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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η/ 2017 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα, 
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(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 25 – 10 - 2017 17.00  

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Επικύρωση πρακτικών  
 
3.  Προκήρυξη ΑΔΜΗΕ  υπ. Αριθμ. 10Κ/2017  για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 76 
θέσεων προσωπικού με σχεση εργασίας ΙΔΑΧ Π.Ε., Τ.Ε,. Δ.Ε. – Παράλειψη θέσεων Π.Ε. 
Μηχανικών Περιβάλλοντος 
 
4. Επιστολή συν. Τζιόλα περί σύνταξης άρθρων τιμολογίου για χρήση σε εκπόνηση 
ηλεκτρολογικής μελέτης κατασκευής Δημοτικού σχολείου στην Πτολεμαϊδα 
 
5. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με τον Πανελλήνιο Σύλλογο πιστοποιημένων 
ενεργειακών επιθεωρητών σχετικά με το Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ, τον νεό ΚΕΝΑΚ και την 
αναθεώρηση τεχνικών οδηγιών ΤΟΤΕΕ  
 
6. Προέγκριση δαπάνης για την ανανέωση φιλοξενίας και συντήρησης/τεχνικής υποστήριξης 
της επίσημης ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΔΜ.  
 
7. Συνάντηση εργασίας με την Ο.Ε. εκπόνησης της μελέτης για τη δημιουργία θερμοκοιτίδας 
νέων καινοτόμων επιχειρήσεων  
 
8. Εισήγηση Μ.Ε. Αντισεισμικής και πολιτικής προστασίας σχετικά με διαθεση προσωπικου 
για εκπονηση μελετης πολιτικής προστασιας κ ενημερωση εκπαιδευτικών και μαθητών 
 
9. Ορισμοί εκπροσώπων: 
 
Α) μελών εποπτεύουσας επιτροπής μελών Περιφερειακού γραφείου Κοζάνης 
  
Β) μελών στην επιτροπή διαγωνισμού μελέτης ανάπλασης χώρου αναψυχής Τσοτυλίου 
 
Γ) μελών για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μελετών και παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών ΔΕΥΑΚ έτους 2018  
 
10. Επιστολή συν. Δαλάκη περί αιτήματος ενημέρωσης του ΤΕΕ/ΤΔΜ από δημόσιους φορείς 
της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ΔΕΗ Α.Ε.  για όλες τις ανάγκες υπηρεσιών ή έργων 
μηχανικών 
 



11. Έγκριση δαπανών 
 
 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

 
α) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας – Διοργάνωση επιμορφωτικής 
ημερίδας με τίτλο «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων» (23-10-2017) 

β) ΤΜΕΔΕ – Πάροχος ολοκληρωμένων ψηφιοποιημένων υπηρεσιών 

γ) ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συγκρότηση των Συμβουλίων 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) χωρικής αρμοδιότητας Δυτικής 
Μακεδονίας κατόπιν αιτήματος της Δ/νσης Χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού 
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 

δ) ΤΕΕ- ONEclickLIS, ενιαίος ψηφιακός χάρτης: λύση για κάθε είδους επένδυση στη χώρα η νέα 

ψηφιακή πλατφόρμα  

ε) ΔΕΗ – Ίδρυση ΙΕΚ στην Κοζάνη  

στ) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΔΜ προς γενική Δ/νση δασών & αγροτικων υποθέσεων για παραχώρηση 

δασικών χαρτών Π.Ε. Κοζάνης 

ζ) Έγγραφο (ορθή επανάληψη) ΤΕΕ/ΤΔΜ για τον ΟΕΥ της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 

η) ΠΤΑ Δ. Μακεδονίας – Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας για το έργο INTERREG REBORN 

για ΜμΕ που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα 

θ) Περιφερεική Δ/νση εκπαίδευσης Δ. Μακεδονίας – Πρόσκληση σε άσκηση διαχείρισης 

σεισμικού κινδύνου του 1
ου

 γυμνασίου Κοζάνης (13-10-2017) 

ι) Επιστολή συλλόγου μελετητών δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας προς Δήμο Κοζάνης 

σχετικά με τη διακήρυξη επιλογής αναδόχου για «Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης 14 σχολικών 

κτιρίων του Δ. Κοζάνης» 

ια) Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας – Πρόσκληση σε συνάντηση για θέματα περιβάλλοντος παρουσία 

της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της Βουλής 

ιβ) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ για αυθαίρετο αποκλεισμό μηχανικών από υπογραφή τεχνοοικονομικών 

μελετών του μέτρου 4.2 στο Ε.Π. Αγροτικη Ανάπτυξη 

ιγ) Πρόσκληση για συνεδρίαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2-3/12/2017) με θέματα τροποποίηση 

θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ, έγκριση Π/Υ έτους 2018 κτλ 

ιδ) Ψήφιση του Σ/Ν "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος"  

ιε) Έκθεση WWF για τον «Μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας» 
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