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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 4-5-2018
Αρ. πρωτ.: 366
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Πέμπτη

Ώρα,

8-3-2018

17.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών
3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου /
κλιμακίου ελέγχου του άρθρου 1 περ. 2 της αρ. Φ.Α. 19.9/οικ. 28425/1245/08
ΚΥΑ(σχετικά με τους ανελκυστήρες) στο Δήμο Εορδαίας.
4. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ για σύνταξη καταλόγου των υπόχρεων
δήλωσης «πόθεν έσχες» που ανήκουν στην αρμοδιότητά του.
5. Παρουσίαση του έργου της Ο.Ε. «Επικαιροποίηση της μελέτης «Εκτίμηση του
κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής
παραγωγής»»
6 . Έγκριση δαπανών.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης στη διαβούλευση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας από την Ομάδα ΕΜΠ, Πέμπτη 8-3-2018, 14:00 -17:00 στην
αίθουσα ΤΕΕ/ΤΔΜ.
β) Απεστάλη η εισήγηση του Προέδρου ΤΕΕ για το νέο οργανόγραμμα του ΤΕΕ.
γ) Γνωστοποίηση δημοσίευσης σε ΦΕΚ της απόφασης μερικής κύρωσης των
δασικών χαρτών των προ-καποδιστριακών ΟΤΑ του Δήμου Κοζάνης, Εορδαίας,
Σερβίων – Βελβεντού και Βοϊου της Π.Ε. Κοζάνης.

ΑΔΑ: 639Ν46Ψ842-0ΝΝ

δ) Διαβίβαση δημόσιας παρέμβασης ΤΕΕ Κέρκυρας για τη διαχείριση
απορριμμάτων στην Κέρκυρα.
ε) Υπογράφηκε η εταιρική σύμβαση (partnership agreement) των
εμπλεκόμενων μερών για το tactical tourism.
στ) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με γνωστοποίηση αποφάσεων του ΣτΕ
σχετικά με το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων
οργανικών μονάδων στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
ζ) Παρατηρήσεις ΤΕΕ/ΤΔΜ για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»
η) ΥΠΕΝ- ΦΕΚ Προκήρυξης Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II»,
Παραρτήματα Οδηγού Προγράμματος
θ) Προσφυγή TEE και μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των
αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών – Παράδειγμα των παρανοϊκών
επιβαρύνσεων: για μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ, οι μηχανικοί θα πληρώσουν
1.135,50 ευρώ τον Μάρτιο

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 4.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος Δημητρίου Αντώνης, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κιάνας Μ. Στέργιος,
Τσολάκης Αλέξανδρος ως μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Κυριακίδου Καλλιόπη, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, Συλλίρης
Νικόλαος
Χρέη Γραμματέα εκτελεί μετά από ψηφοφορία λόγω παραίτησης του Γραμματέα κ.
Ράλλη Κώστα Δημητρίου Αντώνης, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών.
Τα μέλη της Δ.Κ.Μ.. καταθέτουν την παρακάτω επιστολή ζητώντας αναβολή των
προγραμματισμένων για σήμερα συνεδριάσεων της Δ.Ε. και της
Αντιπροσωπείας.
Διαβάζει στα μέλη την επιστολή που κατέθεσαν συνάδελφοι της ΔΚΜ :
Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια της επικείμενης έναρξης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ'
Οίκον ΙΙ», που είναι προγραμματισμένη για σήμερα 8-3-2018, αλλά και τις
συγκεχυμένες πληροφορίες των τελευταίων ωρών για το αν τελικά θα ξεκινήσουν ή
όχι οι υποβολές αιτήσεων στο προαναφερθέν πρόγραμμα, που καθιστά έρμαια των
ορέξεων του υπουργείου και των εμπλεκόμενων φορέων, όλους τους μηχανικούς, θα
έπρεπε να
εξετάσετε την αλλαγή χρόνου
των συνεδριάσεων,τόσο της
Αντιπροσωπείας, όσο και της Διοικούσας Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορέσουν οι
ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί που συμμετέχουν στα όργανα του ΤΕΕ/ΤΔΜ να
παραβρεθούν σ' αυτά.
Με εκτίμηση /Τα μέλη της Αντιπροσωπείας της ΔΚΜ/ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Α1/Δ.Ε./Σ4 /2018
Αν και γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο της επιστολής για τα αντικειμενικό
γεγονός της αναστάτωσης των ελεύθερων επαγγελματιών για την ξαφνική και
απροετοίμαστη έναρξη της πλατφόρμας για το πρόγραμμα εξοικονόμηση ΙΙ
αποφασίζεται να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Δ.Ε.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο, 3ο, 4ο1ο 6ο, 5ο
ΘΕΜΑ 2Ο
Α2/Δ.Ε./Σ4 /2018
Αποφασίζεται η επικύρωση των πρακτικών της 1η ς , 2ης και 3ης συνεδρίασης της
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. έτους 2017.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3Ο
3 ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 180/21-2-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Έργων του Δήμου Εορδαίας .
α

Α3/Δ.Ε./Σ4/2018
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. για τη συγκρότηση του μικτού
οργάνου / κλιμακίου ελέγχου του άρθρου 1 περ. 2 της αρ. Φ.Α. 19.9/οικ.
28425/1245/08 ΚΥΑ(σχετικά με τους ανελκυστήρες) στο Δήμο Εορδαίας, οι
συνάδελφοι :
Κάτσιος Παναγιώτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως τακτικό μέλος
Βόμβας Παρασκευάς, Μηχανολόγος Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4Ο
Σχετικό το από 14 Φεβρουαρίου 2018 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης
Διοικητικού ηλεκτρονικό μήνυμα για τη σύνταξη καταλόγου Υπόχρεων για
Δηλώσεις Περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων
(Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018.
Α4/Δ.Ε./Σ4/2018
Αρμόδιοι υπάλληλοι για τη σύνταξη καταλόγου υπόχρεων για Δηλώσεις
Περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για
το έτος 2018 ( χρήση 2017)
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος
Δυτικής Μακεδονίας, ορίζονται οι υπάλληλοι του Τμήματος :
Μελενικιώτου Μαρία, Χημικός Μηχανικός, Π.Ε.12. , Προϊσταμένη του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως τακτικό μέλος
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Φτάκα Καλλιόπη, Βιβλιοθηκονόμος, μόνιμος υπάλληλος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.,
αναπληρωματικό μέλος.

ως

Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 6Ο
Α5/Δ.Ε./Σ4/2018
Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ

22,32

Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου
2018

53,26

Α6/Δ.Ε./Σ4/2018
Έγκριση καταβολής 3.000,00 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α4/ΔΕ/Σ13/2017
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:
«Επικαιροποίηση της μελέτης «Εκτίμηση του κόστους μετάβασης της
Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»».
2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους παρακάτω
επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 3.000,00 € ως αποζημίωσή τους για το έργο που
εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από 13-9-2017 μέχρι 12-1-2018 σύμφωνα με την
προσφορά κάθε μέλους, ως εξής :
Επομένως, η Επιτροπή παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής παραλαμβάνει και
πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας και εισηγείται προς τη Δ.Ε. την
καταβολή της αποζημίωσης, δηλαδή το ποσό των 3.000€ και σύμφωνα με την
προσφορά κάθε μέλους και τη δήλωση των Μαυροματίδη Δημήτριου, Κακάλη
Αθανάσιο, Δημητρίου Αντώνιου και Σιδηρόπουλου Αναστάσιου ότι
συμμετέχουν στην Ο.Ε. αδαπάνως ως εξής :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ευάγγελος Καρλόπουλος
Δημήτρης Σωτηρόπουλος
Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
Μαυροματίδης Δημήτριος
Κακάλης Αθανάσιος
Γιαννακόπουλος Διονύσιος
Δημητρίου Αντώνιος

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5Ο

1.000,00
1.000,00
-------------1.000,00
------
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Α7/Δ.Ε./Σ4/2018
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει η παρουσίαση του θέματος στη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας που ακολουθεί.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Η εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Δημητρίου Αντώνης

