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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2. Τεχνική έκθεση εργασιών επισκευής ψυκτικού συστήματος ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

3.  Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για
την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων αιθουσών του ΤΕΕ/ΤΔΜ.

4.  Αίτημα  πολίτη  για  πραγματογνωμοσύνη  που  έχει  διενεργηθεί  από  το
ΤΕΕ/ΤΔΜ.

5.  Ορισμός  υπαλλήλου  εκπροσώπου  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  την  παραλαβή
δικαιολογητικών  και  δέσμευσης  ηλεκτρονικού  παραβόλου  (Μπόγκια  Ρίκα  –
Φτάκα Πόπη).

6. Έγκριση δαπανών.

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Επιστολή Γραμματείας Αντιπροσωπείας ΤΕΕ για αποστολή προτάσεων για
την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ μέχρι 15-9-2018.

β) Επιστολή από Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ για αρμοδιότητες υπαλλήλων .

γ)  Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας για κατάργηση ηλεκτρονικού παραβόλου για την
ανανέωση της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

δ) Έγκριση προϋπολογισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ.
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ε)  Επιστολές  ΤΕΕ  Ανατολικής  Κρήτης  για  ασφαλιστικές  εισφορές  ειδικής
προσαύξησης κατ΄εφαρμογή του άρθρου 44 παρ. 14 έως 17 του Ν. 3986/2011,
για βεβαίωση Σ.ΕΠ.Ε., για θέματα ελεγκτών δόμησης στην Π.Ε. Λασιθίου στην
Περιφέρεια Κρήτης και για ορθή εφαρμογή του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων
έργων.

στ)  Περίληψη  εισήγησης  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  στο  συνέδριο  ISCSM 2018”   που
οργανώνεται από τη ΔΕΗ ΑΕ, το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης.

ζ)  Επιστολή  υπαλλήλων  Π.Τ.  ΤΕΕ   προς  ΤΗ  Γενική  Διευθύντρια  ΤΕΕ  για
κωδικοποίηση – εφαρμογή ενιαίων διαδικασιών μεταξύ των υπηρεσιών του ΤΕΕ
και Περιφερειακών Τμημάτων.

η) Σύσκεψη Προέδρων ΤΕΕ  11-7-2018. 

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 10.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  Μαυροματίδης  Δημήτριος  -  Πρόεδρος,  Δημητρίου  Αντώνης,
Ζιώγας   Κωνσταντίνος,      Κιάνας Μ. Στέργιος, Τσολάκης Αλέξανδρος,  Συλλίρης
Νικόλαος μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :   Τζίτζικας  Γεώργιος  –  Αντιπρόεδρος,   Καλαμάρα  Κλεοπάτρα,
Παπαδοπούλου Ηλιάνα  

Α1/Δ.Ε./Σ10/2018

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o Ζιώγας Κωνσταντίνος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:   Ε.Η 1  Ανοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις ανάγκες (χρηματοδοτικές, εκταμιεύσεις) του προγράμματος 
Interreg Greece – Albania «Tactical tourism” ,  4ο, 5ο 6ο, 2Ο , 3Ο  , 1Ο 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1  Ο

 
Ανοιγμα  νέου  τραπεζικού  λογαριασμού  του  ΤΕΕ/ΤΔΜ  για  τις  ανάγκες
(χρηματοδοτικές,  εκταμιεύσεις)  του  προγράμματος  Interreg Greece –  Albania
«Tactical tourism”

https://www.dropbox.com/sh/r0rtnt858xfwbyb/AADZzfBHDY9XsQlv_IVHAFIDa?dl=0
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Γίνεται αναφορά στην ανάγκη ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ για τις ανάγκες (χρηματοδοτικές, εκταμιεύσεις) του προγράμματος 
Interreg Greece – Albania με θέμα  «Targeted ACTIons for the preservation, 
rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging
TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area» με το ακρωνύμιο “TACTICAL 
TOURISM”. Ο λογαριασμός αυτός σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές του
προγράμματος πρέπει να είναι όψεως άτοκος. Ο λογαριασμός που τηρεί το 
ΤΕΕ/ΤΔΜ στην ΤτΕ δεν είναι τέτοιος (ούτε είναι εφικτό να ανοιχτεί στην ΤτΕ), οπότε 
προκύπτει η ανάγκη ανοίγματος ενός νέου λογαριασμού. 

Α2/Δ.Ε./Σ10/2018
Αποφασίζεται  να γίνει άνοιγμα  νέου άτοκου τραπεζικού λογαριασμού όψεως του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ στην τράπεζα  Αττικής για τις ανάγκες (χρηματοδοτικές, εκταμιεύσεις) του
προγράμματος Interreg Greece – Albania με θέμα  «Targeted ACTIons for the 
preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL 
assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area» με το 
ακρωνύμιο “TACTICAL TOURISM .
 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4  Ο   
Σχετική  η  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  552/2-7-2018  αίτηση  που
κατατέθηκε στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Α3/Δ.Ε./Σ10/2018
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω
αίτησης το ποσό των 750 €( εφτακοσίων πενήντα Ευρώ)συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. Και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
Μετά  την  κατάθεση  του ποσού  από  τον  αιτούντα,  θα  ορισθεί  εγγράφως  ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος Νικόπουλος Χρήστος, πολιτικός μηχανικός 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5  Ο   
Σχετική η  με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 626 /26-7-2018  ηλεκτρονική
επιστολή της Γενικής Διεύθυνσης του Τ.Ε.Ε.

Α4/Δ.Ε./Σ10/2018
Αρμόδιοι υπάλληλοι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  για την παραλαβή των δικαιολογητικών,
τον έλεγχο και τη δέσμευση του ηλεκτρονικού παραβόλου προκειμένου για την
εφαρμογή του e –paravolo  στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ορίζονται οι υπάλληλοι : 
Φτάκα Καλλιόπη, Μόνιμος Υπάλληλος Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. , και 
Μπόγκια Αγόρω,  Υπάλληλος Αορίστου Χρόνου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν .
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ΘΕΜΑ 6  Ο   

Α5/Δ.Ε./Σ10/2018
Αφοι Μιχαηλίδη Ο.Ε. για προμήθεια γραφικής  ύλης 49,60
Δάτσιος Μιλτιάδης για συντήρηση πυροσβεστών 66,96
Λαζαρίδης Γεώργιος για προμήθεια ειδών καθαριότητας 99,50
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ 9,35
Γεώργιος  Τζίτζικας  οδοιπορικά  για  μετάβαση  στην  Αθήνα  για  τη
σύσκεψη των Προέδρων στις 11-7-2018

216,92

ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση 1.559,44
Δημήτριος Λούτας για κοινόχρηστα ΤΕΕ/ΤΔΜ  Μαΐου – Ιουνίου 2018 40,25
Αφεντουλιδης Αριστείδης για συντήρηση κλιματιστικού ΤΕΕ/ΤΔΜ 434,00

Επικυρώνεται αυθημερόν .

ΘΕΜΑ 2ο -3ο

Παρευρίσκεται και ενημερώνει σχετικά για τα προβλήματα στο σύστημα ψύξης
και  τις  εναλλακτικές  μεθόδους  αντιμετώπισής  τους  ο  συν.  Αριστείδης
Αφεντουλίδης  (αριθ.  Πρωτ.  565/5-7-2018  και  585/11-7-2018).
Συμπληρωματικά  στα  έγγραφα  αναφέρει  ότι  διαπίστωσε  ότι  η  υφιστάμενη
διαρροή  προέρχεται  από  το  φίλτρο   του  ξηραντήρα  γεγονός  που  ανεβάζει
αντίστοιχα το αναγραφόμενο κόστος  για την αντικατάστασή του. 

Ακολουθεί συζήτηση. 

Η λήψη απόφασης αναβάλλεται. 

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Ζιώγας   Κωνσταντίνος 
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