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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Επικύρωση πρακτικών 8ης 

3. Επικαιροποίηση απόφασης για ορισμό χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα
του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

4. Έγκριση δαπανών.

5. Απαιτούμενες πρόσθετες εργασίες στην εγκατάσταση ψύξης του κτιρίου του
ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνη.

6.  Επικαιροποίηση  μελέτης  «Εκτίμηση  του  κόστους  μετάβασης  της  Δυτικής
Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) 18ο Συνέδριο σκυροδέματος, Μάρτιος 2018 στην Αθήνα – Τελική ημερομηνία
υποβολής περιλήψεων έως 5/9/2017

β) Σύνταξη καταλόγου υπόχρεων σε ΔΠΚ ΤΕΕ/ΤΔΜ 2017 (χρήση 2016).
γ)Επιστολές  ΤΕΕ  Ανατολικής  Μακεδονίας  για  απαίτηση  προσκόμισης
ασφαλιστικής  ενημερότητας  προς  ΥΔΟΜ  Καβάλας  ,  για  τη  νόμιμη  σύνταξη
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τοπογραφικών διαγραμμάτων και επίλυση σοβαρών προβλημάτων λειτουργίας
του ΣΥΠΟΘΑ  Π.Ε. Καβάλας.
δ) Έγκριση από Αθήνα του προϋπολογισμού χρήσης 2017 του Περιφερειακού
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις χρηματοδοτήσεις δράσεων αστικών
αναπλάσεων στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
στ)  Έγγραφο  ΕΦΑ  Γρεβενών  προς  ΥΠΠΟΑ  για  σωστικές  ενέργειες  στο
πετρογέφυρο Κατσουγιάννη Τ.Κ. Σπηλαίου Δ. Γρεβενών

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

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                                Δημήτρης Μαυροματίδης

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 3ο τακτικό θέμα και
μετά), μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :  - 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  Τακτικά θέματα  2ο,4Ο ,3ο,5ο, εκτός Ημερησίας 1ο, 
2ο, 3ο, τακτικό θέμα 6ο, εκτος ημερησίας 4ο  , τακτικό θέμα 1ο 

ΘΕΜΑ 2  Ο   

Α1/Δ.Ε./Σ11/2017
Αποφασίζεται η έγκριση πρακτικών για την 8η συνεδρίαση της Δ.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ

Επικυρώνεται αυθημερόν

https://www.dropbox.com/sh/735j0d4unhebimh/AABn33v6OCYR9G3mHXnBLdpva?dl=0
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ΘΕΜΑ 4  Ο   

Α2/Δ.Ε./Σ11/2017
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες:

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα μηνών Μαίου – Ιουνίου 2017 43,13
ΔΕΥΑΚ για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ 1371,00
ΔΕΥΑ Καστοριάς για ύδρευση Αρχοντικού Παπατέρπου 773,99
Σικαλόπουλος  Βασίλειος  για  αγορά  toner για  το  φωτοτυπικό
μηχάνημα του ΤΕΕ/ΤΔΜ

54,56

Μαυροματίδης Δημήτρης οδοιπορικά για μετάβαση στην Αθήνα
για σύσκεψη Προέδρων ΤΕΕ

98,50

Λαζαρίδης  Γεώργιος  για  προμήθεια  καθαριστικών  και  ειδών
υγιενής

99,95

Κωτσίδης  Θεόδωρος  για  αποκατάσταση  βλάβης  στο  προαύλιο
του ΤΕΕ/ΤΔΜ

50,00

Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 11,16
Pougaridis Media για συνδρομή εφημερίδας Πτολεμαίος για τα
έτη 2012-2017

420,00

Μαυροματίδης Δ, Κυριακίδου Κ., Μαργαρίτης Ν. για οδοιπορικά
για  μετάβαση  στη  Θεσσαλονίκη  για  συμμετοχή  σε  τεχνική
συνάντηση με την κοινή γραμματεία του προγράμματος Ελλάδα-
Αλβανία 2014-2020

30,00

Πελέκας Ευάγγελος για συντήρηση Η/Υ, εγκατάσταση λογισμικού 235,60

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 3  Ο   

Γίνεται  επικαιροποίηση  παλαιότερης  απόφασης  της  Δ.Ε.  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για
ορισμό χρηστών στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Α3/Δ.Ε./Σ11/2017

Αποφασίζεται να οριστεί η υπάλληλος του τμήματος κ. Μπόγκια Ρίκα.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  Ο   

Γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο συν. Δ. Μαυροματίδη για τις 
απαιτούμενες εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα για την λειτουργία του
συστήματος ψύξης στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Κοζάνης.

ΑΔΑ: 7ΜΕ346Ψ842-199



Αναλυτικά:
1. Καθαρισμός του συμπυκνωτή του ψύκτη με αέρα υπό πίεση και πτητικό 

καθαριστικό υγρό
2. Πλήρωση του υδραυλικού συστήματος με νερό
3. Εκκίνηση και έλεγχος πιέσεων λειτουργίας, πλήρωση με ψυκτικό υγρό 

υπό την προϋπόθεση ομαλών συνθηκών λειτουργίας
4. Καθαρισμός των fan coils με ειδικό πτητικό υγρό και καθαρισμός των 

φίλτρων
5. Μετά το τέλος της ψυκτικής περιόδου, μεταγωγή του συστήματος σε 

λειτουργία θέρμανσης.

Προέκυψαν οι εξής πρόσθετες εργασίες:
1. Διαπιστώθηκε έλλειψη ψυκτικού λαδιού στο ένα ψυκτικό κύκλωμα του 

ψύκτη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται υπερθέρμανση και να βγαίνει ο 
συμπιεστής εκτός από το εσωτερικό θερμικό προστασίας. Θα απαιτηθεί 
πλήρωση του συμπιεστή με ψυκτικό λάδι και ενδεχομένω τοποθέτηση 
εξωτερικού θερμικού προστασίας.Παράλληλα θα απαιτηθεί σημαντική 
πλήρωση του κυκλώματος με ψυκτικό μέσο με αναμενόμενη ποσότητα 
άνων των 5 kg

2. Κατά την διαδικασία καθαρισμού των φίλτρων των fan coils (tem. 8) και 
λόγω μη καθαρισμού των για μεγάλο χρονικό διάστημα, ήτοι πέραν των 2
ετών, ήταν πλέον αδύνατος ο καθαρισμός αυτών οπότε και υποχρεωτικά 
αλλάχθηκαν

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας και μέσω e-mail, για την κατάθεση 
οικονομικής  προσφοράς που να αφορά τα παραπάνω), με διαφορετικούς 
ψυκτικούς, μηχανικούς κτλ της πόλης (Τζιδημόπουλος Θ., Τσιτσάρης Ν., 
Δογραματζής Ν. , Αφεντουλίδης Α.), διαπιστώθηκε η μη άμεση διαθεσιμότητα
λόγω φόρτου εργασίας των 3 πρώτων.

Α4/Δ.Ε./Σ11/2017
Αποφασίζεται  η  έγκριση  των  παραπάνω  εργασιών  και  η  αποδοχή  της
οικονομικής προσφοράς της εταιρίας «Hydronic” (Αφεντουλίδης Αριστείδης με
αρ.  πρωτ.  ΤΕΕ/ΤΔΜ  735/29-6-2017).  Το  κόστος  ανέρχεται  σε  350,00  ευρώ
πλέον ΦΠΑ.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 1  Ο    :

Γίνεται  αναφορά  στο  έγγραφο  του  Δήμου  Γρεβενών  για  ορισμό  μέλους  του
ΤΕΕ/ΤΔΜ για τα όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Κατόπιν δημόσιας ανοικτής κλήρωσης όπως ορίζει το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016
από τον κατάλογο που διατηρεί το ΤΕΕ/ΤΔΜ προκύπτουν οι συνάδελφοι:

Α5/Δ.Ε./Σ11/2017

- Tσιαμήτρος Δημήτρης,  Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός ως τακτικό
μέλος
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- Ντώνας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ως αναπληρωματικό μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 2  Ο    :

Γίνεται αναφορά στη πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των συναδέλφων σε
Ομάδα  Εργασίας  για  το  Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Κινητικότητας  του  Δήμου
Κοζάνης,  η  οποία αναρτήθηκε στο  site του τμήματος  στις  6/7/2017 και  δήλωσαν
ενδιαφέρον αρκετοί συνάδελφοι. 

Α6/Δ.Ε./Σ11/2017
Αποφασίζεται η συγκρότηση της παρακάτω Ο.Ε.

Υπενθυμίζεται  ότι  εκτός  από  αυτούς  που  εκδήλωσαν  ενδιαφέρον,  η  Ο.Ε.
συγκροτείται  και  όσους  συναδελφους  ενδιαφέρθηκαν   από τη Μ.Ε.  Χωροταξικού
πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού, την παλαιότερη Ο.Ε. για το ΓΠΣ Δ. Κοζάνης,
την Ο.Ε. για το ΕΣΣΒΒΑ Δ. Κοζάνης κτλ.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΒΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟ MAIL

1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6978141559 theoadamidis@hotmail.com 

2 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6973219628 sitcomfrozon@gmail.com

3 ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 6945457041 fotisgait@gmail.com

4 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6932264181 giannakopoulos@lignite.gr

5 ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗ 6972881166 cozi74@gmail.com

6 ΚΙΟΥΡΚΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 6971897774 eva_kiourk@hotmail.com

7 ΚΟΥΤΣΟΝΑΝΟΥ ΑΝΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 6946338066 annita.koutsonanou@gmail.com

8 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6907588465 labro.athan@gmail.com

9 ΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 6974441537 liakou_kate@yahoo.com
10 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6942403838 mavromatidis@gmail.com

10 ΜΙΜΙΚΟΥ ΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗ 6973990563 evi.mimik@hotmail.com

12 ΝΤΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6979774457 ntabosnikos@yahoo.gr 

13 ΠΑΛΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 6982413818 pannpall@gmail.com

14 ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ 6932526273 xarap0081@yahoo.gr

15 ΣΑΛΕΠΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6946040560 asaleptsis@gmail.com

16 ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 6975718231 vsitras@anko.gr
17 ΤΡΑΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 6982854524 betuf1974@gmail.com
18 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 6948344167 ytsampouris@gmail.com

19 ΤΣΕΠΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 6948483035 tsepourakat@gmail.com

20 ΧΑΔΙΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ ΚΟΖΑΝΗ 6937732346 kchadio@gmail.com

21 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΟΖΑΝΗ 6947807878 pchristopoulou@hotmail.com
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Τονίζεται ότι η παραπάνω Ο.Ε. είναι άμμισθη και δε βαρύνει τον Π/Υ του τμήματος

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 3  Ο    :

Ο  Πρόεδρος  συν.  Δ.  Μαυροματίδης  αναφέρει  ότι  αρκετοί  συνάδελφοι  του
τμήματος,  διαμαρτυρήθηκαν  για  τη  μη  σύσταση  του  τεχνικού  συμβουλίου  του
ΕΦΚΑ. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο ότι τα τοπικά καταστήματα του ΕΦΚΑ
αδυνατούν να εκδώσουν Βεβαιώσεις  Μη Οφειλής για Δημόσια Οικοδομοτεχνικά
Έργα,  για  τα  οποία  τα  ποσοστά  εργατικής  δαπάνης  υπολογίζονται  από  Τεχνικό
Συμβούλιο το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί σχεδόν επτά μήνες μετά την σύσταση
και συγκρότηση του ΕΦΚΑ.

Α7/Δ.Ε./Σ11/2017
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής στον Πρόεδρο τη Δ.Ε. του 
ΤΜΕΔΕ & Πρόεδρο  Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων Ε.Φ.Κ.Α., συν. 
Μακέδο Κωνσταντίνο με κοινοποίηση στο Γραφείο Προέδρου Τ.Ε.Ε. και στις 
εργοληπτικές οργανώσεις της Περιφέρεις Δυτικής Μακεδονίας.

«Θέμα: Σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου

Σας γνωρίζουμε ότι δεχόμαστε από πολλά μέλη μας, διαμαρτυρίες, ότι τα τοπικά 
καταστήματα του ΕΦΚΑ αδυνατούν να εκδώσουν Βεβαιώσεις Μη Οφειλής για 
Δημόσια Οικοδομοτεχνικά  Έργα, για τα οποία τα ποσοστά εργατικής δαπάνης 
υπολογίζονται από Τεχνικό Συμβούλιο το οποίο δεν έχει ακόμη συσταθεί σχεδόν επτά
μήνες μετά την σύσταση και συγκρότηση του ΕΦΚΑ.
Παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα στη σύσταση του Τεχνικού Συμβουλίου, ώστε να
λυθεί το πρόβλημα που προκύπτει, μιας και τα μέλη μας υπόκεινται σε πρόσθετες 
επιβαρύνσεις λόγω της καθυστέρησης που προκαλείται.»

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  Ο   

Ο Πρόεδρος συν. Δ. Μαυροματίδης αναφέρει την αναγκαιότητα επικαιροποίησης 
της μελέτης-έργου με τίτλο «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της Δυτικής 
Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής» που εκπονήθηκε από το 
ΤΕΕ/ΤΔΜ τον Ιούλιο του 2012 και υιοθετήθηκε, ενσωματώθηκε, μνημονεύτηκε από 
πολλά πανελλήνια μέσα μαζικής επικοινωνίας και δημόσιους και όχι μόνο φορείς. 
Στόχος είναι η μελέτη να είναι έτοιμη μέχρις ότου να ξεκινήσει το market test της 
κυβέρνησης, για τις λιγνιτικές μονάδες στις οποίες θα μπει «πωλητήριο».

 Αναφέρει επίσης ότι για την επικαιροποίηση αυτού του πονήματος έγινε ενημέρωση 
και στον πρόεδρο της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιωτάκη.
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Προσέρχεται ο συν. Ν. Συλλίρης. 

Θέτει για ενημέρωση ένα εκτός ημερησίας θέμα.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 4  Ο    :

Αναφέρει  ο συν.  Συλλίρης  ότι  επίκειται  σύντομα,  δημόσια διαβούλευση για τον
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  (Ο.Ε.Υ.)  της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Προτείνει  όταν  αποσταλεί   ανάλογη  πρόσκληση στο  ΤΕΕ/ΤΔΜ,  να  συζητηθεί  σε
συνεδρίαση της Δ.Ε. και να τοποθετηθούν τα μέλη της Δ.Ε. Συμφωνούν όλα τα μέλη
της Δ.Ε. να συζητηθεί εκτενώς το θέμα όταν έρθει στη Δ.Ε. και να ακουστούν όλες οι
απόψεις (ΕΜΔΥΔΑΣ Δ. Μακεδονίας, κλαδικοί σύλλογοι μηχανικών κτλ)

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ράλλης Κωνσταντίνος
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