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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 22-2-2019
Αρ. πρωτ.: 204

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/ 2019
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα,

4-2-2019

6:00 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Προέγκριση δαπανών
α) για έξοδα εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ.
β) για συντήρηση και επισκευή πινακίδας προαύλειου χώρου Αρχοντικού
Παπατέρπου
3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α) για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου: Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαίδας με κωδικό ΟΠΣ 5007769,
προϋπολογισμού 2.338.709,68€.
β)στην ΔΕΥΑΚ για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού του έργου:
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης.
4. Τεχνικός έλεγχος ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΜΕΔΕ στην Κοζάνη.
5. Προσθήκη ειδικοτήτων μηχανικών για μαθήματα των ΙΕΚ.
6. Έγκριση δαπανών
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ κ. Στασινού για ανάγκες Περιφερειακών Τμημάτων
ΤΕΕ σε προσωπικό και εξοπλισμό.
β) Επιστολή Κ/Ξ Κτηματολόγιο Χαλκιδικής για παραλαβή δηλώσεων για τη
Χαλκιδική στο γραφείο κτηματογράφησης στην Κοζάνη.
γ) Πρόσκληση σε εκδήλωση/συνάντηση για την παρουσίαση του Strategic Energy
Technology Plan – SET Plan στις 19-2-2019 στο Electra Palace στη
Θεσσαλονίκη.
δ) Επιστολή Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για παράταση
θητείας οργάνων και επιτροπών.
ε) Επιστολές ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για καθυστέρηση εγγραφής νέων
μηχανικών στον ΕΦΚΑ και για αύξηση του ποσού της προμήθειας των
εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ..
στ) Επιστολή ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για συγκρότηση, λειτουργία και
αρμοδιότητες των επιτροπών των άρθρων 7,12 και 13 του κεφ. Β’ του Ν.
4495/2017.
ζ) Επιστολή Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος για
αναδρομικές εισφορές ΕΦΚΑ και ΤΣΜΕΔΕ.
η) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για τη διαδικασία ηλεκτρονικής έκδοσης
αδειών.
θ) Παραίτηση Αντώνη Δημητρίου από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Νέο μέλος ο Γιάννης
Ντώνας.
ι) Επιστολή ενημέρωσης από την ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε. για την συλλογή δηλώσεων
εθνικού κτηματολογίου στις Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας.
ια) Επιστολή ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για υπαγωγή Τμημάτων ΑΕΙ στις διατάξεις
άρθρου 46 παρ. 1 του Ν. 4485/17.
ιβ) Εκπδηλωση κοπης πιτας συλλογου διπλωματουχων μηχανικων Εορδαιας
(Κυριακή 4/2/2019, Πτολεμαϊδα)

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 2.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Ντώνας Ιωάννης ,
Καλαμάρα Κλεοπάτρα,
Συλλίρης Νικόλαος, Κιάνας Μ. Στέργιος, Κοταρίδης
Σάββας, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ Τζίτζικας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος, Μπιτάκης Σταύρος, Ζιώγας
Κωνσταντίνος
Α1/Δ.Ε./Σ2/2019
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Χρέη Γραμματέα εκτελεί η συν. Καλαμάρα Κλεοπάτρα .
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 3o, 4ο , 5ο, 6ο , 2ο (Ε.Η. κοπη πιτας Ν.Ε. ΤΕΕ
Γρεβενων), 1o
ΘΕΜΑ 3ο

3α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.116 /25-01-2019 έγγραφο της
Δ.Ε.Υ.Α. Εορδαίας για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαίδας
με κωδικό ΟΠΣ 5007769».
Α2/Δ.Ε./Σ2/2019
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην
επιτροπή διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση ΕΕΛ
Πτολεμαίδας με κωδικό ΟΠΣ 5007769, οι συνάδελφοι :
Τακτικό μέλος : Ταραλίδου Δήμητρα, Π.Μ.
Aναπληρωματικό μέλος : Λαζαρίδου Ερμιόνη, Α.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
3β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 111 /25-01-2019 έγγραφο της
Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για τη συγκρότηση εφταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του
Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης».
Α3/Δ.Ε./Σ2/2019
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη
συγκρότηση εφταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων Αιανής Δ. Κοζάνης», οι συνάδελφοι :
Τακτικό μέλος : Κουτσονάνου Αννίτα, Α.Μ.
Aναπληρωματικό μέλος : Γαβριηλίδου Σοφία, Π.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4ο
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 141/1-2-2019 έγγραφο
του ΤΜΕΔΕ για τον τεχνικό έλεγχο ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΜΕΔΕ στην οδό
Παλαιολόγου 10 και Ιπποκράτους στην Κοζάνη.
Α4/Δ.Ε./Σ2/2019
Αρμόδια σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο ακινήτου ιδιοκτησίας ΤΜΕΔΕ στην οδό
Παλαιολόγου 10 και Ιπποκράτους στην Κοζάνη, ορίζεται η συνάδελφος
Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 5ο
Ο Πρόεδρος ενημερώνει για θέμα που έθεσε συνάδελφος μηχανικός για την
αδικία που γίνεται, σε βάρος του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών σχετικά με
την ανάθεση μαθημάτων στα Δημόσια ΙΕΚ.
Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με την παρέμβαση για τη διεκδίκηση του δίκαιου
αιτήματος των συναδέλφων μηχανικών.
Α5/Δ.Ε./Σ2/2019
Αποφασίζεται να σταλεί προς το Τ.Ε.Ε. η παρακάτω επιστολή για σχετική
παρέμβαση :
Η Διοικούσα Επιτροπή συζήτησε σε συνεδρίασή της το θέμα της συμμετοχής
συναδέλφων του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών στην ανάθεση μαθημάτων
στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Πιο συγκεκριμένα
κατόπιν παραπόνων και σχετικών επιστολών διαμαρτυρίας ανέργων
συναδέλφων, αλλά και αναλογιζόμενοι τις σημερινές δύσκολες εργασιακές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας, είμαστε υποχρεωμένοι να
επισημάνουμε το γεγονός ότι μαθήματα των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
άπτεται της ειδικότητας του Πολιτικού Μηχανικού αναθέτονται, βάση οδηγού
σπουδών, σε ειδικότητες πολλές φορές λιγότερο αρμόδιες, ενώ δεν γίνεται ρητή
αναφορά στην ανάθεση κανενός μαθήματος στην ειδικότητα του Πολιτικού
Μηχανικού, με αποτέλεσμα, παρά την ενοποίηση του κλάδου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΠΕ81 ), σε πολλές περιπτώσεις πιστοποιημένοι εκπαιδευτές Πολιτικοί Μηχανικοί με περισσότερα μόρια να μένουν εκτός των
προσληφθέντων εκπαιδευτών.
Αιτούμαστε την παρέμβασή σας για άμεση διόρθωση των οδηγών σπουδών ως
προς τις αναθέσεις μαθημάτων που αφορούν την ειδικότητα του εν λόγω
κλάδου (π.χ. , Δομικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο, Τεχνολογία Υλικών, Μέθοδοι
Αποτύπωσης και Σχεδίασης (Γραμμικό Σχέδιο), Οργάνωση Εργασιών
Κατασκευής, Σχέδιο μέσω Η/Υ, και γενικά μαθήματα του τμήματος: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ αλλά και
γενικά όλων των τμημάτων στα οποία διδάσκονται μαθήματα, τα οποία
άπτονται στην ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού) και παρακαλούμε γα τις
ενέργειές σας προκειμένου να αποκατασταθεί η προφανή αδικία προς τον κλάδο
των Πολιτικών Μηχανικών και γενικότερα της υποβάθμισης των μηχανικών
έναντι άλλων ειδικοτήτων, αλλά παράλληλα να βελτιωθεί και η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παραπάνω αναφερόμενα εκπαιδευτικά
ιδρύματα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6ο
Α6/Δ.Ε./Σ2/2019
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες προς ενταλματοποίηση και πληρωμή
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ

9,35
24,04
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Λαζαρίδης Γεώργιος για προμήθεια ειδών καθαριότητας
ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου 2018
Χρήστος Φτάκας & ΣΙΑ Ε.Ε. για κοπή πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ
Χρήστος Φτάκας & ΣΙΑ Ε.Ε. για κοπή πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αργύριος Ρουσόπουλος για ηλεκτρολογικές εργασίες του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ακριτίδης Δημήτριος για βασιλόπιτα και πιτάκια για την κοπή πίτας
του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Μεράκου Ειρήνη, δικαστική επιμελήτρια για επίδοση του Πειθαρχικού
Ιωάννης Στάχταρης για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για τον κ.
Καραστέργιο
Κώστας Στάχταρης για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για τον κ.
Κουϊμτζίδη
Επικυρώνεται αυθημερόν.

149,25
551,00
50,92
456,32
282,72
100,00
121,02
43,40
428,08
428,08

ΘΕΜΑ 2ο
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 146/4-2-2019 έγγραφο
της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς για προέγκριση
δαπάνης συντήρησης και επισκευής της ξύλινης πινακίδας του Τ.Ε.Ε. στον
αύλειο χώρο του Αρχοντικού Παπατέρπου όπου στεγάζονται τα γραφεία της
Ν.Ε. Καστοριάς.
Α7/Δ.Ε./Σ2/2019
Αποφασίζεται η προέγκριση ποσού Εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ για
δαπάνης συντήρησης και επισκευής της ξύλινης πινακίδας του Τ.Ε.Ε. στον
αύλειο χώρο του Αρχοντικού Παπατέρπου όπου στεγάζονται τα γραφεία της
Ν.Ε. Καστοριάς.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ2/2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη:
Α) Την απόφαση Α11/ Δ.Ε./Σ1/2019
Β) Την εισήγηση πρόταση του προέδρου τη Ν.Ε. Γρεβενών κου Ντώνα Ιωάννη
που παρευρίσκεται και ως μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του τμήματος
αποφασίζει την διοργάνωση της εκδήλωσης κοπής πίταςτης Ν.Ε. ΤΕΕ Γρεβενών
στο κατάστημα «Αυλαίς» στα Γρεβενά το Σάββατο 16-2-2019 και ώρα 21.00 και
εγκρίνει ως ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800 ευρώ.
Αρμόδια για την παραλαβή των σχετικών παραστατικών πληρωμής ορίζεται η
Ν.Ε. ΤΕΕ Γρεβενών.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 1ο
1α) Γίνεται ενημέρωση για το έγγραφο του προέδρου Στασινού( αριθμό πρωτ.
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 139/4-2-2019) με το οποίο ζητούνται να καταγραφούν ανάγκες
των περιφερειακών Τμημάτων σε προσωπικό και εξοπλισμό.
Α9/Δ.Ε./Σ2/2019
Σχετικά με το εξοπλισμό αποφασίζεται να ζητηθεί ένας server μητρώου και
ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1 ου θέματος.
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Η εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Καλαμάρα Κλεοπάτρα

