Ο συνάδελφος Νίκος Συλλίρης ψηφίζει κατά.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3Ο
Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι έγιναν 123 αιτήσεις για τις
Μόνιμες Επιτροπές του τμήματος για την περιοδο 2017-2019.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ4/2017
Γίνονται δεκτοί όλοι όσοι έχουν τις αντίστοιχες ΜΕ πρώτη και δεύτερη επιλογή.
Αν βάλουμε και τις επιλογές που οι συνάδελφοι μόνοι τους έβαλαν πέραν των 2
επιλογών, τότε οι διαφορές είναι μικρές. Το θέμα του μεγαλου αριθμού
ορισμένων ΜΕ θα επιλυθεί στη λειτουργία με τη χρήση cloud αποθηκευτικού
χώρου (ή dropbox) και τον καταμερισμό έργου από τον Επιμελητή και τους
Υπεύθυνους της Διοικούσας Επιτροπής της εκάστοτε Μ.Ε.
Καθορίζεται την Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 18:00 προσυνεδρίαση όλων των
Μονίμων Επιτροπών όπου .
Ο συνάδελφος Νίκος Συλλίρης ψηφίζει κατά.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2Ο
Με την απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ1/2017 της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίστηκε
κατ’ εφαρμογή του Ν. του άρθρου 221, παρ. 9, περίπτωση γ΄, του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ 147/Α’/8.8.2016 – Νόμος για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών), καταρτίζει Ετήσιο Κατάλογο Μελών του όπου προβλέπεται:
«Ενα από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του
υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά
από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προκύπτει
από δημόσια κλήρωση που διενεργείται στο Τ.Ε.Ε. με βάση κατάλογο που
συντάσσεται κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ανά κατηγορία κύριας
μελέτης κατ’ έτος. Αν το Τ.Ε.Ε. δεν ανταποκριθεί μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε
(15) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, επιλέγεται από την
αναθέτουσα αρχή πρόσωπο μέλος του Τ.Ε.Ε..»
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Ο συν Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι η παρούσα συνεδρίαση της
Διοικούσας Επιτροπής είναι δημόσια, δεδομένου ότι έχει αναρτηθεί εγκαίρως
στην ιστοσελίδα του τμήματος, στην οποία έχει πρόσβαση ο καθένας και τον
πίνακα ανακοινώσεων του τμήματος.
Προτείνεται να παραμείνει ο κατάλογος ανοικτός ώστε να εμπλουτιστεί λόγω
μειωμένης προσέλευσης από τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας
ορίζεται εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΔΜ έως να κλείσει με νεότερη απόφαση.
Οι κληρώσεις γίνονται δημόσια σε τακτική συνεδρίαση της Διοικούσας
Επιτροπής του τμήματος και εφόσον προηγούμενω έχουν ανακοινωθεί σχετικά
στην ημερήσια διάταξη συνεδριάσης Δ.Ε. του τμήματος, μέσω προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή (ελεύθερο λογισμικό) σε πραγματικό χρόνο. Το
πρόγραμμα προτείνεται να είναι το Random Number Generator.
Προτείνεται να υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ Δ.Υ. και εκπροσώπου που αιτείται
η υπηρεσία του. Ο ανοιχτός κατάλογος θα αριθμηθεί κατά Α/Α μηχανικών, ώστε
κάθε μηχανικός να πάρει ένα συγκεκρεμένο αριθμό και με αυτόν να
εκπροσωπείται στις δημόσιες κληρώσεις. Κάθε ένας συνάδελφος που θα κάνει
αίτηση ένταξης στους 2 καταλόγους θα παίρνει Α/Α σύμφωνα με τον τελευταίο
αριθμό. Επίσης η κλήρωση θα επαναλαμβάνεται εφόσον κληρώνονται κάθε
φορά εκπρόσωποι από άλλη περιφερειακή ενότητα από αυτήν για την οποία
γίνεται η κλήρωση. Τέλος κάθε αίτημα από φορείς για εκπροσώπους ΤΕΕ που
απαιτεί συγκεκριμένα προσόντα (π.χ. εμπειρία, ειδικότητα κτλ) θα εξετάζεται
αναλόγως από τη Δ.Ε.
Η πρόταση του Προέδρου γίνεται αποδεκτή από τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της
Δ.Ε.
Α) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού
έργων της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ4/2017
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:
Τακτικό μέλος:
Χριστοπούλου Παρασκευή, Π.Μ., τηλ. 6947-807878,
pchristopoulou@hotmail.com, Κοζάνη
Aναπληρωματικό μέλος: Κουτσονάνου Αννίτα, Α.Μ. , τηλ. 6946-338066,
annita.koutsonanou@gmail.com, Κοζάνη
Επικυρώνεται αυθημερόν
Β) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού
μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για το 2017
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ4/2017
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:
Τακτικό
μέλος:
Αλμπάνης
Πέτρος,
Π.Μ.
sitcomfrozon@gmail.com, Κοζάνη

τηλ.

6973-219628,
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Aναπληρωματικό μέλος:
Δόδουρα Χριστίνα, Π.Μ. τηλ. 6973-352403,
chdodoura@yahoo.co.uk, Θεσσαλονίκη
Επικυρώνεται αυθημερόν
Γ) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού στις
δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του ανώτατου ορίου της δεύτερης
τάξης του Μ.Ε.Ε.Π. αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης για
το 2017
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ4/2017
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:
Τακτικό
μέλος:
Νεβεσκιώτης
Χαρίσιος,
Π.Μ.
harisneve@yahoo.gr, Κοζάνη

τηλ.

6976-653896,

Aναπληρωματικό μέλος: Κιάνας Στέργιος του Ιωάννη, Π.Μ. τηλ. 6946-063283,
stergioskianas@gmail.com, Κοζάνη
Επικυρώνεται αυθημερόν
Δ) Ορισμός εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού ανάδειξης
αναδόχου για τις μελέτες του Δήμου Κοζάνης.
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ4/2017
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:
Τακτικό μέλος: Ριζόπουλος Φώτιος, Α.Τ.Μ., τηλ. 6936-646696, frizo@tee.gr,
Κοζάνη
Aναπληρωματικό
μέλος:
Παπαδημητρίου
Ευστράτιος,
Μηχανικός
Περιβάλλοντος, τηλ. 6979-412089, strpapadim@gmail.com , Πτολεμαϊδα
Επικυρώνεται αυθημερόν
Ε) Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού στις
δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του 1.000.000 € αρμοδιότητας
Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 2017
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ4/2017
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:
Τακτικό μέλος:
Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Η.Μ , τηλ. 6977-457356,
atpapado@gmail.com , Κοζάνη
Aναπληρωματικό
μέλος:
Παπαδημητρίου
Ευστράτιος,
Μηχανικός
Περιβάλλοντος, τηλ. 6979-412089, strpapadim@gmail.com , Πτολεμαϊδα
Επικυρώνεται αυθημερόν
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στ) Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης
«Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Κέλλης» Π/Υ 9.596,06 €
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ4/2017
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται οι παρακάτω:
Τακτικό
μέλος:
Μπιτάκης
Σταύρος,
Π.Μ.
stavrosbitakis@gmail.com , Αμύνταιο

τηλ.

6982-871508,

Aναπληρωματικό μέλος:
Μπίρος Ιωάννης, Α.Τ.Μ., τηλ. 6976-172360,
topo.mpiros@gmail.com , Φλώρινα
Επικυρώνεται αυθημερόν
Ο ορισμός των εκπροσώπων μας θα πραγματοποιείται για της Περιφερειακές
Ενότητες. πλην της Κοζάνης, από τις οικείες Νομαρχιακές Επιτροπές του
ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 1486/1984 από τους
αντίστοιχους οικείους χωρικούς καταλόγους εκπροσώπων όπως αυτοί
διαμορφώθηκαν και αποφασίστηκαν παραπάνω. Για την εκπροσώπηση στ) και
επειδή δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα η Ν.Ε. Φλώρινας, η δημόσια κλήρωση αυτή
τη φορά και μόνο θα πραγματοποιηθεί από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1Ο :
O συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει το προφορικό αίτημα (αναμένεται
και γραπτό τις επόμενες μέρες) της Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Κεντρικής Μακεδονίας
Α.Ε. για συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: “Η έναρξη του θεσμού ανακύκλωσης
των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις δημοσίων και
ιδιωτικών τεχνικών έργων στο Νομό Καστορίας», η οποιά θα λάβει χώρα στην
αιθουσα συνεδρίων του Δήμου Καστοριάς την Παρασκευή 10/3/2017 και ώρα
10.00 π.μ.
Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ4/2017
Αποφασίζεται η διαβίβαση του αιτήματος στην Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς και η
εξουσιοδότηση της για το θέμα περί συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του
ΤΕΕ/ΤΔΜ στην ημερίδα. Τονίζεται ότι η συνδιοργάνωση θα γίνει αδαπάνως για
το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 1Ο
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1 ου θέματος
Παρακάτω καταγράφεται η παρέμβαση του συν. Συλλίρη Νικόλαου στα
πρακτικά της συνεδρίασης :
« Α) Στην τελευταία συνεδρίαση (3η) της ΔΕ ΤΕΕ/ΤΔΜ, είχα υποβάλλει την
πρόταση: «Οι συνεδριάσεις της ΔΕ να ορίζονται σε ώρες εκτός ωραρίου
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εργασίας των υπαλλήλων−μελών της». Αυτό άλλωστε συμβαίνει στις
συνεδριάσεις του ΤΕΕ και των Περιφερειακών Τμημάτων, όπως και σε κάθε
συλλογικό όργανο, πλην εξαιρέσεων. Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θέλει να εισάγει νέα ήθη,
επιμένοντας να ορίζει τις συνεδριάσεις της ΔΕ, εν ώρα υπηρεσίας.
Παρόλου όμως που το θέμα συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση στα πρακτικά δεν
γίνεται καμιά αναφορά. Ως εκ τούτου δεν καταγράφθηκε και η λεκτική προσβολή
που δέχθηκα, στη διαδικασία της συζήτησης, από τον Γραμματέα της ΔΕ σ. Κ.
Ράλλη, όσον αφορά την τήρηση ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία μου.
Επισημαίνω μάλιστα ότι αυτό το θέμα το έθιξα στον Πρόεδρο και ενημέρωσα τη
γραμματεία ότι προτίθεμαι να ζητήσω απόσπασμα πρακτικού, προκειμένου να
ενεργήσω τα νόμιμα.
B) Επαναφέρω για πολλοστή φορά, από την προηγούμενη θητεία της ΔΕ, το θέμα
της τήρησης πρακτικών των συνεδριάσεων των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΜ και εν
προκειμένω τη ΔΕ.
Στα πρακτικά πρέπει κανονικά να καταχωρούνται οι συζητήσεις, οι ψηφοφορίες,
οι αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.
Η κατάρτιση των πρακτικών επιβάλλεται να γίνεται και με τη βοήθεια
μαγνητοφώνου ή βίντεο ή με κάθε άλλο ηλεκτρονικό μέσο. Ταυτόχρονα βέβαια
τηρούνται και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
Εφόσον δεν τηρούνται στο εξής πρακτικά, τότε θα ήθελα να μου επιτραπεί να τα
μαγνητοφωνώ εγώ, διαφορετικά δηλώνω ότι θα αρνούμαι αιτιολογημένα να τα
εγκρίνω. Και η άρνηση της έγκρισης από μέρους μου καθώς και η αιτία της θα
καταχωρούνται στα πρακτικά».

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ράλλης Κωνσταντίνος

