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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
 

Τρίτη 3/10/2017 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
 
Παπαδηµητρίου Κωνσταντίνος √ 

Μαργαρίτης Βασίλειος √ 

Γαββές Εµµανουήλ √ 

Γεωργιόπουλος Αθανάσιος √ 

Τούλιος Γεώργιος √ 

Γουγούλας Αθανάσιος √ 

 
Επίσης παραβρέθηκε και ο συνάδελφος Νάρης Αστέριος, µέλος της ∆ιοικούσας του 
ΤΕΕ Κ&∆ Θεσσαλίας και εποπτεύων την επιτροπή. 
 
Αφού συστηθήκαµε, ακολούθησε µια γενική συζήτηση σχετικά µε τα ∆ηµόσια Έργα. 
Εξέφρασα την άποψη ότι αντικείµενο της Μόνιµης Επιτροπής δεν είναι µόνο η 
διαδικασία εκτέλεσης τους, αλλά µια διαδικασία που ξεκινάει από την αναγνώριση 
των υπαρχουσών αναγκών, την ιεράρχησή τους, την εξεύρεση πόρων σε διάφορες 
φάσεις και στάδια µέχρι και την υλοποίησή τους, την σύνταξη των αναγκαίων 
µελετών, την δηµοπράτησή τους, την κατασκευή τους και τελικά την αξιολόγησή 
τους. 
 
Ο συνάδελφος κ. Τούλιος ανέδειξε την αξία των προτύπων στην παραπάνω 
διαδικασία, δηλ. στην πιστοποιηµένη εφαρµογή τους στις διάφορες φάσεις της. 
 
Ο συνάδελφος κ. Γαββές αναφέρθηκε στις µεγάλες εκπτώσεις που δίδονται και στην 
σηµασία της αιτιολόγησης των προσφορών όπως αυτή προβλέπεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία. 
 
Ο συνάδελφος κ. Νάρης διατύπωσε την θέση της διοικούσας σχετικά µε την 
αναγκαιότητα αλλά και την δυσκολία της ύπαρξης κάποιου θεσµοθετηµένου 
µοντέλου ώστε αυτή η αιτιολόγηση να αποτελεί αξιόπιστη διαδικασία, ως 
προαπαιτούµενου για την εφαρµογή του µέτρου. 
 
Θεωρώ ότι τα θέµατα αυτά είναι ανοιχτά και µαζί µε άλλα που θα τεθούν στην πορεία 
θα αποτελέσουν την θεµατολογία µας. 
 
Πριν όµως από τον καθορισµό της θεµατολογίας θα πρέπει η Μ.Ε. να προσδιορίσει 
τους στόχους της Μόνιµης Επιτροπής. 
Και αυτό γιατί ο καθορισµός των στόχων είναι αυτός που: 

1. Θα αναγνωρίσει το “περιβάλλον” στο οποίο δηµιουργείται, µελετάται και 
υλοποιείται το “∆ηµόσιο Έργο”.  

Το “Περιβάλλον” αυτό κατά την γνώµη µου συνίσταται: 
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• Από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο 
• Την πολιτική ηγεσία που έχει το καθήκον του προγραµµατισµού και της 

ιεράρχησης. 
• Από τους φορείς που µπορούν να έχουν την ιδιότητα του “κυρίου του έργου” 
• Την Χρηµατοδότηση και 
• Από το τεχνικό δυναµικό που έχει την ικανότητα και τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που απαιτούνται για την µελέτη, την κατασκευή και την αξιολόγηση ενός 
“∆ηµόσιου Έργου”, ολοκληρωµένου ή κάποιου τµήµατός του. 

2. Θα θέσει την θεµατολογία σε µια δοµηµένη ιεράρχηση και συνάφεια. Έτσι, θα 
αποφευχθεί ο πλατειασµός, η αποσπασµατική και άκαρπη ενασχόληση µας. 

3. Θα οδηγήσει στην συγκροτηµένη εξαγωγή συµπερασµάτων που µε σαφήνεια 
θα περιγράφει τα προβλήµατα σε κάθε φάση παραγωγής του “∆ηµόσιου 
Έργου”. 

4. Θα προτείνει δράσεις στην ∆ιοικούσα ώστε το ΤΕΕ να εµπλακεί µεθοδικά και 
δηµιουργικά στην διαδικασία παραγωγής “∆ηµοσίων Έργων” σε όλες τις 
φάσεις της και στον κατάλληλο χρόνο και 

5. Θα βοηθήσει τα µέλη του ΤΕΕ στο να αναγνωρίζουν το “περιβάλλον”, να 
εγκλιµατίζεται σε αυτό, να θέτουν στόχους σε εξειδικεύσεις σε επίπεδο 
γνώσεων και οργάνωσης, να αναπτύσσουν συνεργασίες ώστε τελικά να 
αναπτύσσονται αποδοτικές και αποτελεσµατικές συνεργασίες. 

 
Θεωρώ ότι η επιτυχία των στόχων που θα τεθούν µε την συγκροτηµένη λειτουργία 
της επιτροπής θα προσφέρει µεγάλα οφέλη στα µέλη της συνολικά και ατοµικά γιατί: 

1. Θα ενθαρρύνει την δηµιουργία σχέσεων που ίσως οδηγήσουν σε 
επιτυχηµένες συνεργασίες, 

2. Θα αυξήσει τον επαγγελµατισµό τους αφού θα “φωτιστούν” θολά σηµεία που 
ίσως είναι πολύ σηµαντικά και αγνοούνται. 

3. Η σχετική σαφήνεια που θα προκύψει θα συµβάλει σε συνειδητές επιλογές 
κατευθύνσεων και καριέρας αλλά και εξωστρέφεια. 

 
Ευελπιστώ ότι θα δούµε την ενασχόλησή µας στην επιτροπή σαν ένα ωφέλιµο 
workshop, ωφέλιµο στον καθένα ξεχωριστά και συνολικά. 
Εννοείται περιµένω την γνώµη σας σχετικά στα παραπάνω θέµατα αλλά και σε άλλα 
που µου διαφεύγουν και έχετε εντοπίσει. 
 
Γνωρίζω ότι η ανά δύο ή τρεις εβδοµάδες συνάντησή µας µπορεί να µας 
αποµακρύνει από την θεµατολογία µας ή ακόµη και κάποια περιστατικά που µας 
συµβαίνουν στην επαγγελµατική µας καθηµερινότητα και θα έπρεπε να συζητηθούν 
να ξεχνιούνται και να µην τίθενται στην επόµενη συνάντηση χάνοντας την 
επικαιρότητά τους. 
Για τον λόγο αυτό έχετε λάβει πρόσκληση σε οµάδα GroupMe που θα µας δίνει την 
δυνατότητα της άµεσης πληροφόρησης και επικοινωνίας. 
 
Την Τρίτη θα ζητήσω από την κ. Λέτσου να αποσταλεί πρόσκληση συνάντησης και 
προτείνω την Πέµπτη 19-10 στις 8.00 µ.µ. Μέχρι τότε ενηµερώστε σχετικά µε την 
ηµέρα και ώρα αν είναι κατάλληλη για εσάς. 
Συναδελφικά 
 


