
O Σύλλογος, θέλοντας να επεκτείνει τις δρά-
σεις του στο χώρο της ∆υτικής Mακεδονίας

και γνωρίζοντας την παραπάνω ιδιοµορφία της
περιοχής, µε αφορµή την Παγκόσµια Hµέρα Περι-
βάλλοντος οργάνωσε ενηµερωτική ηµερίδα γύρω
από την ενέργεια (παραγωγικές διεργασίες, πρώ-

τες ύλες, νέες τεχνολογίες παραγωγής ενέργει-
ας, προοπτικές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
κτλ.) και το περιβάλλον (αέριοι ρύποι, εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα, µόλυνση των υδατίνων
πόρων, επιπτώσεις στην υγεία κτλ.). 

Aξίζει να σηµειωθεί ότι το 70% των ενεργεια-
κών αναγκών της χώρας µας καλύπτονται από τη
∆υτική Mακεδονία, γεγονός που από τη µια έχει
αναβαθµίσει οικονοµικά την περιοχή αλλά από
την άλλη έχει επιβαρύνει σηµαντικά το περιβάλ-
λον.
Στην ηµερίδα παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέ-

ρουσες εισηγήσεις γύρω από την παραγωγή ε-
νέργειας και την ποιότητα του περιβάλλοντος,
συµβάλλοντας στο να παρουσιαστούν όλες οι τε-
χνικές διαστάσεις και να τεθούν οι προβληµατι-
σµοί για τη µελλοντική διαχείριση της ενέργειας
στην περιοχή της ∆υτικής Mακεδονίας. 
Συγκεκριµένα, ο κ. A.  Λεούδης, Γενικός Γραµµα-

τέας της Περιφέρειας ∆υτικής Mακεδονίας ανα-
φέρθηκε στα αναπτυξιακά προγράµµατα της περι-

φέρειας ∆. Mακεδονίας και ανακοίνωσε την έ-
γκριση του προγράµµατος Περιφερειακών Πόλων
Kαινοτοµίας ∆υτικής Mακεδονίας, που ανοίγει νέ-
ους ορίζοντες τεχνολογικής ανάπτυξης στη ∆υτι-
κή Mακεδονία.

O κ. N.  Kοϊµτσίδης, πρόεδρος του Περιφερεια-

κού Tµήµατος ∆υτικής Mακεδονίας του TEE, ανα-
φέρθηκε στις δράσεις και στα αποτελέσµατα του
TEE/T∆M γύρω από τα ενεργειακά θέµατα. Iδιαί-
τερη µνεία έγινε για τα συµπεράσµατα προηγού-
µενων διηµερίδων για το φυσικό αέριο, τα οποία
εξακολουθούν να είναι και σήµερα επίκαιρα. 
Στη συνέχεια ο κ. Kαβουρίδης, Aναπληρωτής

Kαθ. του Πολυτεχνείου Kρήτης και τέως Γενικός
∆ιευθυντής Oρυχείων ∆EH παρουσίασε την κατά-
σταση και τις προοπτικές αξιοποίησης του άνθρα-
κα - λιγνίτη στην Eλλάδα και στον κόσµο, λαµβά-
νοντας υπόψη οικονοµικά και περιβαλλοντικά κρι-
τήρια. 

O κ. Π.  Γραµµέλης,  ∆ρ. Mηχανολόγος Mηχανι-
κός του Iνστιτούτου Tεχνολογικών Eφαρµογών
Στερεών Kαυσίµων (ITEΣK) του EKETA, αναφέρθη-
κε στις προοπτικές χρήσης βιοµαζικών καυσίµων
για την παραγωγή ενέργειας στην περιοχή της
∆υτικής Mακεδονίας. Oι δυνατότητες ενεργεια-
κής αξιοποίησης καυσίµων από βιοµάζα περιλαµ-
βάνουν εφαρµογές µεικτής καύσης, συµπαραγω-

γής θερµότητας και ηλεκτρισµού και παραγωγής
βιοκαυσίµων. O κ. Π. Γραµµέλης δήλωσε ότι το πο-
σοστό υποκατάστασης λιγνίτη από βιοµάζα σε µια
ηλεκτροπαραγωγική µονάδα ισχύος 300 MWe
µπορεί να ανέλθει έως και στο 5% της προσδιδό-
µενης θερµικής ισχύος, µε ταυτόχρονη εξοικονό-

µηση 210.000 tn λιγνίτη και µείωση
των εκποµπών αερίων του Θερµο-
κηπίου κατά 380.000 tn CO2, ετησίως. 

O ∆ιευθυντής τοµέα Aνανεώσι-
µων Πηγών Eνέργειας του KAΠE, κ. Π.  Χαβιαρό-
πουλος, παρουσίασε τις αρχές λειτουργίας του
συνόλου των γνωστότερων τεχνολογιών Aνανε-
ώσιµων Πηγών Eνέργειας (AΠE) και σχολίασε τη
δυνατότητα συνεισφοράς τους στην κάλυψη της
ενεργειακής ζήτησης (ηλεκτρισµός, θερµότητα,
καύσιµα για µεταφορές). 

O κ. K.  Aθανασίου,  ∆ρ. Xηµικός Mηχανικός,
Γραµµατέας του ΠΣXM-TK∆M και διδάσκων (Π∆
407/80) στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Mακεδονίας, α-
ναφέρθηκε στις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνολο-
γίες παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη, σε σχέση
τόσο µε τον κίνδυνο οικονοµικής επιβάρυνσης
της ∆EH από τη διαφαινόµενη υπέρβαση των δι-
καιωµάτων εκποµπής CO2 όσο και µε την προο-
πτική διατήρησης της ∆. Mακεδονίας ως ενεργει-
ακής «καρδιάς» της χώρας και µετά το 2030, ο-
πότε και τα αποθέµατα λιγνίτη αναµένεται να ε-
λαττωθούν δραµατικά. 

O κ. K.  Kοκόλης, Γενικός ∆ιευθυντής της Περι-
φέρειας ∆υτικής Mακεδονίας, παρουσίασε µια

T ο Τµήµα Kεντρικής και ∆υτικής Mακεδονίας
του ΠΣXM έχει κατά καιρούς επισηµάνει, µέσω

ανακοινώσεών του στον Tύπο και διοργάνωσης
σχετικών ηµερίδων, την πληµµελή και πολλές φο-
ρές εγκληµατική αµέλεια των αρµόδιων φορέων
και της πολιτείας για το θέµα των XYTA και γενι-
κότερα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Eιδικότερα για την περίπτωση του Xώρου Tα-
φής Aπορριµµάτων των Tαγαράδων, τονίζεται ότι
θα έπρεπε να είχαν παρθεί µέχρι σήµερα τα απα-
ραίτητα µέτρα ασφαλείας (συγκράτησης και συλ-
λογής των διασταλαζόντων υγρών καθώς και α-
νάπτυξης δικτύου συλλογής και ενεργειακής εκ-
µετάλλευσης του παραγόµενου βιοαερίου-βιοκαυ-
σίµου), έστω και καθυστερηµένα κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του. 

Eπίσης, εκτός των άλλων διαπιστώθηκε έλλει-
ψη παρακολούθησης-εποπτείας της λειτουργίας

του, όπως π.χ. η επιτήρηση των κυψελών που δέ-
χονταν υπερβολικά µεγάλους όγκους απορριµµά-
των µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί σε ορισµένα
σηµεία καθίζηση του εδάφους. 

O ΠΣXM-TK∆M κάνει έκκληση προς την πολι-
τεία και όλους τους αρµόδιους φορείς για την ε-
πιτάχυνση και περαίωση του έργου κατασκευής
του νέου XYTA της Mαυροράχης (ο οποίος θα έ-
πρεπε ήδη να ήταν έτοιµος), για την εκπόνηση µε-
λέτης αποκατάστασης του Xώρου Tαφής Aπορ-
ριµµάτων στους Tαγαράδες (δηµιουργία πάρκου),
για την ανάπτυξη προγραµµάτων ανακύκλωσης
(εξοικονόµηση πρώτων υλών και ενέργειας), µε α-
ποτέλεσµα τη µείωση των αποβλήτων και τέλος,
αλλά µε τη µεγαλύτερη σηµασία, για την ενηµέ-
ρωση και εκπαίδευση των πολιτών σε θέµατα πε-
ριβαλλοντικής διαχείρισης (όλα είναι δυνατό να
αναχθούν σε θέµατα παιδείας). 
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ΠΠΣΣXXMM

Θέσεις για το Xώρο Tαφής
Aπορριµµάτων των Tαγαράδων

Hµερίδα για την Eνέργεια και το Περιβάλλον

Aνασυγκρότηση ∆Σ

M ετά την από 11/7/06 υποβολή δήλωσης
παραίτησης του χηµικού µηχανικού  Θ.

Κρητικού    από µέλος του ∆Σ του ΠΣXM, και
τις από 19-07-06 δηλώσεις παραίτησης από
τη θέση του B΄ Aντιπροέδρου του συν. M.
Mακρυλού και από τη θέση της Γραµµατέως
της συν. Λ. Γούτα, το ∆Σ συνεδρίασε στις
20/07/06 και έκανε δεκτές τις παραιτήσεις.

Oι τελευταίες 2 παραιτήσεις υποβλήθη-
καν για να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργι-
κότητα του Προεδρείου του ∆Σ, και µετά α-
πό ψηφοφορία, όπως προβλέπει το καταστα-
τικό, εξελέγη η νέα B΄ Aντιπρόεδρος, χηµι-
κός µηχανικός, Λ.  Γούτα και ο νέος Γραµµα-
τέας, χηµικός µηχανικός ∆.  Γαλάνης, και ο
χηµικός µηχανικός, K.  Χατζηλυµπέρης  ως
1ος επιλαχών µε τον ίδιο συνδυασµό.

H νέα σύνθεση του ∆Σ ΠΣXM έχει ως α-
κολούθως: Πρόεδρος:  Γ. Hλιόπουλος, A΄
Aντιπρόεδρος: ∆΄. Bασιλακόπουλος, B΄  Aντι-
πρόεδρος: Λ. Γούτα, Γραµµατέας: ∆. Γαλάνης,
Tαµίας: Γ΄. Nίκου, Mέλη:  K. Bαφειάδης, Γ. Γρη-
γοριάδης, M. Mακρυλός, K. Xατζηλυµπέρης
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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΓΓΙΑΝΝΗΣ ΒΒΡΑΧΑΛΗΣ

T ην οριστική αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος, που έχει ανακύψει από το σηµερινό

τρόπο καθορισµού της αναθεώρησης των τι-
µών του πετρελαίου, της βενζίνης και της α-
σφάλτου, ζητεί η διοίκηση του ΣATE, καθώς ό-
πως επισηµαίνει, αδικεί κατάφωρα την ελληνι-
κή κατασκευαστική βιοµηχανία και επιβαρύνει
σηµαντικά το κόστος των δηµόσιων έργων.

Kαι αυτό, διότι για τον καθορισµό της τιµής
τριµήνου των πετρελαιοειδών λαµβάνεται υ-
πόψη µόνο µία ηµέρα (η 20ή του πρώτου µή-
να κάθε τριµήνου) µε αποτέλεσµα να παρου-
σιάζεται σηµαντική απόκλιση από την πραγ-
µατική µέση τιµή.

H µέθοδος αυτή, τονίζεται, ανατρέπει ριζικά
τους όρους των συµβάσεων παραγωγής δη-
µόσιων έργων εις βάρος των τεχνικών επι-
χειρήσεων, καθώς αφενός µεν τα διυλιστήρια
µεταβάλλουν καθηµερινά τις τιµές χονδρικής
πώλησης των πετρελαιοειδών, αφετέρου δε,
παρουσιάζεται σε ορισµένες περιπτώσεις µία
περίεργη συγκράτηση των τιµών στο χαµηλό-
τερο δυνατό επίπεδο τις κρίσιµες ηµεροµη-
νίες.

Oι διαπιστώσεις αυτές και τα προβλήµατα
που δηµιουργούνται από τη διατήρηση του
σηµερινού απαράδεκτου καθεστώτος, έγιναν
κατ’ επανάληψη αντικείµενο συζητήσεων µε

τους αρµόδιους φορείς και µε εκπροσώπους
των κοµµάτων στην κατεύθυνση να υπάρξει
µια δίκαιη µέθοδος υπολογισµού της τιµής
των πετρελαιοειδών, µε βάση τη µέση τιµή
στην περίοδο του κάθε τριµήνου και όχι την
τιµή µιας τυχαίας ηµεροµηνίας που τεχνηέ-
ντως συγκρατείται ή στην καλύτερη περίπτω-
ση επηρεάζεται από τυχαία γεγονότα και πε-
ριστατικά.
Συγκεκριµένη ρύθµιση που συµπεριελήφθη

στο σχέδιο Nόµου για το Eθνικό Kτηµατολό-
γιο και βελτίωνε µερικώς την κατάσταση, προ-
σέκρουσε στην αντίθεση παραγόντων του
Yπουργείου Oικονοµίας.
∆υστυχώς δεν βρέθηκε «εν µέσω καλοκαι-

ρινής ραστώνης» ούτε ο απαιτούµενος αριθ-
µός βουλευτών να υπογράψουν  σχετική τρο-
πολογία και έτσι ο διακοµµατικός εµπαιγµός,
για µια ακόµη φορά, του ελληνικού κατασκευ-
αστικού κλάδου, τον υποχρεώνει, σε περίοδο
συνεχών αυξήσεων των τιµών των καυσίµων,
να συνεχίσει να πληρώνει τις παραλείψεις
της πολιτείας, τις σκοπιµότητες της οικονοµι-
κής πολιτικής και τις προκαταλήψεις του πο-
λιτικού κόσµου απέναντί του.

Kαλείται η κυβέρνηση και τα πολιτικά κόµ-
µατα, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την ο-
ριστική αντιµετώπιση του προβλήµατος.       

Ο καθορισµός των τιµών των καυσίµων

ΣΣAATTEE

συνθετική προσέγγιση των Eπιπτώσεων της
Eνέργειας στο Oικιστικό Περιβάλλον (πόλεων
και οικισµών) της ∆υτικής Mακεδονίας, ενώ  ανα-
κοίνωσε ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Mακεδονίας
έχει εντάξει στο Περιφερειακό Eπιχειρησιακό
Πρόγραµµα (ΠEΠ) ∆υτ. Mακεδονίας έργα, που ε-
ξυπηρετούν πρώτιστα τους παραπάνω στόχους,
µε κοινό στοιχείο όλων των προτάσεων - µέ-
τρων τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλο-
ντος, τον έλεγχο της ρύπανσης και την ελαχι-
στοποίηση της εξάρτησης από συµβατικές πη-
γές ενέργειας.

O κ. A.  Tριανταφύλλου, Kαθηγητής του TEI
∆υτικής Mακεδονίας, υπεύθυνος του Eργαστη-
ρίου  Aτµοσφαιρικής Pύπανσης και Περιβαλλο-
ντικής Φυσικής (EAP - ΠEΦY) ανέπτυξε τα βασι-
κά χαρακτηριστικά της ρύπανσης του αέρα
στην περιοχή της ∆υτικής Mακεδονίας, µε έµ-
φαση στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµι-
ουργούνται αυξηµένες συγκεντρώσεις ρύπων,
καθώς και στα χαρακτηριστικά των επεισοδίων
ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή. 

O κ. A.  Σφέτσος, ∆ρ. Xηµικός Mηχανικός και
διδάσκων (Π∆ 407/80) στο Πανεπιστήµιο ∆υτι-
κής Mακεδονίας, παρουσίασε τα προγράµµατα
διάγνωσης του ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος
του Eργαστηρίου Tεχνολογίας Περιβάλλοντος
του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Mακεδονίας. 

O κ. Π.  Kαφάσης, εκπρόσωπος της ∆IA∆YMA
AE, παρουσίασε το ολοκληρωµένο σύστηµα
διαχείρισης απορριµµάτων που εφαρµόζει η α-
ντίστοιχη εταιρεία στη ∆υτική Mακεδονία. 

O κ. I.  Tσιότσιος, πνευµονολόγος που εδρεύει
στην Πτολεµαίδα, παρουσίασε τα αποτελέσµα-
τα µίας σειράς µελετών που εκπόνησε το
Eργαστήριο Έρευνας Παθήσεων από το Περι-
βάλλον της Πανεπιστηµιακής Πνευµονολογικής
Kλινικής του Nοσοκοµείου Παπανικολάου Θεσ-
σαλονίκης, για τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρι-
κής ρύπανσης στο αναπνευστικό σύστηµα, σε
µία συγκριτική µελέτη τριών περιοχών της B.
Eλλάδας. Mία άλλη µελέτη έδειξε ότι οι λιγνι-
τωρύχοι της περιοχής της Πτολεµαίδας παρου-
σίασαν τα υψηλότερα ποσοστά βρογχίτιδας και
άλλων πνευµονολογικών παθήσεων, ενώ το
14% των εξεταζοµένων της περιοχής της Πτο-
λεµαίδας είχαν ατροφική ρινίτιδα. Σε µία συ-
γκριτική µελέτη παιδιών που ζουν σε πόλεις
της B. Eλλάδας (Πτολεµαίδα, Θεσσαλονίκη, Kο-
ζάνη, Φλώρινα, Kαβάλα, Kαστοριά και Γρεβενά),
η συχνότητα των αναπνευστικών παθήσεων ρι-
νίτιδας και οξείας βρογχίτιδας ήταν υψηλότερη
για τα παιδιά της Πτολεµαίδας και στη συνέ-
χεια για αυτά της Θεσσαλονίκης, ενώ τα παιδιά
από την περιοχή των Γρεβενών παρουσίαζαν τα

H Oργανωτική Eπιτροπή του Συνεδρίου προ-
σκαλεί τους ερευνητές που δραστηριοποι-

ούνται στο χώρο της Xηµικής Mηχανικής και
σε άµεσα συγγενείς τοµείς, καθώς και τους επι-
στήµονες και στελέχη της
βιοµηχανίας να συµµετά-
σχουν στο 6ο Πανελλήνιο
Eπιστηµονικό Συνέδριο Xηµικής Mηχανικής.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η καταγραφή

της συµβολής των Eλλήνων επιστηµόνων στην
πρωτότυπη έρευνα και τις εφαρµογές της Xη-
µικής Mηχανικής. 
Σηµαντικές ηµεροµηνίες: 1  ∆εκεµβρίου

2006:  Kαταληκτική ηµεροµηνία υποβολής εκτε-
ταµένης περίληψης (2-3 σελ.), 30  Iανουαρίου
2007: Aπάντηση στους συµµετέχοντες σχετικά
µε την αποδοχή των περιλήψεων και τον τρό-

πο παρουσίασης (προφορικά ή αναρτηµένη ερ-
γασία), 1  Mαρτίου  2007:  Tέλος υποβολής πλή-
ρων εργασιών για τα  πρακτικά. 

Tο ∆Σ του ΠΣXM ύστερα από πρόσκληση
της Oργανωτικής Eπιτροπή
(OE) όρισε τους εκπροσώ-
πους του στην OE και EE

του συνεδρίου. Συγκεκριµένα για την OE πρό-
τεινε τον A΄ Aντιπρόεδρο ∆.  Bασιλακόπουλο
και στην EE τον καθ. Σχ. XM EMΠ και µέλος της
EE του ΠΣXM ∆.  Θεοδώρου.

Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινω-
θούν σύντοµα στο δικτυακό τόπο του συνε-
δρίου http://www.chemeng.ntua.gr/6pesxm
καθώς και στην Iστοσελίδα του ΠΣXM
http://www.psxm.gr.

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Xηµικής

Αθήνα,  31  Mαίου  -  2  Iουνίου  2007
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H ανάδειξη των προβληµάτων της Περιφέρειας
στην κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων είναι ο βα-

σικός στόχος της νέας διοίκησης της Πανελλή-
νιας Ένωσης Συνδέσµων Eργοληπτών ∆ηµοσίων
Έργων η οποία εκλέχθηκε στο 62ο Συνέδριο της
ΠEΣE∆E που έγινε στην Kαστοριά στις 22, 23 και
24 Iουνίου. 

Nέος πρόεδρος της ΠEΣE∆E εκλέχθηκε ο Γρη-
γόρης  Γρηγορόπουλος από το Σύνδεσµο Θεσσα-
λονίκης, ο οποίος τόνισε ότι θα
καταβάλει µαζί µε το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο κάθε δυνατή προ-
σπάθεια  για να δοθεί προτε-
ραιότητα στη λύση των προβλη-
µάτων των µικρών εργοληπτι-
κών επιχειρήσεων και στη χρη-
µατοδότηση  των έργων της
Περιφέρειας.

H Oλυµπιάδα του 2004  ήταν
η αφορµή για τη διεύρυνση των
ανισοτήτων ανάµεσα στο κέ-
ντρο και την Περιφέρεια.  Για την
αναστροφή αυτής της κατάστασης θα εργαστεί η
νέα διοίκηση της ΠEΣE∆E σε συνεργασία µε τα
αρµόδια Yπουργεία, το Tεχνικό Eπιµελητήριο, την
ENAE, την KE∆KE, στους τοπικούς Συνδέσµους
και τις άλλες Eργοληπτικές Oργανώσεις.

Aπό τα σηµαντικότερα προβλήµατα υποδοµών
της  περιφέρειας είναι το κακοσυντηρηµένο ε-
παρχιακό οδικό δίκτυο για το  οποίο δεν χορη-
γούνται πιστώσεις για τη βελτίωση του. Tο πρό-
γραµµα  σχολικής στέγης που συνεχώς υστερεί

στους στόχους του,  µε συνέπεια  η πραγµατοποί-
ηση του να παραπέµπεται στα Σ∆IT, µε εντελώς
απαράδεκτες µεθοδεύσεις οµαδοποίησης σχολι-
κών κτιρίων. 
Παράλληλα παρατηρείται µεγάλη υστέρηση

στις  υποδοµές δικτύων αποχέτευσης, την ίδια ώ-
ρα που ελάχιστα έργα γίνονται για το περιβάλ-
λον και την προστασία του,  ιδιαίτερα στις περιο-
χές των χωµατερών σ’ όλη τη χώρα, ενώ σηµειώ-

νεται µεγάλη  καθυστέρηση
στην κατασκευή έργων βιολογι-
κού καθαρισµού.

H έλλειψη πιστώσεων στο
πρόγραµµα ∆ηµοσίων Eπενδύ-
σεων, που έχει προκαλέσει µε-
γάλες καθυστερήσεις στην πλη-
ρωµή εκτελεσµένων εργασιών,
σε συνδυασµό µε τη µείωση τι-
µών των τιµολογίων στα δηµο-
πρατούµενα έργα που ο αριθ-
µός τους  περιορίσθηκε σηµαντι-
κά, έχει δηµιουργήσει για τους

εργολήπτες δηµοσίων έργων σ’ όλους του νο-
µούς της Eλλάδος ένα εξαιρετικά δυσµενές  επι-
χειρηµατικό περιβάλλον. H ΠEΣE∆E  σε συνεργα-
σία  µε τις άλλες Eργοληπτικές Oργανώσεις θα
αγωνιστεί για να βελτιωθούν αυτές οι συνθήκες
και να προχωρήσουν τα έργα. H επάρκεια και η ι-
κανότητα εκτέλεσης των έργων από τις εργολη-
πτικές επιχειρήσεις είναι δεδοµένη.

H δηµιουργία Mητρώου Kατασκευαστών Iδιωτι-
κών  Έργων και η ενοποίηση των Eργοληπτικών

Oργανώσεων αποτελούν επίσης στόχους προτε-
ραιότητας  για τη νέα διοίκηση της ΠEΣE∆E που
αποτελείται από:
Πρόεδρος: Γρηγορόπουλος Γρηγόριος (Σύνδε-

σµος E∆E Θεσ/νίκης  & Kεντρικής Mακεδονίας),
αντιπρόεδρος: Eυθυµίου Kωνσταντίνος (Σύνδε-
σµος E∆E Πρωτεύουσας), αντιπρόεδρος: Kόρακας
Nικόλαος (Σύνδεσµος E∆E Kαβάλας), αντιπρόε-
δρος: Kλαπαδάκης Eµµανουήλ (Σύνδεσµος E∆E
Πρωτεύουσας), γενικός  γραµµατέας:  Aβρανάς Φί-
λιππος (Σύνδεσµος E∆E Λάρισας), ταµίας: Bλάχος
Bασίλειος (Σύνδεσµος  E∆E  Eύβοιας), ειδικός
γραµµατέας: Bασιλείου Mεταξάς (Σύνδεσµος E∆E
Hµαθίας), Mέλη: Aυγέρης Στέργιος (Σύνδεσµος
E∆E Σερρών), Bαρδούλης Eυθύµιος  (Σύνδεσµος
E∆E Tρικάλων), Bάρκας Iωάννης (Σύνδεσµος E∆E
∆υτ. Mακεδονίας), Γάγαλης Γεώργιος (Σύνδεσµος
E∆E Θεσ/νίκης & Kεντ. Mακεδονίας), ∆έλκος
Kωνσταντίνος (Σύνδεσµος  E∆E Ξάνθης), Zυγού-
ρης Aχιλλέας (Σύνδεσµος E∆E Iωαννίνων), Kαπά-
ζογλου Xρήστος (Σύνδεσµος E∆E Πρωτεύουσας),
Kατσάµπουλας Θεόδωρος (Σύνδεσµος  E∆E Πα-
τρών), Kατσούλας Kωνσταντίνος (Σύνδεσµος E∆E
Πρωτεύουσας), Mητρόπουλος Iωάννης (Σύνδε-
σµος E∆E Mεσσηνίας), Mπελιµπασάκης Στέφανος
(Συνδέσµου E∆E  Hρακλείου), Mπουζιάκας ∆ηµή-
τριος (Σύνδεσµος  E∆E  Πρωτεύουσας), Παπαπέ-
τρος Kυριάκος (Σύνδεσµος  E∆E  ∆ωδεκανήσου),
Παππάς Xρήστος (Συνδέσµου  E∆E  Aγρινίου),
Pούλιος Aντώνιος, (Συνδέσµου E∆E   Pεθύµνου),
Tζήκας Γεώργιος  (Συνδέσµου E∆E Θεσ/νίκης &
Kεντ. Mακεδονίας), Tσακαλάκης Παναγιώτης (Σύν-
δεσµος  E∆E  Πρωτεύουσας), Tσουρέκας ∆ηµή-
τριος (Συνδέσµου E∆E Θεσ/νίκης & Kεντ. Mακεδο-
νίας).   

ΠΠEEΣΣEE∆∆EE

Nέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

N α ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες που ανα-
φέρονται από την ΣME∆EKEM στο ∆ιαγω-

νισµό για την ανάθεση από τη ∆EA Λιτοχώρου
της Mελέτης µε τίτλο «Mελέτη  Έργων  Aποχέ-
τευσης  και  Eγκαταστάσεων  Eπεξεργασίας
Aκαθάρτων  BIΠA  Λιτοχώρου» επισηµαίνει σε
επιστολή ο σύλλογος. Συγκεκριµένα τονίζεται
ότι:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του N. 3316/2005,

όταν στην Προκήρυξη µιας Mελέτης δε ζητείται
Eιδική Tεχνική και Eπαγγελµατική Iκανότητα α-
πό τους διαγωνιζοµένους (άρθρο 20 της Προ-
κήρυξης), δεν επιτρέπεται να ζητηθεί η προσκό-
µιση σχετικών στοιχείων από αυτούς (Πίνακας
Mελετών παρόµοιας φύσης µε την προκηρυ-
χθείσα).

Eπειδή στα Προσαρτήµατα της Aναλυτικής
Προκήρυξης της παραπάνω Mελέτης υπάρχει
Yπόδειγµα Πίνακα Mελετών παρόµοιας φύσης
µε την προκηρυχθείσα, και σε περίπτωση που ο
Πίνακας αυτός υποβληθεί από τους διαγωνιζο-
µένους, επισηµαίνουµε ότι τα στοιχεία αυτά
δεν πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την αξιο-
λόγηση της Tεχνικής Προσφοράς τους. Oύτως
ή άλλως, η Tεχνική και Eπαγγελµατική Iκανότη-
τα, σύµφωνα µε το N. 3316/2005, αποτελεί µία
από τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο ∆ιαγω-
νισµό (δηλαδή ελέγχεται στην A’ Φάση του
∆ιαγωνισµού, µε τα υπόλοιπα ∆ικαιολογητικά
Συµµετοχής) και επ’ ουδενί αξιολογείται µε
τους φακέλους Tεχνικής Προσφοράς.

O σύλλογος ζητεί να ληφθούν υπόψη από

την Eπιτροπή ∆ιαγωνισµού τα παραπάνω κατά
τη διαδικασία της Aξιολόγησης των υποβληθέ-
ντων φακέλων των διαγωνιζοµένων.
Σε αντίθετη περίπτωση, η αξιολόγηση των

Tεχνικών Προσφορών, επισηµαίνει,  θα µπορεί
να προσβληθεί µε ένσταση ή Προσφυγή από
τους έχοντες έννοµο συµφέρον διαγωνιζοµέ-
νους και να προκληθεί άσκοπη καθυστέρηση
στη διαδικασία ανάθεσης.

∆ιαδικασία αξιολόγησης διαγωνισµού
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