ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ
ΣΜΗΜΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΝΕΔΡΙΑΗ 7η/ 2017
ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουςίου & Εςτίασ 3
(Αίθουςα Συνεδριάςεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΠΕΜΠΣΗ
4-5-2017

Ώρα,
18:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ
1. Επικύρωςη πρακτικών 2ησ, 3ησ , 4ησ ,5ησ ςυνεδρύαςησ Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
2. Ενημϋρωςη – Ανακοινώςεισ*.
3. Επιςτολό Τ.Ε.Ε. για ϋλεγχο εγκαταςτϊςεων Τ.Ε.Ε. ςύμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα (μελϋτη
πυροπροςταςύασ, βιβλύο ελϋγχου και ςυντόρηςησ, επανϋλεγχοσ ηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων).
Πιςτοποιητικό περιοδικού ελϋγχου, απαςχόληςη τεχνικού αςφαλεύασ.
4. Οριςμόσ εκπροςώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
α) ςτη Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ
β) Για τη ςυγκρότηςη του τεχνικού ςυμβουλύου του ΤΕΙ Δ. Μακεδονύασ
γ) Ωσ stakeholders ςτο δύκτυο εμπλεκομϋνων μερών του ϋργου INNOTRANS (Interreg Europe)
5. Προϋγκριςη δαπανών
Α) για ςυντόρηςη-αλλαγό λαμπτόρων προβολϋα αύλειου χώρου (50 ευρώ
ςυμπεριλαμβανομϋνου ΦΠΑ)
Β) για ςυντόρηςη Η/Υ τμόματοσ, εγκατϊςταςη λογιςμικού, αλλαγό hardware και καρτών
δικτύου Η/Υ τμόματοσ, επιδιόρθωςη- ανανϋωςη υπηρεςύασ ηλϋκτρονικού ταχυδρομεύου
(Outlook Express), εγκατϊςταςη καλωδύωςησ για του εκτυπωτϋσ του ΤΕΕ/ΤΔΜ, αλλαγό
router/modem, εγκατϊςταςη λειτουργύασ backup αρχεύων αλληλογραφύασ και κοινών φακϋλων
τμόματοσ (190 ευρώ+ΦΠΑ)
6. Οικονομικόσ απολογιςμόσ 2016- Προώπολογιςμόσ 2017
7. Προβλόματα δυςλειτουργύασ κατϊρτιςησ καταλόγου μελετητών-εργοληπτών ςύμφωνα με Ν.
4412/2106
8. Ενημϋρωςη για την ϋναρξη τησ προκόρυξησ του νϋου Προγραμματοσ «Εξοικονομώ κατ’ ούκον
ΙΙ» (ςχετικό εκδόλωςη ΤΕΕ/ΤΔΜ με Πρόεδρο ΕΤΕΑΝ κ. Γαλιϊτςο)
9. Διαδικαςύα/προςφορϋσ από τρϊπεζεσ τοποθϋτηςησ μηχανημϊτων POS
10. Αλλαγό θεςμικού πλαιςύου ΤΕΕ
11. Πορεύα υλοπούηςησ ΠΕΠ Δυτικόσ Μακεδονύασ. Αποςτολό επιςτολόσ.
12. Αύτημα για επύςκεψη ςυναδϋλφων του ΤΕΕ που επιθυμούν ςτη νϋα Βιβλιοθόκη Κοζϊνησ
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13. Σεμινϊρια ΕΣΗΔΗΣ
14. Προγραμματιςμόσ λειτουργύασ ειδικοτότων ΟΑΕΔ ΕΠΑ.Σ. μαθητεύασ Κοζϊνησ ςχολικού ϋτουσ
2017-2018
*Ενημϋρωςη – Ανακοινώςεισ
α) Γνωμοδότηςη Νομικού Συμβούλου για υποχρϋωςη υποβολόσ δόλωςησ πόθεν εςχεσ από μϋλη
οργϊνων διούκηςησ του Τ.Ε.Ε.
β) Επιςτολϋσ Συλλόγου Μελετητών Δημοςύων Έργων Κεντρικόσ Μακεδονύασ για
επαναπροκόρυξη ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων με τύτλο «Μελϋτη αναδαςμού αγροκτόματοσ
Αμμοχωρύου Σιταριϊσ – Σ.Σ. Βεύησ» και «Αποτυπώςεισ διαφόρων κοινοχρόςτων εκτϊςεων –
αγροτεμαχύων του Δόμου Νεςτορύου».
γ) 2ο Φόρουμ για τη ςτρατηγικό τησ Ε.Ε. για την μακροπεριφϋρεια Αδριατικόσ – Ιονύου, 11-12
Μαΐου ςτα Ιωϊννινα.
δ) Ειδικό ςυνεδρύαςη Αντιπροςωπεύασ ΤΕΕ για εκλογό Γενικού Γραμματϋα και αναπληρωτό
Γενικού Γραμματϋα τησ Δ.Ε. του ΤΕΕ, Σϊββατο 6 Μαΐου 2017.
ε) Έκτακτη ςυνεδρύαςη τησ Αντιπροςωπεύασ του ΤΕΕ Κυριακό 7 Μαΐου 2017 με θϋματα τη
χϊραξη των γενικών κατευθύνςεων για όλα τα όργανα του ΤΕΕ και τροποπούηςη θεςμικού
πλαιςύου του ΤΕΕ.
ςτ) Αποςτολό ςτοιχεύων από την Ειδικό Υπηρεςύα Διαχεύριςησ Ε.Π. Περιφϋρειασ Δυτικόσ
Μακεδονύασ για την προγραμματικό περύοδο 2014 -2020.
ζ) Επιςτολό Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βορεύου Ελλϊδασ για ενοπούηςη κλϊδου
εκπαιδευτικών δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ.
η) - Επιςτολό ΤΕΕ προσ Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιαςμού & Αςτικού Περιβϊλλοντοσ κα. Κλαμπατςεα
ςχετικϊ με εκδοςη διευκρινιςτικησ εγκυκλιου για την υποχρεωςη ό μη προςκόμιςησ
αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ ςτα δικαιολογητικα προσ τισ ΥΔΟΜ για ϋκδοςη ϋγκριςησ ϊδειασ
δόμηςησ
- Επιςτολό ΤΕΕ/ΤΔΜ προσ ΥΔΟΜ για προςκόμιςη αςφαλιςτικόσ ενημερότητασ ςτισ ΥΔΟΜ για
ϋκδοςη ϋγκριςησ ϊδειασ δόμηςησ.
θ) Επιςτολό ΤΕΕ Κϋρκυρασ με θϋμα ϋκδοςη λανθαςμϋνων ειδοποιητηρύων αςφαλιςτικών
ειςφορών μηχανικών.
ι)
Κ.Υ.Α. για τον καθοριςμό των κατηγοριών επαγγελμϊτων και επιχειρόςεων που
υποχρεούνται να αποδϋχονται μϋςα πληρωμόσ με κϊρτα για ολοκλόρωςη των μϋςων πληρωμόσ
(Ν. 4446/2016) – Δ. τύπου ΤΕΕ για προςφορϋσ τραπεζών προσ μηχανικούσ για P.O.S.
ια) Απόφαςη Δ.Ε. ΤΕΕ για όρουσ και προώποθϋςεισ για την εφεξόσ δικαςτικό διεκδύκηςη
αμοιβών από το ΤΕΕ
ιβ) Δ. τύπου Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Ηπεύρου-Δυτικόσ Μακεδονύασ για την παρϊταςη
προθεςμύασ υποβολόσ αντιρρόςεων ςτην ανϊρτηςη των δαςικών χαρτών Π.Ε. Κοζϊνησ και Π.Ε.
Φλώρινασ (μϋχρι 12-6-2017)
ιγ) ΤΕΕ Κϋρκυρασ – Επιςημϊνςεισ επύ εγγρϊφου Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιαςμού & Αςτικού
Περιβϊλλοντοσ «Διευκρινόςεισ ςχετικϊ με τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ των παρ. 1γ και 2δ
του αρθ.3 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)
ιδ) Σύνταξη καταλόγων ενόρκων για το ΜΟΔ Κοζϊνησ χρονικού διαςτόματοσ 2017-2018
ιε) Πρόςκληςη ςε ςύςκεψη με φορεύσ του υπουργού Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Δημότρη
Παπαδημητρύου (Παραςκευό 5/5/2017 ,ώρα 16.00, δημοτικό κατϊςτημα Εορδαύασ
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