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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η / 2014
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Τρίτη,
23-9-2014

Ώρα,
7:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Αίτηση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης:
α) Στη Βλάστη Εορδαίας για εκτίμηση κόστους κατασκευών στα όρια όμορων
ιδιοκτησιών.
β) Στην Πτολεμαϊδα για κοστολόγηση, αξιολόγηση εργολαβικών εργασιών, που
έχουν γίνει και κόστους αποπεράτωσης.
3. Ορισμός εκπροσώπων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κοζάνης.
4. Εισήγηση Μ.Ε. Ποιότητας και Ασφάλειας Δημ. Έργων και Κατασκευών του
ΤΕΕ/ΤΔΜ για την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4254/2014 για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες.
5. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για το χωροταξικό σχεδιασμό της
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.
6. Έγκριση δαπανών.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Παραδόθηκαν :
- το έργο της προγραμματικής σύμβασης «Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και
τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες
κύλισης και προκατασκευασμένα έργα».
- το 1ο παραδοτέο της προγραμματικής σύμβασης «Προετοιμασία αξιοποίησης των
μεγάλων τεχνικών έργων της ΔΕΗ της Δυτικής Μακεδονίας» με θέμα: «Οριοθέτηση
του εγχειρήματος».
β) Κοινή σύσκεψη Προέδρου ΤΕΕ με Προέδρους Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ,
Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

ΑΔΑ: ΒΝΩ546Ψ842-7ΧΥ

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «19.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο, 2ο, 6ο, 3ο,5o, 4ο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας,
Βασιλειάδης
Θεόδωρος,
Συλλίρης
Νικόλαος,
Ντέλμας
Κωνσταντίνος Κακάλης Αθανάσιος, , Τζίτζικας Γεώργιος, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Γκάσης Δημήτριος, μέλος

ΘΕΜΑ 1ο
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για την κοινή επιστολή
των Συνδέσμων Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής
Μακεδονίας και Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για το νέο νομοσχέδιο Δημοσίων Έργων που
συνυπογράφηκε μετά από ενημέρωση των μελών της Δ.Ε. με ηλεκτρονικό
μήνυμα που εστάλη την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ενημερώνει για το αίτημα του ΕΚΕΤΑ
ΙΤΕΣΚ για την υπογραφή letter of intent εκ μέρους του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την
συμπλήρωση φακέλλου υποψηφιότητας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αφορά
πρόταση για χρήση του διοξειδίου του άνθρακα ως καύσιμο.
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ19/2014
Αποφασίζεται η υπογραφή letter of intent εκ μέρους του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την
συμπλήρωση φακέλλου υποψηφιότητας του ΕΚΕΤΑ ΙΤΕΣΚ. Ανάλογη τακτική θα
ακολουθείται και για άλλες αιτήσεις φορέων για αντικείμενα που άπτονται των
αρμοδιοτήτων και του ενδιαφέροντος και Τ.Ε.Ε. Επικυρώνεται αυθημερόν.
1α) Γίνεται ενημέρωση για το παραδοτέα των προγραμματικών συμβάσεων που
αφορούν την τέφρα και την προετοιμασία για την αξιοποίηση των μεγάλων
τεχνικών έργων της ΔΕΗ.
Ο πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης ζητά πέραν των άλλων και τον
συνάδελφο Ντέλμα να ασχοληθεί με το θέμα της τέφρας.
1β) Γίνεται ενημέρωση για την πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. Χρήστου
Σπίρτζη (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 946/19-9-2014) σε κοινή σύσκεψη των
προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. στην Αθήνα στις 3 Οκτωβρίου
2014. Ο Πρόεδρος ενημερώνει και για την πρώτη συνεδρίαση της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 4 και 5
Οκτωβρίου.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ19/2014
Εγκρίνεται η μετάβαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Δημήτρη Μαυροματίδη
και του μέλους της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Τζίτζικα Γεώργιου στην Αθήνα για τη
συμμετοχή τους στην κοινή σύσκεψη των προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων
και στην πρώτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε,
Ο προϋπολογισμός της μετακίνησης ανέρχεται στο ύψος των 750 Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 2ο

2α)Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 677/21-7-2014 αίτηση του
κου Βασβατέκη Δημητρίου του Ιωάννη.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ19/2014
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται ο
κος Δημήτριος Βασβατέκης
το ποσό των 1.585€ (χιλίων πεντακοσίων
εδομήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο Παπαδής Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
2β)Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 897/5-9-2014 αίτηση του
κου Γραμματικόπουλου Ιωάννη.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ19/2014
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται ο
κος Γραμματικόπουλος Ιωάννης το ποσό των 1.585€ (χιλίων πεντακοσίων
εδομήντα πέντε ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων
κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο Παμπόρης Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6ο

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ19/2014
Δημήτρης Μαυροματίδης οδοιπορικά και ημερήσια αποζημίωση για μετάβαση στην Αθήνα για τη σύσκεψη
Προέδρων στις 20-6-2014
Πιπέργιας Γεώργιος για ενοίκια της Ν.Ε. Γρεβενών του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Λούτας Δημήτριος για έξοδα κοινοχρήστων γραφείων ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μαίου – Αυγούστου 2014)
Ντάγκα Παναγιώτα για κοινόχρηστα των γραφείων της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ν. Γρεβενών (Φεβρουάριος 2014- Μάιος
2014)
ACS courier για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Γενική Ταχυδρομική για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Forthnet για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-37815)
ΟΤΕ Κοζάνης για τηλεφωνικά έξοδα των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (24610-39803) (24610-30103) (24610-28030)
ΔΕΥΑ Κοζάνης για έξοδα ύδρευσης των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΔΕΥΑ Κοζάνης για έξοδα τηλεθέρμανσης των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΔΕΗ Κοζάνης για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων του ΤΕΕ/ΤΔΜ από 25-4-2014 έως 25-8-2014
ΔΕΗ Καστοριάς για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων της Ν.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ΔΕΗ Γρεβενών για κατανάλωση ρεύματος των γραφείων της Ν.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αφεντουλίδης Αριστείδης για συντήρηση του κλιματιστικού του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Πελέκας Ευάγγελος για συντήρηση και επισκευή της ιστοσελίδας του Τ.Ε.Ε./ΤΔ.Μ.
Πελέκας Ευάγγελος για παραχώρηση δικτυακού χώρου για αποθήκευση δεδομένων του ιστοχώρου του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Αφοι Μιχαηλίδη για προμήθεια γραφικής ύλης
Λαζαρίδης Γεώργιος για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Κώνστας Κωνσταντίνος για στεφάνι κηδείας του Σφέτκου Βασίλειου
Τσαμπούρης Θεόδωρος για στεφάνι κηδείας του Αποστολίδη Νικόλαου

178,43
1219,91
147,78
73,24

0771
0772
0813
0813
0813

46,37
18,45
135,89
337,91
39,10
267,41
930,00
95,00
78,48
307,50
250,00
80,00

0831
0831
0832
0832
0841
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0842
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109,89
87,50
50,00
50,00

1261
1381
2641
2641

Σύνολο

4.502,86

Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ19/2014
Μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ν.Ε. Γρεβενών του ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Ντώνα
Ιωάννη αποφασίζεται η έγκριση δαπάνης ύψους 150,00€ (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ) για τη μεταφορά των υπολοίπων Η/Υ και γραφείων στα νέα γραφεία της Ν.Ε.
στην Π.Ε. Γρεβενών.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ19/2014
Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας αποφασίζεται η έγκριση δαπανών ύψους 76,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για μεταφορά router, αντικατάσταση λαμπτήρων και
προμήθεια λαμπτήρων και εξαεριστήρα για τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο

3α)Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 960/22-9-2014
Δήμου Κοζάνης.

έγγραφο του

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ19/2014
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του
Δήμου Κοζάνης οι συνάδελφοι:
Τσέπουρα Αικατερίνη, Π.Μ., ως τακτικό μέλος
Γάτσου Ευαγγελία, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
3β)Γίνεται ενημέρωση για το έγγραφο του Δήμου Κοζάνης (αριθμ. πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 966/23-9-2014) για ορισμό εκπροσώπου έως την Πέμπτη 25-92014 για την Δημοτική Επιτροπή Κυκλοφοριακού, Περιπτέρων και Πεζοδρόμων
του Δήμου Κοζάνης.
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ19/2014
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Δημοτική Επιτροπή
Κυκλοφοριακού, Περιπτέρων και Πεζοδρόμων του Δήμου Κοζάνης οι
συνάδελφοι:
Γκούντας Ιωάννης, Π.Μ., ως τακτικό μέλος
Παπαϊωάννου Ιωάννης, Π.Μ, ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Προσέρχεται ο συν. Κακάλης

ΘΕΜΑ 5ο

Γϊνεται ενημέρωση για την πρόταση

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ19/2014
Αποφασίζεται η διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για το χωροταξικό
σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας με εισηγητές την κα Γιαννακού
Αθηνά, καθηγήτρια πολεοδόμο και υπαλλήλους του ΥΠΕΚΑ, μέλη της
συντονιστιικής επιτροπής της μελέτης «Αξιολόγηση, Αναθεώρηση και
εξειδίκευση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας».
Ο Προϋπολογισμός της εκδήλωσης ανέρχεται στο ύψος των τριακοσίων (300)
Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 4ο

Σχετική η με αριθμό πρωτ. 963/23-9-2014 επιστολή της Μόνιμης Επιτροπής
Ποιότητας και Ασφάλειας Δημοσίων Έργων και Κατασκευών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
για ην ενμέρωση των συναδέλφων που εμπλέκονται στη διαδικασία παραγωγής
Δημοσίων Έργων για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την
ανάθεση μελετών και έργων.
Ντέλμας Κωνσταντίνος : Δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο για τον οποίο η Μ.Ε.
Ποιότητας και Ασφάλειας Δημ. Έργων και Κατασκευών, ζητά να ενημερωθεί
(προφανώς από υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΟΜΕΔΙ) για τις ηλεκτρονικές
δημοπρασίες (και μόνον γι’ αυτές) που προβλέπονται από την εφαρμογή του
Ν.4254/2014.
Δεν γνωρίζει η επιμελήτρια της Μ.Ε. ότι πέραν των ηλεκτρονικών δημοπρασιών,
κατά την διαβούλευση για την εξειδίκευση του Ν.4254/2014 προτείνονται από
το ΥΠΟΜΕΔΙ άκρως εξοντωτικές διατάξεις τόσο για την ασφάλεια και ποιότητα
των δημ. έργων, όσο και τις μικρομεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις;
Θα έπρεπε η Μ.Ε. αν μη τι άλλο, μόνο για λόγους ποιότητας και ασφάλειας δημ.
έργων (περί κλαδικής αλληλεγγύης προς τις πληττόμενες μικρές εργοληπτικές
επιχειρήσεις – ουδείς λόγος) να γνωρίζει τις εφιαλτικές διατάξεις εξειδίκευσης
του Ν.4254/2014 που προτίθεται να νομοθετήσει το ΥΠΟΜΕΔΙ που είναι οι
κάτωθι :
Η πλήρης κατάργηση των τάξεων του ΜΕΕΠ.
Η καταχώρηση της εμπειρίας των επιχειρήσεων σε ΄΄κατάλογο΄΄. Κατάργηση του
ΜΕΚ (μπακαλόχαρτα αντί ΜΕΚ).
Πολλαπλασιασμός των κύριων κατηγοριών σε 46.
Ευχέρεια στις αναθέτουσες αρχές για ζήτηση προαπαιτούμενης εμπειρίας κατά
βούληση και κατά δημοπρατούμενο έργο (΄΄κατά τον αγά και ο τεμενάς΄΄
σύμφωνα με την λαϊκή ρήση).
Από αυτές τις διατάξεις – εξειδικεύσεις – ΄΄ιδέες΄΄ είναι προφανής η βούληση της
κυβέρνησης :
Να παραχωρήσει το σύνολο των δημ. έργων στους ΄΄ημετερους΄΄ απατεώνες,
αεριτζήδες και διαπλεκόμενους μεγαλοεργολάβους.
Να προκαλέσει τον επαγγελματικό ΄΄ξαφνικό΄΄ θάνατο της μεγάλης πλειοψηφίας
των μικρών – μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων που σε συνθήκες
οικονομικής κρίσης στήριξαν την εθνική οικονομία και τις τοπικές αγορές.
Να καταργήσει με φωτογραφικές διατάξεις υπέρ των ΄΄εκλεκτών΄΄
μεγαλοεπιχειρηματιών τον ανταγωνισμό.
Να υποβαθμίσει την ποιότητα και την ασφάλεια των δημ. έργων προς όφελος
των ολίγων εις βάρος του δημόσιου συμφέροντος.
Απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις οφείλουμε να αντιταχθούμε συντεταγμένα
και μεθοδικά.
Ως κλαδικός φορέας το ΤΕΕ οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Τόσο έναντι
του παρελθόντος χρόνου γιατί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε – ορίσουμε
ένα αμετάθετα υγιές θεσμικό πλαίσιο για τα δημ. έργα όσο και έναντι του
μέλλοντος που αφορά την ισχυρή παρουσία του κλάδου των μηχανικών και της
μικρομεσαίας εργοληπτικής επιχείρησης στα δημ. έργα με όρους διαφάνειας,
αξιοκρατίας, αμέμπτου ανταγωνισμού, ποιότητας και ασφάλειας.
Εφόσον η Μ.Ε. Ποιότητας και Ασφάλειας Δημ. Έργων επιθυμεί να ασχοληθεί με
το αντικείμενο του τίτλου της θα πρέπει να τοποθετηθεί συνολικά (όχι
αποσπασματικά) για όλες τις εξειδικεύσεις του Ν.4254/2014 που προωθεί εις
βάρος του κλάδου η κυβέρνηση. Τούτων δοθέντων :
Δεν ψηφίζω – απορρίπτω την εισήγηση της Μ.Ε. Ποιότητας και Ασφάλειας Δημ.
Έργων και Κατασκευών.

ΑΔΑ: ΒΝΩ546Ψ842-7ΧΥ
Ακολουθεί συζήτηση για τα προβλήματα του συστήματος
μετά τις νέα
νομοθετικές ρυθμίσεις και απόπειρες ρυθμίσεων επί του θέματος από την
κυβέρνηση. (σχετική και η επιστολή που συνυπογράφηκε και αναφέρεται στο
1ο θέμα).
Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ19/2014
Επειδή το θέμα του νέου συστήματος για τα Δημόσια Έργα είναι κατά την
άποψη της Δ.Ε. απαράδεκτο αποφασίζεται να μην γίνει στην παρούσα φάση
παρέμβαση ή ερώτημα για το ζήτημα που θέτει η Μόνιμη Επιτροπή . Την άποψη
της Δ.Ε. μαζί με πρόταση για συνολική αντίδραση του Τ.Ε.Ε. με διαμόρφωση
θετικής πρότασης , θα το θέσει ο Πρόεδρος στην κοινή σύσκεψη των πρέδρων
που θα γίνει την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στην Αθήνα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Η Γενική Γραμματέας

Κλεοπάτρα Καλαμάρα

