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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 15-9-2018
Αρ. πρωτ.: 815

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ώρα,

19-9-2018

6:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών 9ης ,10ης συνεδρίασης Δ.Ε.
3. Εκδήλωση Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη για παρουσίαση του συστήματος e- άδειες 610-2018 στις 18:00. Παρουσίαση σε υπαλλήλους και μέλη της Δ.Ε. στις 6-102018 στις 11:30.
4. Συζήτηση για θέματα ασφάλειας και συντήρησης των γεφυρών Περιφερειας
Δυτικής Μακεδονίας
5. Επικαιροποίηση θέσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ ενόψει εκλογικών διαδικασιών.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) για αποζημίωση εκπροσώπων
Τ.Ε.Ε.
β) Έγγραφο Κτηματικής Υπηρεσίας Κοζάνης για την χορήγηση πιστοποιητικώνβεβαιώσεων για την ύπαρξη ή μη δικαιωμάτων του δημοσίου για ακίνητα,
απευθείας σε ιδιώτες.
γ) Ενημερωτικό σημείωμα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
τάξη μαθητείας μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ.
δ) Διαβίβαση καταγγελίας από Π.Τ. ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας κατά Σαββίδη
Γεωργίου.
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ε) Πρόσκληση σε Ημερίδα για «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας»
στ) Επιστολή Υποστήριξης (Letter of Support) για την πρόταση του έργου
ReToZEB (Bioenergy and Environment Cluster)

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 12.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος – Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Δημητρίου Αντώνης, Ζιώγας
Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Κιάνας Μ. Στέργιος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Παπαδοπούλου Ηλιάνα, μέλος
Α1/Δ.Ε./Σ12/2018
Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο, 3ο , 5ο ,,4ο, 1ο
Α2/Δ.Ε./Σ12/2018
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 9 ης, και 10ης συνεδρίασης της Δ.Ε.
συνεδρίασης.

6 ης, 7ης

Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3Ο
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 721/14-9-2018
έγγραφο του Τ.Ε.Ε. για τον προγραμματισμό δύο ενημερωτικών συναντήσεων
στις 6/10/2018 για τους υπαλλήλους του Τ.Ε.Ε. των πολεοδομιών , των μελών
της Δ.Ε. και των μηχανικών του τμήματος με θέμα την παρουσίαση του
συστήματος e –άδειες ενόψει της υποχρεωτικής λειτουργίας του συστήματος
από τις 15-10-2018
Α3/Δ.Ε./Σ12/2018
Αποφασίζεται προέγκριση δαπάνης 150ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την
διοργάνωση της εκδήλωσης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 5Ο
Γίνεται συζήτηση για την αναγκαιότητα επικαιροποίησης των θέσεων
αιτημάτων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τα βασικά σε θέματα που απασχολούν του
τμήμα προκειμένου αυτές να δίνονται σε υποψηφίους που θα ζητούν
συναντήσεις με τη διοίκηση και τους μηχανικούς ενόψει των επικείμενων
εκλογών, διαφόρων επιπέδων, της περιόδου που έρχεται. Ταυτόχρονα
συζητείται και η πολιτική αντιμετώπισης των υποψηφίων και οι σχετικές
αποφάσεις επί του θέματος.
Α4/Δ.Ε./Σ12/2018
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη λογική και των παλαιότερων σχετικών αποφάσεων της
Α4/Δ.Ε./Σ27/2014 και Α2/Δ.Ε./Σ12/2015 αποφασίζει σχετικά:
- Όποιο Κόμμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου ζητεί την συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ
σε ημερίδα, συνδιάσκεψη, κλπ αυτή να παρέχεται σε επίπεδο εισήγησης σε
συγκεκριμένα θεματικά πεδία που ως ΤΕΕ/ΤΔΜ έχουμε επεξεργασμένες θέσεις
- Όποιο Κόμμα ζητεί συνάντηση θα πραγματοποιείται ενώπιον της Διοικούσας
Επιτροπής. Επίσης το ίδιο να ισχύει για τους υποψήφιους βουλευτές μέλη του
ΤΕΕ/ΤΔΜ. Συναντήσεις με μηχανικούς δεν διοργανώνονται από το ΤΕΕ/ΤΔΜ και
προφανώς δεν δίνονται στοιχεία όπως ισχύει για όλους
- Στις συναντήσεις θα υπάρξει συγκεκριμένη θεματολογία και θα ζητείται η
προώθηση των θέσεων του ΤΕΕ.
Για την επικαιροποίηση των θέσεων αιτημάτων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στα θέματα τα
Ενεργειακά η αντίστοιχη ΜΕ και στα θέματα των δημοσίων έργων η αντίστοιχη
ΜΕ.
ΘΕΜΑ 4Ο
Με αφορμή την κατάρρευση γέφυρας στην Ιταλία και τον διάλογο που έχει ανακύψει
για το θέμα ο Πρόεδρος αναφέρει ότι χρειάζεται κατά την ουσία η εξέταση για το
σύνολο των γεφυρών στη Δυτική Μακεδονία. Επίσης προσκόμισε σειρά
δημοσιευμάτων με τα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στα ζητήματα των υποδομών
και της στατικής τους επάρκειας με αφορμή αυτό το γεγονός και του
προβληματισμού που επικρατεί. Ο Πρόεδρος της ΔΕ ζήτησε από τους συναδέλφους
της ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ να δουν το θέμα σε συνεργασία με
τη ΜΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
καθώς και την κατηγοριοποίηση των γεφυρών υπό την έννοια των αντίστοιχων
υπηρεσιών που τα εξετάζουν. Σε αυτό ζήτησε να παραβρεθεί ο Επιμελητής της ΜΕ
συν. Στέργιος Ι. Κιάνας με τον οποίο έγινε συζήτηση και να καλέσει σε κοινή
συνεδρίαση τις 2 ΜΕ.
Ο συνάδελφος Δημητρίου αναφέρει το όνομα συναδέλφου Μητούλη Στέργιου
που τώρα εργάζεται στην Αγγλία ως καθηγητής σε Πανεπιστήμιο και
ασχολείται ειδικά με το θέμα αυτό και πρότεινε την αξιοποίηση του.
Α5/Δ.Ε./Σ12/2018
Αποφασίζεται η εξέταση του ζητήματος της ασφάλειας των γεφυρών από τις
αρμόδιες ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ και ΜΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του Τμήματος, με στόχο την

ΑΔΑ: 66ΓΧ46Ψ842-ΘΒ1

διατύπωση θέσεων επί του θέματος και πραγματοποίηση σχετικής ημερίδας με
ειδικούς του θέματος με στόχο την ενημέρωση των συναδέλφων ειδικά των
Δημοσίων Υπηρεσιών.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 1Ο
1 ) Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.ΕΕ./Τ.Δ.Μ. 719/14-9-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ( Έδρα) σχετικά με την αποζημίωση εκπροσώπων
του Τ.Ε.Ε. που συμμετέχουν σε Συμβούλια και Επιτροπές
α

Α6/Δ.Ε./Σ12/2018
Αποφασίζεται η απάντηση του σχετικού εγγράφου με επισύναψη της σχετικής
υπουργικής απόφασης του αρμόδιου Υπουργού και αναφορά ότι το πρωτογενές
αίτημα γίνεται από αρμόδιο του φορέα με βάση τις διαδικασίες που ακολουθούνται
στην Υπηρεσία.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για την ανάγκη επίδοσης με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή κλήσης
σε προκαταρκτική εξέταση σε εγκαλούμενο για τον οποίο έχει συνταχθεί
κατηγορητήριο από εισηγητή του περιφερειακού τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
Α7/Δ.Ε./Σ12/2018
Εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης ύψους 35 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (43, 40 ) Ευρώ
για την επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή κλήσης σε προκαταρκτική εξέταση για
υπόθεση του πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματός μας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος.
Γίνεται συζήτηση για την αναγνώριση διπλωμάτων πολυτεχνικών Σπουδών της
χώρας ως μάστερ.
Λύεται η συνεδρίαση .
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος

