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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 29-6-2017
Αρ. πρωτ.: 734
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΠΕΜΠΤΗ
4-5-2017

Ώρα,
18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών 2ης, 3ης , 4ης ,5ης συνεδρίασης Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Επιστολή Τ.Ε.Ε. για έλεγχο εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (μελέτη πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης,
επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων). Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου,
απασχόληση τεχνικού ασφαλείας.
4. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
α) στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
β) Για τη συγκρότηση του τεχνικού συμβουλίου του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
γ) Ως stakeholders στο δίκτυο εμπλεκομένων μερών του έργου INNOTRANS
(Interreg Europe)
5. Προέγκριση δαπανών
Α) για συντήρηση-αλλαγή λαμπτήρων προβολέα αύλειου χώρου (50 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Β) για συντήρηση Η/Υ τμήματος, εγκατάσταση λογισμικού, αλλαγή hardware
και καρτών δικτύου Η/Υ τμήματος, επιδιόρθωση- ανανέωση υπηρεσίας
ηλέκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express), εγκατάσταση καλωδίωσης για
του εκτυπωτές του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αλλαγή router/modem, εγκατάσταση λειτουργίας
backup αρχείων αλληλογραφίας και κοινών φακέλων τμήματος (190
ευρώ+ΦΠΑ)
6. Οικονομικός απολογισμός 2016- Προϋπολογισμός 2017
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7. Προβλήματα δυσλειτουργίας κατάρτισης καταλόγου μελετητών-εργοληπτών
σύμφωνα με Ν. 4412/2106
8. Ενημέρωση για την έναρξη της προκήρυξης του νέου Προγραμματος
«Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» (σχετική εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΔΜ με Πρόεδρο ΕΤΕΑΝ κ.
Γαλιάτσο)
9. Διαδικασία/προσφορές από τράπεζες τοποθέτησης μηχανημάτων POS
10. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ
11. Πορεία υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Αποστολή επιστολής.
12. Αίτημα για επίσκεψη συναδέλφων του ΤΕΕ που επιθυμούν στη νέα
Βιβλιοθήκη Κοζάνης
13. Σεμινάρια ΕΣΗΔΗΣ
14. Προγραμματισμός λειτουργίας ειδικοτήτων ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ. μαθητείας Κοζάνης
σχολικού έτους 2017-2018
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου για υποχρέωση υποβολής δήλωσης πόθεν
εσχες από μέλη οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ε.
β) Επιστολές Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας για
επαναπροκήρυξη
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων με τίτλο «Μελέτη
αναδασμού αγροκτήματος Αμμοχωρίου
Σιταριάς – Σ.Σ. Βεύης» και
«Αποτυπώσεις διαφόρων κοινοχρήστων εκτάσεων – αγροτεμαχίων του Δήμου
Νεστορίου».
γ) 2ο Φόρουμ για τη στρατηγική της Ε.Ε. για την μακροπεριφέρεια Αδριατικής
– Ιονίου, 11-12 Μαΐου στα Ιωάννινα.
δ) Ειδική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για εκλογή Γενικού Γραμματέα και
αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Σάββατο 6 Μαΐου 2017.
ε) Έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κυριακή 7 Μαΐου 2017 με
θέματα τη χάραξη των γενικών κατευθύνσεων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ και
τροποποίηση θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ.
στ) Αποστολή στοιχείων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014 -2020.
ζ) Επιστολή Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας για
ενοποίηση κλάδου εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
η) - Επιστολή ΤΕΕ προς Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος κα.
Κλαμπατσεα σχετικά με εκδοση διευκρινιστικης εγκυκλιου για την υποχρεωση ή
μη προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας στα δικαιολογητικα προς τις
ΥΔΟΜ για έκδοση έγκρισης άδειας δόμησης
- Επιστολή ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΔΟΜ για προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας
στις ΥΔΟΜ για έκδοση έγκρισης άδειας δόμησης.
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θ) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας με θέμα έκδοση λανθασμένων ειδοποιητηρίων
ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών.
ι) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό των κατηγοριών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων
που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για ολοκλήρωση
των μέσων πληρωμής (Ν. 4446/2016) – Δ. τύπου ΤΕΕ για προσφορές τραπεζών
προς μηχανικούς για P.O.S.
ια) Απόφαση Δ.Ε. ΤΕΕ για όρους και προϋποθέσεις για την εφεξής δικαστική
διεκδίκηση αμοιβών από το ΤΕΕ
ιβ) Δ. τύπου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας για την
παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων στην ανάρτηση των δασικών
χαρτών Π.Ε. Κοζάνης και Π.Ε. Φλώρινας (μέχρι 12-6-2017)
ιγ) ΤΕΕ Κέρκυρας – Επισημάνσεις επί εγγράφου Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού &
Αστικού Περιβάλλοντος «Διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2δ του αρθ.3 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ
249/Α’/25-11-2011)
ιδ) Σύνταξη καταλόγων ενόρκων για το ΜΟΔ Κοζάνης χρονικού διαστήματος
2017-2018
ιε) Πρόσκληση σε σύσκεψη με φορείς του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης,
Δημήτρη Παπαδημητρίου (Παρασκευή 5/5/2017 ,ώρα 16.00, δημοτικό
κατάστημα Εορδαίας
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος «7.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε
εδώ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Ράλλης Κωνσταντίνος – Γεν. Γραμματέας, Δημητρίου Αντώνης,
Παπαδημητρίου Στράτος, Κάλι Κυριακίδου, Κιάνας Στέργιος (του Μενελάου),
Κιάνας Στέργιος (του Ιωάννη), Συλλίρης Νικόλαος (από το 4 ο θέμα και μετά),
μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : Εκτός Ημερησίας 1ο, Εκτός Ημερησίας 2ο,
Εκτός Ημερησίας 3ο, Τακτικά θέματα 1ο ,3ο,4ο, 5ο,6ο,7ο, 8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,
14ο, 2ο, Εκτός Ημερησίας 4ο

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1Ο
Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι είναι ανάγκη να σταλεί
επιστολή, για ενημέρωση της Δ.Ε., προς το Δήμο Καστοριάς σχετικά με με την
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πορεία της στήριξης, ως προτείνων φορέας και υλοποίησης, εκ μέρους του για
τις σωστικές εργασίες στο αρχοντικό Παπατέρπου από το πρόγραμμα εταιρικής
ευθύνης που υλοποιεί ο διαδριατικός αγωγός ΤΑΡ.
Α1/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στο Δήμο Καστοριάς αναφορικά με την
στήριξη του για τις σωστικές εργασίες στο αρχοντικό Παπατέρπου από το
πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης για τον αγωγό ΤΑΡ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Α2/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η εξουσιοδότηση του Πρέδρου Δ. Μαυροματίδη να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ζητηθεί συνάντηση μελών της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ με
εκπροσώπους του TAP είτε στην έδρα του ΤΕΕ/ΤΔΜ είτε στην Αθήνα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2Ο
Ο συν. Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει το σώμα της Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΔΜ στις ενέργειες που απαιτούνται για την έναρξη υλοποίησης του
ευρωπαϊκου έργου «Tactical Tourism» (Targeted ACTIons for the preservation,
rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets
encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area) το οποίο είναι
ενταγμένο στο Interreg Greece-Albania 2014-2020, με θέμα την προετοιμασία
του φακέλου ένταξης της Καστοριάς στην UNESCO.
Α3/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η εξουσιοδότηση του Προέδρου στον προγραμματισμό
συνάντησης (με τη συμμετοχή και της Ν.Ε. Καστοριάς) με το Δήμο Καστοριάς
Καστοριάς για την αναμενόμενη πρόταση υλοποίησης του ευρωπαϊκου έργου
«Tactical Tourism» (Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and
promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in
the entire GR-AL cross-border area) το οποίο είναι ενταγμένο στο Interreg
Greece-Albania 2014-2020, και αφορά την προετοιμασία του φακέλου ένταξης
της Καστοριάς στην UNESCO.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 3Ο
H M.E. του ΤΕΕ/ΤΔΜ «Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής
Ασφάλειας», κατόπιν συζήτησης σε συνεδρίασή της, προτείνει τη διοργάνωση
ενημερωτικής εκδήλωσης σχετικά με το Νέο Κανονισμό Τεχνολογίας
Σκυροδέματος με την στήριξη της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
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Α4/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η διοργάνωση της εσπερίδας «Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας
Σκυροδέματος» στις 7/6/2017 με την στήριξη της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί
αδαπάνως για το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1ο:
Ο συν. Πρόεδρος Μαυροματίδης υπενθυμίζει ότι οι γραπτές παρεμβάσεις, σε
αποφάσεις οικονομικής φύσεως συνεδριάσεων Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ που
επικυρώνονται αυθημερόν, πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά την ίδια ή το
πολύ την επομένη ημέρα της συνεδρίασης και εφόσον δηλωθεί η πρόθεση, κατά
τη συνεδρίαση, υποβολής γραπτής παρέμβασης σε τέτοιας φύσεως αποφάσεις
(Α4/Δ.Ε./Σ1/2017 και Α1/Δ.Ε./Σ2/2017).
Α5/ΔΕ/Σ7/2017
Aποφασίζεται η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 2 ης, 3ης, 4ης , 5ης
συνεδρίασης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Παρακάτω καταγράφεται τμήμα της παρέμβασης του συν. Συλλίρη που
κατέθεσε για τα πρακτικά της 4ης συνεδρίασης (23-2-2017) της Δ.Ε. του
ΤΕΕ/ΤΔΜ, καθώς όπως αναφέρεται και παραπάνω, δεν μπορούν να
ενσωματωθούν όλα στο σώμα των πρακτικών της 4ης συνεδρίασεις γιατί
αφορούν αποφάσεις οικονομικής φύσεως που ήδη έχουν επικυρωθεί αυθημερόν
και χρήζουν διαδικασιών απόφασης ανάληψης ευθύνης-υποχρέωσης από τον
αρμόδιο διατάκτη, ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.ο.κ.
« Α) Παρακαλώ να καταχωρηθεί στα πρακτικά ο λόγος της καταψήφισης
1. της δαπάνης, που αφορά τον σ. Αλμπάνη, διότι:
«Δεν γνωρίζω ποια είναι η εργασιακή σχέση του σ. Αλμπάνη με το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Προηγήθηκε κάποια διαγωνιστική διαδικασία; Αξιολογήθηκε επί ίσοις όροις με
άλλους ενδιαφερόμενους; Εκείνο που προκύπτει εκ των πραγμάτων είναι ότι
εξυπηρετεί «ρουσφετολογικές» ανάγκες, χωρίς να προσφέρει κάτι ουσιαστικό
στη λειτουργία του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα προσφέρει υπηρεσίες στην
παράταξη του Προέδρου «ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ», γι’ αυτό το σωστό και δίκαιο είναι να
μην έχει καμμιά αξίωση από το ΤΕΕ/ΤΔΜ, αλλά από τον σ. Μαυροματίδη και την
παράταξή του». Και
2. της δαπάνης της Ο.Ε. για τη βιομάζα των Γρεβενών , διότι:
«Δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του ΤΕΕ και των Μηχανικών. Το ποσό αυτό
προέρχεται από χορηγία\δωρεά κι αυτό δημιουργεί συνθήκες εξάρτησης. Το ΤΕΕ
είναι ΝΠΔΔ με θεσμοθετημένες αρμοδιότητες. Διαθέτει ίδιους πόρους,
απολαμβάνει δε, ως ανεξάρτητη αρχή, όλες τις ατέλειες και τα προνόμια των
Δημοσίων Αρχών.

ΑΔΑ: ΩΨΓΤ46Ψ842-ΒΘΝ

ΘΕΜΑ 3ο:
Ο συν. Πρόεδρος Μαυροματίδης αναφέρει την επιστολή του Τ.Ε.Ε. για την
απαίτηση ελέγχου των εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία (μελέτη πυροπροστασίας, βιβλίο ελέγχου και συντήρησης,
επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων). Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου,
απασχόληση τεχνικού ασφαλείας.
Προτείνεται λόγω ενασχόλησης και εμπλοκής με το κτίριο που φιλοξενεί τις
εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ο συν. Κωτσίδης Θεόδωρος να αναλάβει την
υλοποίηση των παραπάνω όπου απαιτείται, εξετάζοντας ότι υπάρχει διαθέσιμο
από τα εξής: Μελέτη πυροπροστασίας, Επανέλεγχος ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων, Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη και αν απαιτηθεί να
υπάρξουν συμπληρωματικά έγγραφα, δηλώσεις και έλεγχοι. Για οποιαδήποτε
πιθανή δαπάνη απαιτηθεί, θα υπάρξει νεότερη απόφαση της Δ.Ε. μετά από
εισήγηση του συν Κωτσίδη. Όσον αφορά το πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου
ανελκυστήρων ήδη αυτό υφίσταται
και πραγματοποιούνται όλοι οι
απαραίτητοι έλεγχοι. Για την απασχόληση τεχνικού Ασφαλείας προτείνεται ο
συνάδελφος Πέτρος Αλμπάνης.
Α6/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η ανάθεση στον συν. Κωτσίδη Θεόδωρο του ελέγχου των
διαθέσιμων απαιτήσεων σχετικών με την ασφάλεια για το κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ
(Μελέτη πυροπροστασίας, Επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Υπεύθυνη
Δήλωση Εγκαταστάτη κ.α.) και της υλοποίησης , κατόπιν εισήγησης, των
πιθανών απαιτήσεων συμπληρωματικών εγγράφων ή μελετών.
Για
οποιαδήποτε πιθανή δαπάνη απαιτηθεί, θα υπάρξει νεότερη απόφαση της Δ.Ε
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Α7/ΔΕ/Σ7/2017
Σχετικά με την υποχρέωση απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Υγιεινής
σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 αποφασίζεται η ανάθεση των καθηκόντων
τεχνικού ασφαλείας στο συν. Αλμπάνη Πέτρο , μετά από εισήγησή του για το
ύψος της δαπάνης και των απαιτήσεων-προδιαγραφών της θέσης αυτής .
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Προσέρχεται ο συν. Συλλίρης Νικόλαος
ΘΕΜΑ 4ο:
4. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
α) στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Κοζάνης
Α8/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται ο Κουρούς Ιωάννης ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον
Απόστολο Μαστρανέστη.
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
β) Για τη συγκρότηση του τεχνικού συμβουλίου του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας
Με την απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ1/2017 της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίστηκε
κατ’ εφαρμογή 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), με την οποία 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..»
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.
Η κλήρωση γίνεται 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.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, γίνεται δημόσια κλήρωση και τα αποτελέσματα
είναι:
Α9/ΔΕ/Σ7/2017
α) Τακτικό μέλος Κιάνας Στέργιος του Ιωάννη και
β) Αναπληρωματικό μέλος Ντώνας Ιωάννης
Επικυρώνεται αυθημερόν.
γ) Ως stakeholders στο δίκτυο εμπλεκομένων μερών του έργου INNOTRANS
(Interreg Europe)
Α10/ΔΕ/Σ7/2017
Τακτικό μέλος Γιώργος Τζίτζικας με αναπληρωτή τον Κιάνα Στέργιο του Ιωάννη
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Ο συν. Παπαδημητρίου Ευστράτιος αναφέρει ότι για προσωπικούς του
λόγους δεν μπορεί να συμμετέχει στις επιτροπές που έχει κληρωθεί σε
προηγούμενες συνεδριάσεις (με δημόσια κλήρωση σύμφωνα με το Ν.
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4412/2106). Eπίσης επιθυμεί να αφαιρεθεί από τους αντίστοιχους καταλόγους
μελετών και έργων.
Α11/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η αντικατάσταση του συναδέλφου με νέο συνάδελφο που θα
προκύψει από κλήρωση. Επίσης να αφιαρεθεί από τον κατάλογο εκπροσώπων
από τον οποίο γίνεται η κλήρωση.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Διενεργείται ξανά δημόσια κλήρωση για τις 2 κενές θέσεις αναπληρωτή
εκπροσώπου που κάλυπτε ο συν. Παπαδημητρίου.
α) Επιτροπή διαγωνισμού στις δημοπρασίες έργων συνολικού Π/Υ υπεράνω του
1.000.000 € αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας για το 2017
Α12/ΔΕ/Σ7/2017
Αναπληρωτής εκπρόσωπος η συν. Κουτσονάνου Αννίτα
Επικυρώνεται αυθημερόν.
β) Συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τις μελέτες
του Δήμου Κοζάνης
Α13/ΔΕ/Σ7/2017
Αναπληρωτής εκπρόσωπος η συν. Δόδουρα Χριστίνα
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο:
Α)
Α14/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η συντήρηση-αλλαγή λαμπτήρων προβολέα αύλειου χώρου (50
ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Β)
Α15/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η συντήρηση Η/Υ τμήματος, εγκατάσταση λογισμικού, αλλαγή
hardware και καρτών δικτύου Η/Υ τμήματος, επιδιόρθωση- ανανέωση
υπηρεσίας ηλέκτρονικού ταχυδρομείου (Outlook Express), εγκατάσταση
καλωδίωσης για του εκτυπωτές του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αλλαγή router/modem,
εγκατάσταση λειτουργίας backup αρχείων αλληλογραφίας και κοινών φακέλων
τμήματος (190 ευρώ+ΦΠΑ)
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6 ο
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Η Προϊσταμένη του ΤΕΕ/ΤΔΜ, συν. Μελενικιώτου Μαρία εισηγείται και
επεξηγεί αναλυτικά με κωδικούς δαπανών-εσόδων τον οικονομικό απολογισμό
του τμήματος για το έτος 2016 και τον προϋπολογιμό του έτους 2017.
Απόφαση Α16/Δ.Ε./Σ7/2017
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2016, όπως
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 561/5-5-2017) και εμφανίζεται στην 1 η και στην 3η στήλη
της εισήγησης. Θα γίνει εισαγωγή του σε τακτική συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας για έγκριση από τα μέλη της.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2017 από την
υπηρεσία και τον πρόεδρο.
Απόφαση Α17/Δ.Ε./Σ7/2017
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2017 που
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του
Τμήματος (αρ.πρωτ.:561/5-5-2017) και εμφανίζεται στην 1 η και στην 4η στήλη
της εισήγησης με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις.
Προϋπολογισμός εξόδων: Κωδικός 9561:175.000€ (αντί 171.500)
Κωδικός εξόδων 9761: 36.500€ (αντί 30.000)
Γενικό σύνολο εξόδων: 430.000€ (αντί 420.000)
Προϋπολογισμός εσόδων: Κωδικός 9561: 175.000€ (αντί 171.500)
Κωδικός 0211ε: 6500€ (αντί 0)
Κωδικός 0200: 53.731,45€ (αντί 47.231,45)
Γενικό σύνολο εσόδων: 430.000€ (αντί 420.000)
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7ο:
Στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ παρευρίσκεται και το μέλος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΔΜ συν. Τσολάκης Αλέξανδρος, ο οποίος κλήθηκε ως εκπρόσωποςεργαζόμενος του Δ. Κοζάνης για να μιλήσει για το θέμα.
Όσον αφορά τα προβλήματα δυσλειτουργίας κατάρτισης καταλόγου
μελετητών-εργοληπτών σύμφωνα με Ν. 4412/2106, ο συν. Πρόεδρος
Μαυροματίδης Δημήτρης καταγράφει ότι
παρατηρείται το φαινόμενο με το νέο Νόμο όλοι οι συνάδελφοι (τεχνικά
γραφεία, μελετητές, εργολήπτες κτλ.) να δηλώνουν συμμετοχή στην κατάρτιση
του καταλόγου μελετητών-εργοληπτών σύμφωνα με Ν. 4412/2106, σε όλες τις
Περιφέρειες με αποτέλεσμα να παρατηρείται το φαινόμενο της «λοταρίας» σε
κατάχρηση της αρχικής σκέψης τις ομοιόμορφης κατανομής σε όσους έχουν την
ουσιαστική δυνατότητα υλοποίησης έργου/μελέτης.
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Ο συν. Τσολάκης επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του Προέδρου και αναφέρει, ως
υπεύθυνος υπάλληλος του Δ. Κοζάνης για το θέμα, το μεγάλο πλήθος αιτήσεων
για κατάρτιση του καταλόγου που έλαβε ο Δ. Κοζάνης. Χαρακτηριστικά στον
κατάλογο των μελετητών περίπου 450 αιτήσεις εκ των οποίων 45 περίπου μόνο
από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Α18/ ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής στο ΤΕΕ για να προωθηθεί
στο αρμόδιο Υπουργείο:
«Έντονα φαινόμενα δυσλειτουργίας παρουσιάζονται με την κατάρτιση των
καταλόγων Μελετητών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων σε εφαρμογή του Ν.
4412/2106. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται το φαινόμενο όλοι οι συνάδελφοι
(τεχνικά γραφεία, μελετητές, εργολήπτες κτλ.) να δηλώνουν συμμετοχή στην
κατάρτιση των καταλόγων μελετητών και εργοληπτών σύμφωνα με Ν.
4412/2106, σε όλες τις Περιφέρειες και σε πολλούς Δήμους με αποτέλεσμα να
παρατηρείται το φαινόμενο της «λοταρίας» σε κατάχρηση της αρχικής σκέψης
του νομοθέτη της ομοιόμορφης κατανομής σε όσους έχουν την ουσιαστική
δυνατότητα υλοποίησης έργου/μελέτης. Προτείνεται για την αντιμετώπιση
αυτού του θέματος είτε με γεωγραφικά χαρακτηριστικά ανά Περιφέρεια είτε με
περιορισμό στις δυνατότητες επιλογής [π.χ. μέχρι 2 επιλογές ανά Περιφέρεια και
3 επιλογές ανά Δήμο].
Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης και ποιοτικότερης
εξέτασης των συνθηκών του επιτελούμενου έργου και θα υλοποιείται από τους
πραγματικά ενδιαφερόμενους με την αποφυγή ανάθεση του κατ’ ουσία».
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 8ο:

Ο συν. Πρόεδρος Μαυροματίδης Δημήτρης αναφέρει ότι η ενημερωτική
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την έναρξη της προκήρυξης του νέου
Προγραμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» με καλεσμένο τον Πρόεδρο του
ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιάτσο, ήταν άκρως επιτυχημένη, καθώς απαντήθηκαν πολλές
ερωτήσεις του κοινού και διευκρινήστηκαν αρκετά «θολά» σημεία του υπό
προξήρυξη προγράμματος. Το πρόγραμμα αναμένεται εντός του Ιουνίου 2017,
οπότε τότε αναμένεται και η αναλυτική λίστα των δικαιολογητικών για την
αίτηση των ενδιαφερομένων στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ” οίκον ΙΙ».
ΘΕΜΑ 9ο:
Ο συν. Πρόεδρος Μαυροματίδης Δημήτρης τονίζει ότι σχετικά με τη
Διαδικασία/προσφορές από τράπεζες για τοποθέτηση μηχανημάτων P.O.S.
στους Ε.Ε. μηχανικούς μέλη του, το ΤΕΕ κεντρικά ήδη ζήτησε και δημοσίευσε
προσφορές από τις τράπεζες. Επίσης όποιο τραπεζικό ίδρυμα κάνει προσφορά
για μηχανικούς είτε κεντρικά, είτε περιφερειακά, είτε μεμονωμένα θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα μας. Το ίδιο έπραξε με σχετική επιστολή του προς όλες τις
τράπεζες της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας και ο Σύλλογος Διπλ. Μηχανικών
Εορδαίας.
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ΘΕΜΑ 10ο:
Την Κυριακή 7/5/2017 στην έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,
ανοίγει το θέμα της τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ.
Α19/ ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται στην επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ να μπει
αντίστοιχο θέμα στην ημερήσια διάταξη, ώστε να κατατεθούν προτάσεις για
την τροποποίηση της λειτουργίας του θεσμικού πλαισίου του ΤΕΕ και οι οποίες
να σταλούν μετά τη σχετική επεξεργασία στην κεντρική Αντιπροσωπεία.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 11ο:
Ο συν. Πρόεδρος Μαυροματίδης Δημήτρης αναφέρει ότι τον Δεκέμβριο του
2014 αποστείλαμε ως ΤΕΕ/ΤΔΜ, την υπ. αριθμ. 1257/16.12.2014 επιστολή στην
Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ ΔΜ με θέμα «Ενημέρωση ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον
σχεδιασμό και υλοποίηση του ΣΕΣ». Επίσης αναφέρει ότι στην τοποθέτηση
του κατά την 2η Επιτροπή Παρακολούθησης όπου εξετάστηκε η πρόοδος
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
διατύπωσε ότι «…Η πρόταση που σας έχει ήδη αποσταλεί από την πλευρά μας
για συνεργασία και ενημέρωση παραμένει σε ισχύ. Ως ΤΕΕ, ως συλλογική
έκφραση των Μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του
θεσμικού μας ρόλου, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και για
κάθε πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τον κοινό μας στόχο». Μέχρι σήμερα δεν
έχει προσδιοριστεί ημερομηνία για ενημέρωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Προτείνω να
αποσταλεί επιστολή η οποία να σταλεί ως υπενθύμιση και να ζητεί την επίσκεψη
στο ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ανοικτή συνεδρίαση όπου θα υπάρξει συζήτηση για το ΠΕΠ
Δυτικής Μακεδονίας.
Α20/ ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η σύνταξη και αποστολή επιστολή στην Ενδιάμεση Διαχειριστική
Αρχή ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, στην οποία να υπενθυμίζουμε τον
προγραμματισμό συνάντησης εργασίας που εκκρεμεί και να ζητάμε την
επίσκεψη της ΕΥΔΕΠ (Προϊστάμενος και όποιο άλλοι Δ/ντες, προσωπικό) στο
ΤΕΕ/ΤΔΜ σε ανοικτή συνεδρίαση της Δ.Ε. του τμήματος, όπου θα υπάρξει
συζήτηση για το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, για την έξυπνη εξειδίκευση, για τον
τρόπο και τον προσδιορισμό του χρόνου που θα προκηρυχθούν οι διάφορες
προσκλήσεις.
Στη συνάντηση θα παραβρεθούν οι συνάδελφοι των Μονίμων Επιτροπών του
Τμήματος και όσοι μηχανικοί επιθυμούν.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 12ο:
Γίνεται αναφορά στο αίτημα συναδέλφων για (τεχνικη) επίσκεψη συναδέλφων
μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ στη νέα Βιβλιοθήκη Κοζάνης.
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Α21/ ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής με την οποία να υπάρξει επίσκεψη και
ξενάγηση συναδέλφων στη Νέα Βιβλιοθήκη της Κοζάνης.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 13ο:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4412/2016, ήδη από την 18η Απριλίου
2017 έχει ξεκινήσει η διενέργεια των διαγωνισμών έργων με ηλεκτρονικό
τρόπο, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
(https://ebs.eprocurement.gov.gr) που λειτουργεί με μέριμνα της Γ.Γ. Εμπορίου.
Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη για διαγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών άνω
των 60.000 €, ενώ πριν λίγες μέρες (18-4-2017) έγινε η έναρξη ηλεκτρονικών
διαγωνισμών έργων άνω των 60.000€. Μετά το πρώτο διάστημα θα επεκταθεί
σε όλες τις υπηρεσίες και διαγωνισμούς του κράτους.
Α22/ ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής προς τους συνδέσμους εργοληπτών και
τεχνικών εταιριών (ΣΑΤΕ και ΠΕΣΕΔΕ) για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με θέμα
τη χρήση της πλατφόρμας, την απαίτηση για χρήση της ψηφιακής υπογραφής
κτλ. Η εκδήλωση να αφορά αναδόχους αναδόχους και φορείς.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 14ο:
Γίνεται αναφορά στο έγγραφο του ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ. μαθητείας Κοζάνης για
τον προγραμματισμός λειτουργίας ειδικοτήτων ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ. μαθητείας Κοζάνης
σχολικού έτους 2017-2018.
Α23/ ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται να αποσταλούν οι προτάσεις του τμήματος για τις προτεινόμενες,
για λειτουργία από το 2017-2018, ειδικότητες του ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ. μαθητείας
Κοζάνης καθώς και απάντηση αδυναμίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ απορρόφησης από
πλευράς του μαθητών για πρακτική άσκηση.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2Ο
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 2 ου θέματος
Ειδική αναφορά γίνεται για την Επιστολή Συλλόγου Μηχανολόγων –
Ηλεκτρολόγων Βορείου
Ελλάδας για ενοποίηση κλάδου εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο
Πρόεδρος αναφέρει ότι ήδη προωθήθηκε στην αρμόδια Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Τμήματος.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 4Ο
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Στις 12~14 Απριλίου διοργανώνεται το «Forum ιδεών για τις βιβλιοθήκες & τον
πολιτισμό» στο Κοβεντάρειο στο οποίο εισήγηση έχει και το ΤΕΕ/ΤΔΜ με τον
Πρόεδρο της Διοικούσας και την Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας και θέμα «Η
σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της
περιοχής». Αφορμή η μεταστέγαση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης Κοζάνης. Ο
Πρόεδρος ενημερώνει ότι ήδη υπάρχουν πρώτες σκέψεις για τη δυνατότητα
συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ με την βιβλιοθήκη Κοζάνης. Θα μπορούσε να
θεσμοθετηθεί μια εβδομάδα για τον πολιτισμό τύπου “Biennale” με ειδικές
θεματικές ενότητες [π.χ αρχοντικά, κλπ]. Επιπλέον θα ήταν χρήσιμο να
εξεταστεί η συνεργασία της βιβλιοθήκης του ΤΕΕ/ΤΔΜ με την νέα Βιβλιοθήκη
Κοζάνης. Προτείνει τη συγκρότηση Ομάδας Έργου η οποία θα εξετάσει πιθανούς
τρόπους συνεργασίας με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης και ζητεί τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής και όσους επιθυμούν να συμμετέχουν. Η Ομάδα θα
προσεγγίσει τους προτεινόμενους τρόπους συνεργασίας σε συνεργασία με την
ΜΕ Πολιτισμού του Τμήματος μας.
Α24/ΔΕ/Σ7/2017
Αποφασίζεται η συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα τη συνεργασία του
ΤΕΕ/ΤΔΜ με την βιβλιοθήκη Κοζάνης. Η Ομάδα δεν θα είναι αμειβόμενη και θα
συνεργαστεί με την ΜΕ Πολιτισμού του Τμήματος μας. Μέλη της Ομάδας είναι οι
συνάδελφοι: Δημήτρης Μαυροματίδης, Χρήστος Μεταξάς, Κώστας Ράλλης,
Στέργιος Κιάνας του Μενέλαου, Στράτος Παπαδημητρίου και Χριστοπούλου
Παρασκευή.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο Γενικός Γραμματέας
Ράλλης Κωνσταντίνος

