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ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ
Α) Ανάθεση Έργου
Το Δ.Σ. σε συνέχεια των συνεδριάσεων υπ’ αρίθμ: 35/15-5-20,
36/26-5-20, 37/2-6-20, 40/25-6-20, 41/30-6-20, 43/21-7-20,
αποφασίζει κατά πλειοψηφία την ανάθεση του έργου πλήρους
αντικατάστασης του κεντρικού συστήματος κλιματισμού του
κτηρίου της ΕΣΗΕΑ στην εταιρεία «One-Season Daikin» με αμοιβή
€118.000 + 24% Φ.Π.Α., υιοθετώντας το συμπέρασμα της
αξιολόγησης προσφορών, που πραγματοποίησε για λογαριασμό της
ΕΣΗΕΑ η συμβουλευτική επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και υπέδειξε ως βέλτιστη τεχνικοοικονομική
λύση την πρόταση της συγκεκριμένης εταιρείας («One–Season
Daikin»).
Β) Υπογραφή Σύμβασης
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση της Προέδρου κ. Μ.
Αντωνιάδου, εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο κ. Μαρία Αντωνιάδου και
τον Γενικό Γραμματέα κ. Σταύρο Καπάκο, να υπογράψουν τη
σχετική σύμβαση έργου με την εταιρεία «One-Season Daikin», με
τους βέλτιστους όρους αποπληρωμής (μέγιστο δυνατό αριθμό
δόσεων).
Γ) Επιβλέπων Έργου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση της Προέδρου κ. Μ.

Αντωνιάδου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία να αποσταλεί εκ νέου
επιστολή στο Τ.Ε.Ε., με την οποία θα ζητείται ο ορισμός
επιβλέποντα μηχανικού υλοποίησης του έργου.
ΘΕΜΑ: ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ- ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία:
Α) Την αποστολή επιστολής στα Μ.Μ.Ε., με την οποία θα ζητείται
η τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, ενόψει της
επιστροφής των εργαζομένων από τις θερινές άδειες. Η επιστολή
θα αποσταλεί αμέσως, ώστε να προληφθεί η επιστροφή των
αδειούχων της επόμενης εβδομάδας (24/8/20). Η επιστολή θα
απευθύνεται στους διευθυντές ανθρωπίνου δυναμικού.
Β) Την αποστολή επιστολής στους εκπροσώπους των Μέσων, με την
οποία θα ζητείται ενημέρωση για τα μέτρα ασφαλείας που
τηρούνται στον κάθε χώρο εργασίας. Επιπλέον, θα
επαναλαμβάνεται η σύσταση για τη χρήση μάσκας από τους
συντάκτες.
Γ) Την αποστολή επιστολής στους εκπροσώπους των Μέσων, με την
οποία θα ενημερώνονται για την πραγματοποίηση συνεδρίασης του
ο

ο

Μεικτού Συμβουλίου το 1 δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, στον 1
όροφο της ΕΣΗΕΑ, σε δύο φάσεις, προκειμένου να τηρηθούν όλα τα
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (συγκέντρωση ατόμων σε εσωτερικούς
χώρους έως 50 άτομα κ.λπ.).
ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την επιστολή μέλους, με την
οποία καταγγέλλει προσπάθεια λογοκρισίας κειμένου της στο ΑΠΕ,
αποφασίζει ομόφωνα να κληθεί η διευθύντρια σύνταξης, σε
συνάντηση (μέσω τηλεδιάσκεψης), εντός της εβδομάδας. Στην
τηλεδιάσκεψη θα συμμετάσχει και ο εκπρόσωπος του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

