Πρακηικά Σακηικής Δηήζιας Γενικής σνέλεσζης
ηης Δλληνικής Δπιηροπής Μεγάλων Φραγμάηων
Σελ Γεπηέξα 27 Ιαλνπαξίνπ 2014, ζηηο 15:00 κ.κ, ζηα γξαθεία ηεο ΓΔΗ Α.Δ / ΓΤΗΠ,
πνπ βξίζθνληαη ζηελ νδό Αγεζηιάνπ 56-58, ζηελ Αίζνπζα πγθεληξώζεσλ, ζηνλ 3ν
Όξνθν, πξαγκαηνπνηήζεθε ε ηαθηηθή εηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ. Η παξνύζα Γεληθή πλέιεπζε, ζύκθσλα κε ην Καηαζηαηηθό (άξζξν 8.3) ζεσξείηαη ελ απαξηία θαη είλαη ε δεύηεξε επαλαιεπηηθή ζπλέιεπζε όπσο νξίδεηαη ζηε ζρεηηθή Πξόζθιεζε επεηδή ζηηο δύν πξνεγνύκελεο εκεξνκελίεο πνπ
νξίζζεθαλ ζηελ ίδηα Πξόζθιεζε (Γεπηέξα 13 Ιαλνπαξίνπ 2014 θαη Γεπηέξα 20 Ιαλνπαξίνπ 2014) δελ επηηεύρζεθε απαξηία.
ύκθσλα κε ην Άξζξν 9 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο ΔΔΜΦ, εθιέρζεθαλ πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ην κέινο Υξ. Σζαηζαλίθνο θαη γξακκαηέαο, ην κέινο . αξιά.
ηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε, ζπδεηήζεθαλ θαη απνθαζίζηεθαλ ηα αθόινπζα:
1. Ο πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θ. Υξ. Σζαηζαλίθνο, αλέγλσζε ηελ εκεξήζηα
δηάηαμε, ε νπνία επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ παξόληνο Πξαθηηθνύ θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζέκαηα: Έγθξηζε λέσλ κειώλ, Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ έηνπο
2013, Γηνηθεηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ινγνδνζία, Έγθξηζε Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο
2014 θαη Πξνγξακκαηηζκό δξάζεσλ γηα ην 2014.
2. Γηα ηελ ςεθνθνξία ηνπ Γηνηθεηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Απνινγηζκνύ, ονομαηίζηηκαν
ψηθολέκηες νη θ.θ, Λύθνπ Αξρνληία θαη Πεξιέξνο Βαζίιεο.
3. Ο πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θ. Υξ. Σζαηζαλίθνο θάιεζε ηνλ θ. Γ. Νηνπληά,
πξόεδξν ηεο ΔΔΜΦ λα παξνπζηάζεη ηνλ Γηνηθεηηθό Απνινγηζκό ηνπ Γ. ηεο ΔΔΜΦ
γηα ηελ πεξίνδν από 1/1/2013 έσο 31/12/13. Ο θ. Γ. Νηνπληάο, παξνπζίαζε ηνλ Απνινγηζκό, ν νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα Β ηνπ παξόληνο Πξαθηηθνύ.
4. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνλ πξναλαθεξόκελν Γηνηθεηηθό Απνινγηζκό, ζηελ ΔΔΜΦ
εγθξίζεθαλ θαηαξρήλ ην 2013, από ην Γ., ζύκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ Καηαζηαηηθνύ, 6 λέα κέιε: 4 Σαθηηθά: οι κκ, Γ. Αμπατζίδηρ, Ν. Γεπμιτζόγλος, Δ. Λαπιντζάκηρ, Κ. Κοςλούπηρ θαη 2 έθηαθηα: οι κ.κ Φ. Σούπλα και Ι. Λαζαπίδηρ. Αθνύ εμεηάζηεθε ην γεγνλόο όηη θαιύπηνπλ ηηο πξνϋπνζέζεηο απνδνρήο, ψηθίζηηκαν ομόθωνα αποδεκηά ηα νέα μέλη θαη επηθπξώζεθαλ νη απνθάζεηο ηνπ Γ. γηα ηελ έγθξηζή ηνπο.
5. Αθνινύζεζε ζπδήηεζε επί ηνπ Γηνηθεηηθνύ Απνινγηζκνύ ηνπ Γ. θαηά ηελ νπνία ν.
θ. Σζαηζαλίθνο αλέθεξε όηη πξέπεη λα γίλεη εθθαζάξηζε ηνπ θαηαιόγνπ ησλ κειώλ
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ηεο ΔΔΜΦ, λα γίλεη ηζηνξηθόο θαηάινγνο θαη ηα ελεξγά κέιε λα έρνπλ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε ώζηε λα ππάξρεη δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο.
6. Η ηακίαο ηεο ΔΔΜΦ θ. . ηάρνπ, παξνπζίαζε ηνλ Οηθνλνκηθό Απνινγηζκό ηνπ έηνπο 2013 θαη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2014, ηα νπνία επηζπλάπηνληαη ζην
παξάξηεκα Γ ηνπ παξόληνο Πξαθηηθνύ θαη αθνινύζεζε ζπδήηεζε επ΄απηώλ.
7. Ο θ. Γ. Νηνπληάο επηζήκαλε όηη ην πλέδξην «Φξαγκάησλ θαη Σακηεπηήξσλ» ππνζηεξίρζεθε πνιύ από ηηο Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο ζηεξίδνληαο κεγάιν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ, ζπλέβαιαλ έκκεζα ζε ρνξεγία ηνπ πλεδξίνπ.
Έγηλε εξώηεζε από ηνλ θ. Υξ. Σζαηζαλίθν, κε πνην θξηηήξην ε ζπλδξνκή ηεο ρώξαο καο ζηελ ICOLD αλέξρεηαη ην πνζό ησλ 6.200 επξώ θαη αλ κπνξνύκε λα πεηύρνπκε θάπνηα έθπησζε ζην αλσηέξσ πνζό, όπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο δηεζλείο επηηξνπέο πνπ γλσξίδεη. Ο θ. Γ. Νηνπληάο απάληεζε όηη ε ζπλδξνκή θάζε ρώξαο ζηελ
ICOLD, είλαη αλάινγε κε ηνλ αξηζκό ησλ θξαγκάησλ ηεο θαη ε απάληεζε ηεο
ICOLD ζηελ εξώηεζε γηα ηπρόλ έθπησζε ζηελ ζπλδξνκή, ήηαλ όηη αλ ε Διιάδα δεηά θάηη ηέηνην, ηη λα πνπλ νη ρώξεο ηεο Αθξηθήο.

Ο θ. Νηνπληάο αλέθεξε, όηη ε Δ-

ΔΜΦ ζεσξεί όηη είλαη δίθαην, νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ Φξάγκαηα λα εληζρύνπλ αλαινγηθά ηελ αλσηέξσ ζπλδξνκή θαη επίζεο όηη έρεη εμεηαζηεί ην ζέκα, από ηνλ θ. Υξ.
Γήκνπ.
8. Ο πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θ. Υξ. Σζαηζαλίθνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο
ςεθνθνξίαο ηνπ Γηνηθεηηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ. Η ςεθνθνξία ήηαλ
κπζηηθή, κε ςεθνδέιηηα ξηπηόκελα ζε θάιπε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 10.1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ.

Φήθηζαλ 34 κέιε, εθ ησλ νπνίσλ νη 32 ήηαλ παξό-

ληεο θαη 2 κέιε, ο κ. Μ. Στεφαδούπορ και ο κ. Β. Παπαλεξόποςλορ είραλ εμνπζηνδνηήζεη ηνπο θθ Κ. Αλαζηαζόπνπιν θαη Α. Μπελζαζζώλ αληίζηνηρα λα ςεθίζνπλ
αλη΄απηώλ.
Ψηθίζηηκαν ομόθωνα αποδεκηά, ο Γιοικηηικός Απολογιζμός και ο Οικονομικός Απολογιζμός, ηοσ έηοσς 2013. Δπηζπλάπηνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηνπ παξόληνο Πξαθηηθνύ, ε ιίζηα ησλ ςεθηζάλησλ, νη δύν (2) εμνπζηνδνηήζεηο, ηα ςεθνδέιηηα θαη ε θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ.
9. Έγηλε ελεκέξσζε από ηνλ θ. Νηνπληά γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ δξάζεσλ ηεο
ΔΔΜΦ γηα ην έηνο 2014 σο εμήο:
i.

Έρεη πξνγξακκαηηζηεί Οκηιία ηνπ θ. Μαξίλνπ γηα ην πην ςειό θξάγκα (ύςνο
335κ),

πνπ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Αζία.
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ii. ηηο 12 Μαΐνπ 2014, ζα γίλεη εζπεξίδα ζην Δ.Μ.Π, από ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο
ΔΔΜΦ «Καζνξηζκνύ Κξηηεξίσλ Δπηινγήο πιεκκπξώλ ρεδηαζκνύ γηα Φξάγκαηα».
iii. Δπίζεο έρεη πξνγξακκαηηζηεί Δζπεξίδα από ηελ νκάδα εξγαζίαο ηεο ΔΔΜΦ
«Κξηηεξίσλ επηινγήο ζεηζκηθώλ δηεγέξζεσλ ζην πιαίζην αληηζεηζκηθνύ ζρεδηαζκνύ Μεγάισλ Φξαγκάησλ ζηνλ Διιεληθό ρώξν»
iv. Θα ηππσζεί ε έθδνζε «Σα θξάγκαηα ηεο Διιάδαο»,ζε 1000 αληίηππα θαη γηα
ηελ θάιπςε ησλ εμόδσλ απηήο, μεθίλεζε ε δηαδηθαζία αλεύξεζεο ρνξεγίαο.
v. Γίλνληαη ζθέςεηο γηα ηελ ζύζηαζε θάπνησλ λέσλ νκάδσλ εξγαζίαο.
Δπ’ απηνύ αθνινύζεζε ζπδήηεζε.
Ο θ. Θαλόπνπινο πξόηεηλε σο αληηθείκελν νκάδαο εξγαζίαο ηελ δηεξεύλεζε ηεο
θαηάζηαζεο ησλ έξγσλ ζηελ Διιάδα θαζώο επίζεο θαη ηελ ζθέςε κέζα από ηα
πιαίζηα κηαο νκάδαο εξγαζίαο λα γίλεη κεηαθνξά ηεο Σερλνγλσζίαο ζε Μεραληθνύο πνπ εξγάδνληαη ζην αληηθείκελν ησλ Φξαγκάησλ.
Ο θ. Αλαζηαζόπνπινο αλαθέξζεθε ζηελ Γηνηθεηηθή αξρή ησλ Φξαγκάησλ.
Ο θ. Μπελζαλζζώλ πξόηεηλε σο αληηθείκελν νκάδαο εξγαζίαο ηελ θαηαγξαθή
ζηνηρείσλ από εκηηειή θαη πξνβιεκαηηθά Φξάγκαηα σο βάζε δεδνκέλσλ ρξήζηκσλ γηα ην κέιινλ.
Ο θ. Σζαηζαλίθνο πξόηεηλε ηελ δηεξεύλεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαηαζθεπαζκέλσλ Φξαγκάησλ ιόγσ αιιαγώλ πνπ έιαβαλ ρώξα από ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπο (αιιαγή ζεηζκηθόηεηαο πεξηνρήο θ.ιπ), γεγνλόο πνπ έρεη εμεηαζηεί
από άιια θξάηε όπσο Διβεηία, Ακεξηθή, θ.ιπ.
Ο θ. Μνπηάθεο αλέθεξε σο αληηθείκελν νκάδαο εξγαζίαο ην επαίζζεην ζέκα
ησλ εκηηειώλ Φξαγκάησλ θαη ηελ αλαθνξά ζε ζπλήζεηο αηέιεηεο. Δπίζεο ην
ζέκα κέηξεζεο θαη θαηαγξαθήο απνζέζεσλ.
10. Κεξύρζεθε από ηνλ πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε ιήμε ηεο ηαθηηθήο εηήζηαο
Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Διιεληθήο Δπηηξνπήο Μεγάισλ Φξαγκάησλ .

Παξόληεο ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
1. Υξήζηνο Αγγειίδεο
2. Κσλ/λνο Αλαζηαζόπνπινο
3

3. Αιέμαλδξνο Αλαζηόπνπινο
4. Ισάλλεο Αξγπξάθεο
5. Γεώξγηνο Γεσξγαιάο
6. Υξήζηνο Γήκνπ
7. Υξήζηνο Γακβέξγεο
8. Γηάλλεο Θαλόπνπινο
9. Ισάλλεο Καξαπαλαγηώηεο
10. Οδπζζέαο Καξαζαρηλίδεο
11. Μελέιανο Κσλζηαληάθνο
12. Λάδαξνο Λαδαξίδεο
13. εξαθίλα Λαδαξίδνπ
14. Δκκαλνπήι Λαξηληδάθεο
15. Αξρνληία Λύθνπ
16. νθνθιήο Μαξνληθνιάθεο
17. Νίθνο Μαπξνληθνιάνπ
18. πύξνο Μίραο
19. Νηθόιανο Μνπηάθεο
20. Αβξαάκ Μπελζαζζώλ
21. Γεκήηξεο Νηθνιάνπ
22. Μαξηάληδεια Νηθάθνπ
23. Γηώξγνο Νηνπληάο
24. Νηθνιέηα Παπαγηάλλε
25. Γεκήηξεο Παπαδόπνπινο
26. Υαξά Παπαραηδάθε
27. Βαζίιεο Πεξιέξνο
28. νθία Ρώηε
29. νθία αξιά
30. νθία ηάρνπ
31. Ισάλλεο ηεθαλάθνο
32. Λάκπξνο σκάθνο
33. Υξήζηνο Σζαηζαλίθνο
34. Μαξία Σζίρια
ε Γξακκαηέαο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

ν Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

νθία αξιά

Υξήζηνο Σζαηζαλίθνο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Α
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Β
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Γ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Γ
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Καηάζηαζε Φεθηζάλησλ ζηελ Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε
27 Ιαλνπαξίνπ 2014
1. Υξήζηνο Αγγειίδεο
2. Κσλ/λνο Αλαζηαζόπνπινο
3. Αιέμαλδξνο Αλαζηόπνπινο
4. Ισάλλεο Αξγπξάθεο
5. Γεώξγηνο Γεσξγαιάο
6. Υξήζηνο Γήκνπ
7. Υξήζηνο Γακβέξγεο
8. Γηάλλεο Θαλόπνπινο
9. Ισάλλεο Καξαπαλαγηώηεο
10. Οδπζζέαο Καξαζαρηλίδεο
11. Μελέιανο Κσλζηαληάθνο
12. Λάδαξνο Λαδαξίδεο
13. εξαθίλα Λαδαξίδνπ
14. Δκκαλνπήι Λαξηληδάθεο
15. νθνθιήο Μαξνληθνιάθεο
16. Νίθνο Μαπξνληθνιάνπ
17. πύξνο Μίραο
18. Νηθόιανο Μνπηάθεο
19. Αβξαάκ Μπελζαζζώλ
20. Γεκήηξεο Νηθνιάνπ
21. Μαξηάληδεια Νηθάθνπ
22. Γηώξγνο Νηνπληάο
23. Γεκήηξεο Παπαδόπνπινο
24. Υαξά Παπαραηδάθε
25. Βαζίιεο Πεξιέξνο
26. νθία Ρώηε
27. νθία αξιά
28. νθία ηάρνπ
29. Ισάλλεο ηεθαλάθνο
30. Λάκπξνο σκάθνο
31. Υξήζηνο Σζαηζαλίθνο
32. Μαξία Σζίρια
33. Μηράιεο ηεθαδνύξνο (εμνπζηνδόηεζε ηνλ θ. Αλαζηαζόπνπιν)
34. Βαζίιεο Παπαιεμόπνπινο (εμνπζηνδόηεζε ηνλ θ. Μπελζαζζώλ)
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