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                                                                                Κοζάνη:  21-2-2018
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3

(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

25 – 10 - 2017 17.00 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Επικύρωση πρακτικών 

3.   Προκήρυξη  ΑΔΜΗΕ   υπ.  Αριθμ.  10Κ/2017   για  πλήρωση  με  σειρά
προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχεση εργασίας ΙΔΑΧ Π.Ε., Τ.Ε,. Δ.Ε.
– Παράλειψη θέσεων Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος

4.  Επιστολή  συν.  Τζιόλα  περί  σύνταξης  άρθρων  τιμολογίου  για  χρήση  σε
εκπόνηση  ηλεκτρολογικής  μελέτης  κατασκευής  Δημοτικού  σχολείου  στην
Πτολεμαϊδα

5.  Διοργάνωση  ενημερωτικής  εκδήλωσης  με  τον  Πανελλήνιο  Σύλλογο
πιστοποιημένων  ενεργειακών  επιθεωρητών  σχετικά  με  το  Εξοικονομώ  κατ’
οίκον ΙΙ, τον νεό ΚΕΝΑΚ και την αναθεώρηση τεχνικών οδηγιών ΤΟΤΕΕ 

6. Προέγκριση δαπάνης για την ανανέωση φιλοξενίας και συντήρησης/τεχνικής
υποστήριξης της επίσημης ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

7.  Συνάντηση εργασίας με την Ο.Ε.  εκπόνησης της μελέτης για τη δημιουργία
θερμοκοιτίδας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων 

8. Εισήγηση Μ.Ε. Αντισεισμικής και πολιτικής προστασίας σχετικά με  διαθεση
προσωπικου  για  εκπονηση  μελετης  πολιτικής  προστασιας  κ  ενημερωση
εκπαιδευτικών και μαθητών

9. Ορισμοί εκπροσώπων:
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Α) μελών εποπτεύουσας επιτροπής μελών Περιφερειακού γραφείου Κοζάνης
 
Β)  μελών  στην  επιτροπή  διαγωνισμού  μελέτης  ανάπλασης  χώρου  αναψυχής
Τσοτυλίου

Γ)  μελών  για  τη  συγκρότηση  επιτροπής  διαγωνισμού  μελετών  και  παροχής
τεχνικών υπηρεσιών ΔΕΥΑΚ έτους 2018 

10.  Επιστολή  συν.  Δαλάκη  περί  αιτήματος  ενημέρωσης  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  από
δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε.  για όλες τις ανάγκες
υπηρεσιών ή έργων μηχανικών

11. Έγκριση δαπανών

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α)  Αποκεντρωμένη  Διοίκηση  Ηπείρου-Δυτικής  Μακεδονίας  –  Διοργάνωση
επιμορφωτικής  ημερίδας  με  τίτλο  «Σύστημα  Επιλογής  Προϊσταμένων
Οργανικών Μονάδων» (23-10-2017)

β) ΤΜΕΔΕ – Πάροχος ολοκληρωμένων ψηφιοποιημένων υπηρεσιών

γ)  ΤΕΕ/ΤΔΜ  –  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  συγκρότηση  των
Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και  Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ)  χωρικής
αρμοδιότητας Δυτικής Μακεδονίας κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Χωρικού και
πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

δ) ΤΕΕ- ONEclickLIS, ενιαίος ψηφιακός χάρτης: λύση για κάθε είδους επένδυση
στη χώρα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα 

ε) ΔΕΗ – Ίδρυση ΙΕΚ στην Κοζάνη 

στ) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ προς γενική Δ/νση δασών & αγροτικων υποθέσεων για
παραχώρηση δασικών χαρτών Π.Ε. Κοζάνης

ζ)  Έγγραφο  (ορθή  επανάληψη)  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  τον  ΟΕΥ  της  Περιφέρειας  Δ.
Μακεδονίας

η)  ΠΤΑ  Δ.  Μακεδονίας  –  Πρόσκληση  σε  συνάντηση  εργασίας  για  το  έργο
INTERREG REBORN για ΜμΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

θ)  Περιφερεική  Δ/νση  εκπαίδευσης  Δ.  Μακεδονίας  –  Πρόσκληση  σε  άσκηση
διαχείρισης σεισμικού κινδύνου του 1ου γυμνασίου Κοζάνης (13-10-2017)

ι) Επιστολή συλλόγου μελετητών δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας προς
Δήμο  Κοζάνης  σχετικά  με  τη  διακήρυξη  επιλογής  αναδόχου  για  «Μελέτες
ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών κτιρίων του Δ. Κοζάνης»

ια)  Περιφέρεια  Δ.  Μακεδονίας  –  Πρόσκληση  σε  συνάντηση  για  θέματα
περιβάλλοντος παρουσία της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής

ιβ) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ για αυθαίρετο αποκλεισμό μηχανικών από υπογραφή
τεχνοοικονομικών μελετών του μέτρου 4.2 στο Ε.Π. Αγροτικη Ανάπτυξη
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ιγ) Πρόσκληση για συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2-3/12/2017) με θέματα
τροποποίηση θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ, έγκριση Π/Υ έτους 2018 κτλ

ιδ) Ψήφιση του Σ/Ν "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος" 

ιε) Έκθεση WWF για τον «Μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας»

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 14.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

                                                                                                        Ο Πρόεδρος

                                                                                                Δημήτρης Μαυροματίδης

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  

Τακτικά θέματα 2ο,3ο, 11ο, 9ο, 6o, 5ο , 7o, 4ο, 8ο, 10ο ,1 ο

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), μέλη
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Συλλίρης Νικόλαος,  μέλος

ΘΕΜΑ 2  Ο

Α1/Δ.Ε./Σ15/2017
Γίνεται επικύρωση πρακτικών της 13ης και 14ης συνεδρίασης.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3  Ο

Γίνεται αναφορά στην προκήρυξη του ΑΔΜΗΕ  υπ. Αριθμ. 10Κ/2017  για 
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 θέσεων προσωπικού με σχεση εργασίας 
ΙΔΑΧ Π.Ε., Τ.Ε,. Δ.Ε. και στην  παράλειψη να προβλέψει θέσεις Π.Ε. Μηχανικών 
Περιβάλλοντος (σχετική επιστολή συν.  Ε. Παπαδημητρίου με αριθμ. πρωτ. 
999/25-10-2017). 

Γίνεται συζήτηση επί του θέματος. Συμφωνούν όλοι για το απαράδεκτο του 
θέματος, αποκλεισμό δηλαδή συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών από 
διαγωνισμούς φορέων έναντι αποφοίτων Τ.Ε. ανάλογων ειδικοτήτων. Ο 
Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια 

https://www.dropbox.com/sh/l922tug1ivmw2sh/AABOtLEKgD0BNv0MsNznjMeIa?dl=0
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να απευθυνθούμε σε νομικό για το θέμα των ενστάσεων και του έννομου 
συμφέροντος. Αν δηλαδή μπορεί ο διαγωνισμός να μπλοκαριστεί νομικά για 
τυπικούς λόγους (προθεσμίες κτλ). 

Α2/Δ.Ε./Σ15/2017
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος να μιλήσει με τη νομική υπηρεσία 
του ΤΕΕ για αυτά που αναγράφονται παραπάνω. Αν δεν μπορεί να προσβληφθεί
η προκήρυξη με νομικούς όρους, τότε να εκδοθεί ανακοίνωση προς τον τοπικο 
και όχι μόνο Τύπο για την αστοχία του ΑΔΜΗΕ και την παράλειψη να προβλέψει
θέσεις Π.Ε. Μηχανικών Περιβάλλοντος στην παραπάνω προκήρυξη. Τέλος να 
συνταχθεί επιστολή-έγγραφο προς τη διοργανώτρια  εποπτεύουσα αρχή 
(ΑΣΕΠ), με κοινοποίηση στον ΑΔΜΗΕ όπως φαίνεται παρακάτω: 

«Με  την  Υπ’  Αριθμ.  10Κ/2017  Προκήρυξη  του  ΑΣΕΠ  (ΦΕΚ  27
Α.Σ.Ε.Π./04.08.2017)  προκηρύχθηκε  η  πλήρωση  με  σειρά  προτεραιότητας  76
θέσεων προσωπικού με  σχέση εργασίας  Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
Πανεπιστημιακής,  Τεχνολογικής  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  στην
Ανώνυμη Εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Μεταξύ
άλλων ειδικοτήτων, από την προκήρυξη ζητείται η ειδικότητα ΤΕ Πτυχιούχων
Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με κωδικό θέσης 208. Εκτός από
τον βασικό τίτλο σπουδών, για την συγκεκριμένη θέση ζητείται απαραίτητα ως
πρόσθετο προσόν εμπειρία δύο (2) ετών σε εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  (A.Π.Ε.)  ή  Έργων
Μεταφοράς.
Η εκπόνηση των ΜΠΕ αποτελεί ένα σύνθετο αντικείμενο που απαιτεί, πέραν της
τεχνικής  γνώσης,  βαθιά  επιστημονική  γνώση.  Για  το  λόγο  αυτό  βάσει  του
ισχύοντος  θεσμικού  πλαισίου  (ΠΔ  156/1998,  Εγκ.  68285/2.10.2000
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,  Ν.  3316/2005),  η  εκπόνηση  των  ΜΠΕ  πρέπει  να  γίνεται  από
κατόχους τίτλου σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού τομέα οι
οποίοι  μάλιστα  διαθέτουν  το  αντίστοιχο  μελετητικό  πτυχίο  κατηγορίας  27
(Περιβαλλοντικές Μελέτες). Οπότε η απαίτηση από την προκήρυξη για εμπειρία
2 ετών σε εκπόνηση ΜΠΕ, έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι ζητείται θέση
ειδικότητας Τ.Ε.,  αφού αυτή δεν μπορεί να καλύψει νομικά και επιστημονικά
αυτό το προσόν.  

Είναι  επίσης  απορίας  άξιο  ότι  ενώ  καλεί  ειδικότητες  ΠΕ  Μηχανικών
(Ηλεκτρολόγων,  Μηχανολόγων,  Πολιτικών,  Αναλυτών-Προγραμματιστών)  σε
άλλες  θέσεις,  στην  θέση  επιστήμονα  εξειδικευμένου  στον  τομέα  του
περιβάλλοντος, παραλείπει την κατεξοχήν σχετική ειδικότητα Μηχανικού, αυτή
του Μηχανικού Περιβάλλοντος, η οποία είναι βασική ειδικότητα Μηχανικού. 

Τέλος, επιφυλασσόμαστε για το εάν δημιουργηθεί οποιοδήποτε νομικό κώλυμα
κατά την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού που έχει επιλεγεί για αυτή
τη θέση (σύνταξη ή υπογραφή ή έλεγχος ή θεώρηση ΜΠΕ) και σας εφιστούμε
την προσοχή για την επιλογή κλάδου και κατηγορίας εκπαίδευσης προσωπικού σε
μελλοντικές προκηρύξεις.»

Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 11  Ο

Γίνεται αναφορά στην έγκριση δαπανών του παρακάτω πίνακα:

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα Ιουλίου – Αυγούστου 2017
ΤΕΕ/ΤΔΜ 

36,58

Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 2,79
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 47,94
ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ 526,33
Πελέκας Ευάγγελος για αγορά fax 105,00
Αφεντουλίδης Αριστείδης για  service ψυκτικού συγκροτήματος
ΤΕΕ/ΤΔΜ

868,00

Αντικατάσταση σωληνώσεων αρχοντικού Παπατέρπου 210,00

Α3/Δ.Ε./Σ15/2017

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 9  Ο

Ορισμοί εκπροσώπων:

Α) Για την εποπτεύουσα επιτροπή Περιφερειακού γραφείου  ΤΜΕΔΕ Κοζάνης
Α4/Δ.Ε./Σ15/2017

Ορίζονται οι συν. Τζίτζικας Γεώργιος, Αγρ. Τοπ., τακτικό μέλος και Κιάνας 
Στέργιος, Πολ.Μηχ. (του Ιωάννη) αναπληρωματικό μέλος.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Β) Σύμφωνα και 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) και κατόπιν ανοικτής δημόσιας κλήρωσης από τον
ετήσιο κατάλογο μελών, ορίζονται οι παρακάτω:

Α5/Δ.Ε./Σ15/2017
- Σκρέκα Κωνσταντίνα, Α.Μ. , τηλ.  2467083878,  mail kskreka  @  gmail  .  com,

Kαστοριά, ως τακτικό μέλος
- Αντωνίου Χρήστο,  Π.Μ,  τηλ.  6978-184790,  mail xr  .  anton  .1@  gmail  .  com,

Καστοριά, ως αναπληρωματικό μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γ)                                                      Α6/Δ.Ε./Σ15/2017
Όμοια με παραπάνω, μετά από δημόσια κληρωση ορίζονται οι παρακάτω:
- Χριστοπούλου Παρασκευή, Π.Μ. τηλ. 6947-807878, mail 
pchristopoulou  @  hotmail  .  com, Κοζάνη, ως τακτικό μέλος
- Κατσουλέα Αναστασία, Α.Μ., τηλ 6976-693232, mail a  .  katsoulea  @  info  -
mellon  .  gr, Κοζάνη, ως αναπληρωματικό μέλος

mailto:a.katsoulea@info-mellon.gr
mailto:a.katsoulea@info-mellon.gr
mailto:pchristopoulou@hotmail.com
mailto:xr.anton.1@gmail.com
mailto:kskreka@gmail.com
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Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6  Ο

Γίνεται αναφορά στην ανανέωση φιλοξενίας και συντήρησης/τεχνικής 
υποστήριξης της επίσημης ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Η περίοδος φιλοξενίας 
λήγει στις 4-11-2017 και ήταν ενός έτους.

Α7/Δ.Ε./Σ15/2017
Αποφασίζεται η ανανέωση φιλοξενίας και συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης της 
επίσημης ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ (www  .  tdm  .  tee  .  gr) για έναν ακόμη χρόνο 
από τις 5-11-2017 μέχρι τις 4-11-2018. Η δαπάνη είναι 160 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
(38,4), συνολικά 198,4 ευρώ.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  Ο

Γίνεται αναφορά στην επικοινωνία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο πιστοποιημένων 
ενεργειακών επιθεωρητών και συγκεκριμένα με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. συν. Κ. 
Λάσκο , σχετικά με τη δυνατότητα και διαθεσιμότητα του Συλλόγου στη 
διοργάνωση μαζί με το ΤΕΕ/ΤΔΜ ενημερωτικού σεμιναρίου με θέμα το 
Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ, τον νεό ΚΕΝΑΚ και την αναθεώρηση τεχνικών 
οδηγιών ΤΟΤΕΕ. Ο Σύλλος είναι καταρχήν  θετικός στη συμμετοχή μελών του σε 
μια τέτοια εκδήλωση υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Μπορούν να γίνουν στο 
πλαίσιο μιας εσπερίδας 3-4 εισηγήσεις για τα παραπάνω θέματα με 2 εισηγητές. 
Προτάθηκε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί όταν περίπου υλοποιηθεί η 
προκήρυξη του νέου Εξοικονομώ. 

Α8/Δ.Ε./Σ15/2017
Αποφασίζεται η διοργάνωση εκδήλωσης σχετικα με το Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ,
τον νεό ΚΕΝΑΚ και την αναθεώρηση τεχνικών οδηγιών ΤΟΤΕΕ, μαζί με τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο πιστοποιημένων ενεργειακών επιθεωρητών. 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για τις περαιτέρω ενέργειες, συνεννοήσεις και όταν
υπάρχουν νεότερα να επανέλθει το θέμα σε συνεδρίαση της Δ.Ε.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 7  Ο

Γίνεται αναφορά για τη συνάντηση εργασίας (με πρωτοβουλία του Δήμου 
Κοζάνης) με την Ο.Ε. εκπόνησης της μελέτης για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας 
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κοζάνη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε ο 
γ.γ. της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ συν. Κ. Ράλλης, ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις του 
τμήματος επί του θέματος. Υπενθυμίζεται ότι προ μηνός απεστάλη, από το 
ΤΕΕ/ΤΔΜ, συμπληρωμένο το σχετικό με το θέμα ερωτηματολόγιο της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

http://www.tdm.tee.gr/
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Ακολουθεί συζήτηση και διατυπώνονται απόψεις σχετικά με τον εντοπισμό των 
προβλημάτων που απασχολούν τη νεανική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και 
τη διερεύνηση της ύπαρξης κρίσιμης μάζας επιχειρηματικότητας στους τομείς 
της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας. Επιπλέον τονίζεται ότι 
το ΤΕΕ/ΤΔΜ συμμετείχε  προ διετίας σε ανάλογη πρωτοβουλία η οποία δεν 
ευδοκίμησε λόγω καθυστέρησης της αξιολόγησης από το ΕΣΠΑ.

Α9/Δ.Ε./Σ15/2017
Αποφασίζεται να σταλεί έγγγραφο προς την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και κοινοποίηση στο Δήμο Κοζάνης με το οποίο να εκδηλώνεται η 
πρόθεση του τμήματος για ενεργή συμμετοχή στην ομάδα φορέων για τη 
δημιουργία θερμοκοιτίδας προσανατολισμένη στις νέες τεχνολογίες και την 
καινοτομία. Να επισημανθεί στο έγγραφο ότι στο ΤΕΕ/ΤΔΜ υπάρχουν και 
λειτουργούν σχετικές Μόνιμες Επιτροπές (Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, 
Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας) στελέχωμένες με μηχανικούς 
μέλη του τμήματος και οι οποίες επεξεργάζονται ζητήματα ανάλογης θεματικής. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  Ο

Γίνεται αναφορά στην επιστολή του συν. Τζιόλα (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 957/9-
10-2017) περί σύνταξης άρθρων τιμολογιου για χρήση σε εκπόνηση 
ηλεκτρολογικής μελέτης κατασκευής Δημοτικού Σχολείου στην Πτολεμαιδα. 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος, κατά την οποία όλοι οι παρόντες 
συμφωνούν ότι η σύνταξη μιας τεχνικής μελέτης (με όλα όσα περιλαμβάνει ήτοι 
εκπόνηση σχεδίων, τεχνικές περιγραφές, προμετρήσεις, σύνταξη ενδεχομένων 
νέων άρθρων τιμολογίων εκεί ου δεν υπάρχουν κτλ.) στο πλαίσιο των 
υπηρεσιακών καθηκόντων συναδέλφων μηχανικών υπαλλήλων σε Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού, δημόσιες υπηρεσίες κτλ, αποτελεί (πνευματική) ιδιοκτησία της 
εκάστοτε υπηρεσίας και είναι διαθέσιμη για χρήση από οποιανδήποτε υπάλληλο
του ίδιου φορέα και για τις ανάγκες της υπηρεσίας, στο πλαίσιο πάντα της 
λελογισμένης χρήσης και προς όφελος του πολίτη. 

Α10/Δ.Ε./Σ15/2017

Αποφασίζεται το θέμα να αποτελέσει εισερχόμενο στην επόμενη συνεδρίαση της
Μ.Ε. Δημοσίων Έργων με τον Επιμελητή και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 
συν. Κιάνα Στέργιο του Ιωάννη., προκειμένου να διερευνηθούν τα αναφερόμενα 
στην έγγραφη παρέμβαση προς το ΤΕΕ/ΤΔΜ,  του συναδέλφου Τζιόλα  Ιωάννη, 
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και υπαλλήλου της Τ.Υ. του Δήμου Εορδαίας

Επίσης αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο στο Δήμο Εορδαίας (τεχνική 
υπηρεσία), με το οποίο να ζητείται κοινοποίηση αντιγράφων των συμβατικών 
τευχών του τιμολόγιου μελέτης, του προϋπολογισμού  και της τεχνικής 
περιγραφής ΗΜ εργασιών των παρακάτω μελετών : 
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1. «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου στην Περιοχή Κέπτσε 
Πτολεμαϊδας» & 2.«Κατασκευή Νηπιαγωγείου στο ΤΚ Πύργων του Δήμου 
Εορδαίας»

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 8  Ο

Ο συν. μέλος της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, Κιάνας Στεργιος (του Ιωάννη) αναφέρει τη 
συνεδρίαση (17-10-2017) της Μ.Ε. Αντισεισμικής και πολιτικής προστασίας 
στην οποία παρευρέθηκε ως μέλος της. Η  Εισήγηση της παραπάνω Μ.Ε. σχετικά 
με διαθεση προσωπικου για εκπονηση μελετης πολιτικής προστασιας κ 
ενημερωση εκπαιδευτικών και μαθητών έχει ως εξής:

“ ΠΡΟΣ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θέμα: «Διάθεση προσωπικού για εκπόνηση μελέτης πολιτικής προστασίας σχολικής
μονάδας και εκπαίδευσης προσωπικού»
Σχετ. :  α) Έγγραφο με α/π 8930/29-09-2017 της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ
Κοζάνης

Σε συνέχεια του α)σχετικού εγγράφου της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΕ Κοζάνης
για τη διάθεση προσωπικού  - μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ για την εκπόνησης μελέτης πολιτικής
προστασίας  σχολικής  μονάδας  και  εκπαίδευσης  προσωπικού,  συγκροτήθηκε  την
Τρίτη  17-10-2017  η  Μόνιμη  Επιτροπή  Πολιτικής  και  Αντισεισμικής  Προστασίας
παρουσία του κ. Κουρού ως υπέυθυνου Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Β/θμιας
Εκπαίδευσης. 

Ο κ. Κουρούς ανέπτυξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες της
ΠΕ  Κοζάνης  όσον  αφορά  την  πυρασφάλεια  και  την  παντελή  έλλειψη  μελετών
παθητικής  και  ενεργητικής  πυροπροστασίας  και  ζήτησε  τη  συγκρότηση  ομάδας
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύνταξη-εκπόνηση-επικαιροποίηση σχετικών μελετών
και κατάθεση τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τα παρόντα στη συνεδρίαση μέλη της Μ.Ε. ομόφωνα καταλήξαμε στο ότι το αίτημα
του κ. Κουρού δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, δεδομένου ότι ο ρόλος του ΤΕΕ είναι
συμβουλευτικός και επουδενί δεν είναι η παροχή υπηρεσιών μελετών, που να είναι
απέναντι  στα  συμφέροντα  των  μελών  του  (Απόφαση  Αντιπροσωπείας  ΤΕΕ,  3η

τακτική συνεδρίαση, Φεβρουάριος 2015). Αντ’ αυτού προτείνουμε τα εξής:

 Ως μέλη της Μ.Ε. Πολιτικής και Αντισεισμικής Προστασίας είμαστε πρόθυμοι
να ελέγξουμε σε ποιες από τις σχολικές μονάδες της Π.Ε. Κοζάνης, οι οποίες
θα μας  υποδεχθούν,  υπάρχει  πρόβλημα  ώστε  να  τεθούν  προτεραιότητες
εκπόνησης μελετών πυρασφάλειας.

 Άσκηση πίεσης από το ΤΕΕ/ΤΔΜ προς τους Δήμους της ΠΕ Κοζάνης, στων
οποίων τη  δικαιοδοσία έχουν περιέλθει  τα  σχολεία,  όσον αφορά θέματα
πολιτικής προστασίας των σχολικών μονάδων, ώστε να αναλάβουν το έργο
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της  σύνταξης  των  μελετών  αυτών  είτε  αναθέτοντας  το  σε  ιδιώτες
μηχανικούς, είτε μέσω των Τεχνικών τους Υπηρεσιών. Αντίστοιχη εμπειρία
υπάρχει από το Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου έχουν προσληφθεί μηχανικοί με
συμβάσεις  μίσθωσης  έργου  και  οι  οποίοι  έχουν  αναλάβει  το  έργο  της
αποτύπωσης  και  της  σύνταξης  μελετών  παθητικής  και  ενεργητικής
πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου.  “

Aκολουθεί συζήτηση επί του θέματος .

Α11/Δ.Ε./Σ15/2017

Αποφασίζεται να στάλουν 2 έγγραφα. Ένα προς τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης
Π.Ε. Κοζάνης με την οποία να δηλώνεται η διαθεσιμότητα της παραπάνω Μ.Ε.,
ώστε να γίνει έλεγχος σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Κοζάνης και να διαπιστωθεί
ποιες  έχουν  πρόβλημα  και  σε  τι  μέγεθος  για  να  τεθούν  προτεραιότητες
εκπόνησης  μελετών  πυρασφάλειας.  Επίσης  ένα άλλο  έγγραφο  ως  μια  μορφή
«πίεσης»  προς  όλους  τους  Δήμους  της  Π.Ε.  Κοζάνης,  στων  οποίων  τη
δικαιοδοσία  έχουν  περιέλθει  τα  σχολεία,  όσον  αφορά  θέματα  πολιτικής
προστασίας των σχολικών μονάδων, ώστε να αναλάβουν το έργο της σύνταξης
των μελετών αυτών είτε αναθέτοντας το σε ιδιώτες μηχανικούς, είτε μέσω των
Τεχνικών τους Υπηρεσιών. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 10  Ο

Ο  συν. Ν. Δαλάκης παρευρίσκεται στην αίθουσα και αναφέρεται στο αίτημά
του για  ενημέρωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ από δημόσιους φορείς της Περιφέρειας Δ.
Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε.  για όλες τις ανάγκες υπηρεσιών ή έργων μηχανικών.

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος

Α12/Δ.Ε./Σ15/2017
Αποφασίζεται η αποστολή της παρακάτω επιστολής με αποδέκτες τα γραφεία 
προμηθειών δημοτικών επιχειρήσεων, τις ΔΕΥΑ Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, τις 
Αναπτυξιακές εταιρείες  Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, τους Δήμους Δυτικής 
Μακεδονίας, τη ΔΕΗ Α.Ε. 

“Σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, ορίζονται ρητά οι περιπτώσεις
στις  οποίες  επιτρέπεται  η  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης.  Ειδικότερα
προβλέπεται: 

 «1.  Προσφυγή  στη  διαδικασία  της  απευθείας  ανάθεσης  επιτρέπεται  όταν  η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι  ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
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 2.  Η  απευθείας  ανάθεση  διενεργείται  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του
αναθέτοντος  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται  η  συγκρότηση  γνωμοδοτικού
συλλογικού οργάνου για το σκοπό αυτό.
 3. Η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια
τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο
και την οικονομική του προσφορά.
4. Η απόφαση απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 38 και το άρθρο 260 (όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.10
του άρθρου 47 του Ν.4472/2017 ). 
5. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης της παρ. 4, η σύμβαση καθίσταται
αυτοδικαίως άκυρη».

Με την παρούσα επιστολή μας, επιθυμούμε σε περιπτώσεις που θα προκύπτουν
έργα ή μελέτες με φυσικό αντικείμενο μηχανικού στις υπηρεσίες σας, να υπάρξει
ενημέρωση  με  την  αποστολή  μηνύματος  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  στο
Τεχνικό  Επιμελητήριο  Ελλάδας/Τμήμα  Δυτικής  Μακεδονίας  (tee_koz@tee.gr),
προκειμένου  να  λαμβάνουν  γνώση  τα  μέλη  του  και  να  καταθέτουν  τις
αντίστοιχες  προσφορές.  Επιπροσθέτως  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  θα
ενισχυθεί  και  η  συνεισφορά  συναδέλφων  διπλωματούχων  μηχανικών  με
αναφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι επιθυμητό για όλους”.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του πρώτου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γενικός Γραμματέας  

Δημήτρης Μαυροματίδης                            Ράλλης Κωνσταντίνος
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