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Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τ∆Ε στην υπ’αριθµ. 26η/3-10-2005 συνεδρίασή της απο-
φάσισε την προκήρυξη συγκρότησης Οµάδας
Εργασίας µε θέµα: «Συλλογή  -  Αξιολόγηση
στοιχείων  για  το  Έλος  της  Αγυιάς» αποτε-
λούµενη από πέντε (5) διπλωµατούχους µη-
χανικούς. 
Το αντικείµενο της Ο. Ε. θα είναι: Η Συλλο-

γή - Αξιολόγηση στοιχείων που υπάρχουν για
το Έλος της Αγυιάς και διατύπωση κατευθυ-
ντήριων αξόνων. Η διάρκεια της Ο. Ε. θα είναι
(4) τέσσερις µήνες.  Παρακαλούνται οι ενδια-
φερόµενοι συνάδελφοι να εκδηλώσουν το
σχετικό ενδιαφέρον τους µε αίτησή τους συ-
νοδευόµενη απαραιτήτως από σύντοµο βιο-
γραφικό, στα γραφεία του ΤΕΕ-Τ∆Ε (Τριών
Ναυάρχων 40, 26222 Πάτρα, τηλ. 2610-346.724,
334.787 Fax: 2610-330.632), εντός δέκα (10) η-
µερών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΤΕΕ. 

Αντικατάσταση  µέλους

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ / Τµήµατος
∆υτ. Ελλάδας στην 26η/3-10-2005 συνε-

δρίασή της µετά την παραίτηση της Πέττα
Χρυσούλας,  πολιτικού µηχανικού, µέλους Ο-
µάδας Εργασίας µε θέµα: «Προσδιορισµός

και εκτίµηση κόστους κτισµάτων ΚΕΤΧ Πα-
τρών», αποφασίζει την αντικατάστασή της α-
πό τον Λιόλιο  Άγγελο , πολιτικό µηχανικό. Η
νέα σύνθεση της ΟΕ έχει εξής:  1. Λιόλιος  Άγ-
γελος,  πολιτικός µηχανικός  2. Πολίτη  Βασιλι-
κή, πολιτικός µηχανικός 3. Αρµένης  Κων/νος,
υπάλληλος ΤΕΕ/Τ∆Ε. 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ / Τµήµατος Ανατολικής Στε-
ρεάς αποφάσισε να προκηρυχθεί η ακό-

λουθη Οµάδα Εργασίας: «Η  διαχρονική  συµ-
βολή  της  Ι.  Μ.  Αγάθωνος  στη  ζωή  της  περιο-
χής  µας».  
Με την εργασία θα γίνει εκτενής αναφορά

στα ιστορικά δεδοµένα της Ι. Μ. Αγάθωνος.
Θα διενεργηθεί αποτύπωση (φωτογραφική
και σχεδιαστική) του κτιριολογικού συγκροτή-
µατος, µε συνδυασµένη αναφορά στις περιό-
δους λειτουργίας του και παράλληλα θα κα-
ταγραφούν τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα
µε βάση το τηρούµενο αρχείο και όχι µόνο,
που αναδεικνύουν τη διαχρονική συµβολή της
Ι. Μονής στη ζωή του τόπου µας. Η εργασία
θα παρουσιαστεί σε τεύχος έντυπης και ηλε-
κτρονικής µορφής. 
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρα-

πάνω Ο.Ε. θα πρέπει να γίνει µέχρι τις 11-111-005
µε αίτηση προς το ΤΕΕ / Τµήµα Ανατ. Στερεάς
(Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαµία τηλ. 22310-31.181,82
και fax: 22310-27.026).  Μπορούν να συµµετά-
σχουν και επιστήµονες, µη µέλη του ΤΕΕ, µε

ειδικότητα σχετική µε το αντικείµενο της Ο-
µάδας Εργασίας. 

Συµπλήρωση Μ. Ε.

Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΠεριφερειακούΤµήµατος Β/Α Αιγαίου του ΤΕΕ, στη συνε-
δρίασή της, την 9-9-2005, µε την υπ’ αριθµ. 135
απόφασή της, και στη συνέχεια η Αντιπροσω-
πεία του Τµήµατος µε την υπ’ αριθµ. 2 απόφασή
της στην 8η/24-9-2005 συνεδρίασή της επικύ-
ρωσαν την αύξηση των µελών της Μόνιµης Επι-
τροπής «Περιβάλλοντος, Υδάτινων Πόρων και
Χωροταξίας» στη Χίο, η οποία από 5µελής έγι-
νε 7µελής, καθώς και της Μόνιµης Επιτροπής
Αρχιτεκτονικών και Οικιστικών Θεµάτων Νοµού
Χίου που από 3µελής έγινε 5µελής. 
Οι Μόνιµες Επιτροπές του Τµήµατος συ-

µπληρώθηκαν ως ακολούθως: 
Η Μόνιµη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υδάτι-

νων Πόρων και Χωροταξίας Νοµού Χίου έγινε
επταµελής και συµπληρώθηκε µε τους:  1.  Α-
νωγιαννάκη Νίκο (Π.Μ.)  2.  Φράγκο Στυλιανό
(Π.Μ.)  Υπεύθυνος από τη ∆.Ε. έχει οριστεί το
µέλος της Χαβιάρας Παναγιώτης.
Η Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών και Οικι-

στικών Θεµάτων Νοµού Χίου έγινε πενταµελής
από τριµελής και συµπληρώθηκε µε τους:  1.
Νικολαίδη Ιωάννη (Π.Μ.)  2.  Σαλλιάρη Αγγελική
(Α.Μ.)  Υπεύθυνος από τη ∆.Ε. έχει οριστεί το
µέλος της Αριστοτέλης Σταµούλας. 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Οµάδες  Εργασίας

Ψήφισµα για το έργο του
Πείρου - Παραπείρου εξέδωσε
η ∆.Ε. του ΤΕΕ-Τ∆Ε, το οποίο
έχει ως εξής:

Το έργο του Πείρου - Παραπείρου αποτε-λούσε για πολλά χρόνια το καθολικό αίτη-
µα του λαού της Αχαίας ως ελπίδα για να λυ-
θεί οριστικά το πρόβληµα ύδρευσης της Πά-
τρας και της ∆υτικής Αχαίας. 
Με µεγάλες προσπάθειες και µακροχρόνι-

ους αγώνες έγινε δυνατό από τις κυβερνήσεις,
να αποφασιστεί η κατασκευή του, να εξασφαλι-
στούν οι απαραίτητες πιστώσεις (µε συγχρη-

µατοδότηση κατά 75% από το Ταµείο Συνοχής)
και να γίνουν οι απαραίτητες µελέτες και όλα
όσα απαιτούνται για να ξεκινήσει το έργο. 
Η σηµερινή εξέλιξη µε τη δικαστική εµπλοκή

που επέλεξε να ακολουθήσει η ηγεσία του Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε δηµιουργεί τεράστιους κινδύνους για
την κατασκευή του σηµαντικότατου αυτού έρ-
γου για την Αχαία και την Πάτρα. 
Το ΤΕΕ / Τ∆Ε σεβόµενο και τις αποφάσεις της

ελληνικής ∆ικαιοσύνης (Ελεγκτικό Συνέδριο) υ-
πενθυµίζει την εκπεφρασµένη διαφωνία του για
το νέο νόµο περί δηµοσίων έργων και: 
Εκφράζουµε τη βαθύτατη ανησυχία µας, διό-

τι οι επιλογές και οι ενέργειες του ΥΠΕΧΩ∆Ε
θα οδηγήσουν σε µεγάλες καθυστερήσεις και

σε πιθανή µαταίωση του έργου. 
Ο κίνδυνος να χαθούν τα κονδύλια του Τα-

µείου Συνοχής είναι πολύ µεγάλος διότι τα
χρονικά περιθώρια του Γ΄ ΚΠΣ στενεύουν επι-
κίνδυνα. Μετά από µια τέτοια εξέλιξη θα είναι
αδύνατο να χρηµατοδοτηθεί το έργο από εθνι-
κούς πόρους. 
Το όλο θέµα που δηµιουργήθηκε για το συ-

γκεκριµένο έργο, είναι ζήτηµα µε ευρύτερες
προεκτάσεις στην εφαρµογή του Ν. 3263/04,
γνωστού και ως νόµου Σουφλιά, για τα δηµό-
σια έργα (ασαφείς διακηρύξεις, παρερµηνείες,
υπερβολικές δικαστικές εµπλοκές κλπ.). 
Καλούµε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευ-

θύνες της και να ακολουθήσει άµεσα διαδικα-
σίες απεµπλοκής του έργου και τελικά τις συ-
ντοµότερες προς την έναρξη κατασκευής του. 

Για  το  έργο  του  Πείρου  -  Παραπείρου

ΤΕΕ - ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÂÁÓÙ ×ÁÑÁËÁÌÐÉÄÏÕ
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Η εν λόγω κινητοποίηση αποτελεί προειδο-
ποίηση καθώς,  µε την µέχρι σήµερα πρα-

κτική της Κυβέρνησης, διαπιστώνονται τα εξής:
- Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την κυ-

βερνητική πολιτική στα εργασιακά, µισθολογι-
κά θέµατα (νέο ενιαίο µισθολόγιο µε κατάργη-
ση επιδοµάτων και ειδικών λογαριασµών),

στην ακρίβεια, στον νέο δηµοσιοϋπαλληλικό
κώδικα, στο «άνοιγµα» ξανά του ασφαλιστι-
κού.

- Η αθέτηση των προεκλογικών εξαγγελιών
της κυβέρνησης για κλαδικά µισθολόγια και
διυπουργικούς κλάδους.

- Η γενικευµένη ιδιωτικοποίηση των λει-

τουργιών του κράτους και της δηµόσιας διοί-
κησης και την παράδοση του συνόλου σχεδόν
των δηµοσίων έργων στον ιδιωτικό τοµέα µέ-
σω και των Συµπράξεων (Σ∆ΙΤ).

- Η πορεία συνεχιζόµενης υποβάθµισης των
Τεχνικών Υπηρεσιών και του κλάδου συνολικά.

- Η γενικότερη ασάφεια και αβεβαιότητα
των κυβερνητικών προθέσεων επί των Συλλο-
γικών ∆ιαπραγµατεύσεων.

- Η πραγµατική µείωση του εισοδήµατός
τους πέραν των άλλων και εξαιτίας του απο-
µειούµενου πόρου του 6‰, ιδιαίτερα τον τε-
λευταίο χρόνο -µε δυσµενή µάλιστα µελλοντι-
κή προοπτική - και την ανασφάλεια και ασυνέ-
πεια της χρηµατοδότησης του πόρου 7‰.

24ωρη προειδοποιητική 
πανελλαδική απεργία 

Μ εγάλη σύγχυση έχει προκαλέσει στις αναθέ-
τουσες αρχές η έκδοση σχετικής εγκυκλίου

που αφορά τις εγγυητικές επιστολές για τη διεξα-
γωγή των διαγωνισµών δηµοσίων έργων, αλλά
και σε πολλά µέλη εργολήπτες της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ό-
που ζητούνται εγγυητικές από πολλά πιστωτικά ι-
δρύµατα.
Λόγω της κατάστασης που έχει δηµιουργηθεί, η

διοίκηση της ΠΕ∆ΜΕ∆Ε απέστειλε επιστολή προς
τον υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε, κ. Γιώργο Σουφλιά, µε την
οποία επισηµαίνεται το πρόβληµα και ζητείται  να
γίνουν αποσαφηνίσεις, καθώς έχουν προκύψει δι-
λήµµατα και ερωτήµατα, στον εργοληπτικό κόσµο
της χώρας.   
Η επιστολή αναφέρει µεταξύ άλλων ότι:
Μέλη της Ένωσης, µε αφορµή και την ψήφιση

του Ν. 3263/04, και µετά την έκδοση της εγκυκλίου
24 της 20.10.2004 (Αρ. Πρωτ. ∆17α/10/101/Φ.Ν.437)

σχετικά µε την εφαρµογή του 3ου εδαφίου της
παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84, και επειδή δη-
µιουργείται σύγχυση από τις αναθέτουσες αρχές
και άνισος ανταγωνισµός στη διεξαγωγή των δια-
γωνισµών δηµοσίων έργων ζητούν διευκρινίσεις
για το εξής θέµα: 
Το 3ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.

1418/84 προβλέπει ότι: «Η εγγύηση, µέχρι του πο-
σού των εκατό εκατοµµυρίων (100.000.000) δραχ-
µών, παρέχεται µε εγγυητική επιστολή από ένα
πιστωτικό ίδρυµα, πέραν του ποσού αυτού και µέ-
χρι τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) δραχ-
µές µε εγγυητική επιστολή από άλλο πιστωτικό ί-
δρυµα και πέραν των τετρακοσίων εκατοµµυρίων
(400.000.000) δραχµών η παρεχόµενη εγγύηση
κάθε πιστωτικού ιδρύµατος δεν µπορεί να υπερ-
βεί το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτής.
Τα πιστωτικά ιδρύµατα που παρέχουν εγ-

γυήσεις καλής εκτέλεσης προσδιορίζονται µε

προεδρικά διατάγµατα. Με απόφαση του Υ-

πουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆η-

µοσίων Έργων µπορεί να αναπροσαρµόζονται

τα ανωτέρω ποσά». 

Στην επιστολή ζητείται να διευκρινιστεί εάν

η αναφορά του άρθρου 4 της εγκυκλίου 24 ε-

πηρεάζει και τις ρυθµίσεις του 3ου εδάφιου

της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 1418/84 ή αν τε-

λικά τα συγκεκριµένα εδάφια ισχύουν και άρα

πρέπει να τυγχάνουν εφαρµογής στις εγγυή-

σεις καλής εκτέλεσης, οι οποίες είναι πλέον υ-

ψηλότατες, αγγίζοντας το ποσό της συµβάσε-

ως, οπότε τόσο οι εργοληπτικές επιχειρήσεις

όσον και οι Αναθέτουσες Αρχές  αλλά και τα

πιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να συµµορφώ-

νονται µε αυτές.

Επισηµαίνουµε ότι ο Ν. 3263/04 δεν κατήρ-

γησε ρητώς τις προαναφερόµενες διατάξεις.

Σύγχυση  µε  τις  εγγυητικές  επιστολές  

ÅÐÉÌÅËÅÉÁ: ÃÉÁÍÍÇÓ ÂÑÁ×ÁËÇÓ

Ð.Ï. ÅÌÄÕÄÁÓ 

3  Νοεµβρίου  2005

Εικοσιτετράωρη προειδοποιητική πανελλαδική απεργία
εξήγγειλε το Γενικό Συµβούλιο της  ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ  στις 3
Νοεµβρίου  µε σκοπό την άµεση ικανοποίηση από την
Κυβέρνηση των χρόνιων θεσµικών και οικονοµικών αιτηµάτων
του κλάδου των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου.

Σ τις 15  Σεπτεµβρίου  του  2005 ανασυγκροτήθηκε το Προεδρείο του ∆Σ της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και η νέα σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σάσσαλος Κώστας, Πολ. Μηχανικός, (Πελοπόννησος)
Αντιπρόεδρος: Μπούµης Θανάσης, Αρχ. Μηχανικός, (Αττική)
Γεν. Γραµµατέας: Σιαµόπουλος Γρηγόρης, Χηµ. Μηχανικός, (Ήπειρος)
Οι υπόλοιπες διακριτές θέσεις του ∆.Σ. θα ανασυγκροτηθούν σε επόµενη συνεδρίαση.
Με την ευκαιρία εκφράζεται η βούληση της νέας διοίκησης της Οµοσπονδίας για στενότερη

και αποδοτικότερη συνεργασία µε το ΤΕΕ.

Ανασυγκρότηση Προεδρείου του ∆Σ




