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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
* Για το ΘΕΜΑ 2 θα παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Δ, Μακεδονίας κ. Τουρλιδάκης και ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δ.
Μακεδονίας κ. Γκανάτσιος
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Επικύρωση πρακτικών 11ης και 12ης συνεδρίασης.
3. Ενημέρωση- συζήτηση για την πρόταση-σχέδιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων περί συγχώνευσης Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
4. Βράβευση του Tyφoon Motoracing, του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής Κοζάνης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στο διεθνή διαγωνισμό
MotoStudent 2018
5. Προέγκριση δαπάνης για Λογιστική Υποστήριξη ΤΕΕ/ΤΔΜ, για αγορά φωτοτυπικού
χαρτιού και γραφικής ύλης, για αγορά toner για το φωτοτυπικό του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
6. Αίτηση πολίτη για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
7. Ανανέωση φιλοξενίας επίσημης ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ (συντήρηση-τεχνική στήριξη)
8. Συμμετοχή-υποστήριξη σε εκδήλωση των SET-Plan (της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας
της Ευρωπαϊκης Επιτροπής) στη Θεσσαλονίκη

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για την ανάγκη προβλέψεων για θεσμική
επίλυση προϋπαρχόντων κατά τόπους προβλημάτων ενόψει της έναρξης της νέας
διαδικασίας ηλεκτρονικών αδειών.
β) Έγγραφο ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τη Γενική Γραμματεία χωρικού σχεδιασμού και αστικού
περιβάλλοντος για συνάντηση εργασίας.
γ) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για σύσταση επιτροπής που προβλέπεται στην
παράγραφο 10 του Ν. 4495/2017 και ανάγκη περαιτέρω διευκρινήσεων.

δ) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για εφαρμογή της υπ’αρ. 140055/2017 ΚΥΑ των
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, περί
υδατορεμάτων.
ε) Παραίτηση από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ του κ. Κωνσταντίνου Χαλαϊδόπουλου.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με παρατηρήσεις τμήματος στα πλαίσια της
δημόσιας διαβούλευσης επί του εθνικού σχεδίου για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων
με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
ζ) Αποστολή αντιγράφου πράξης IV Τμήματος Eλεγκτικού Συνεδρίου για ένταλμα του
Τμήματός μας.
η) Επιστολή – πρόταση εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών
υπογραφών για αναλυτική παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ψηφιακή υπογραφή στα
μέλη του Περιφερειακού Τμήματος - Ειδική προσφορά προς μέλη του ΤΕΕ Δυτικής
Μακεδονίας για την έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών υπογραφών σε usb tokens.
θ) Έγγραφο ορισμού υπολόγου για το έργο tactical tourism.
ι) Έγγραφα ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, ΤΕΕ
Ανατολικής Κρήτης για παράταση της ένταξης με δυνατότητα έκπτωσης δηλώσεων στο Ν.
4495/2017 και της υποχρέωσης ανάρτησης των σχεδίων και δικαιολογητικών του Ν.
4178/2013.
ια) Διοργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος ΕΚΔΔΑ με θέμα «Λαϊκός πολιτισμός και
τοπική ανάπτυξη».
ιβ) Κοινοποίηση πρόσκλησης ΔΕΤΗΠ για υποβολή οικονομικής προσφοράς για
εγκατάσταση δυο εναλλακτών θερμότητας.
ιγ) Αποστολή από ΔΕΗ Α.Ε. περιληπτικής διακήρυξης του πανελλήνιου χωροταξικού –
πολεοδομικού διαγωνισμού ιδεών με θέμα: «Τοπιακός επαναπροσδιορισμός και
παραγωγική επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του ορυχείου Αμυνταίου».
ιδ) Αίτημα ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για παραχώρηση αίθουσας ΤΕΕ/ΤΔΜ για Γενική
Συνέλευση την Τετάρτη 10-10-2018.
ιε) ΥΠΕΝ - Παράταση πρώτης φάσης υπαγωγής αυθαιρέτων (εως 31/10/2018)
ιστ) Σύμβαση ΔΕΤΕΠΑ με την εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, για την κατασκευή των μονάδων
παραγωγής θερμικής ενέργειας με βιομάζα για την Τηλεθέρμανση Αμυνταίου, ισχύος 30
ΜW.
ιζ) ΤΕΕ - Στατιστικά στοιχεία αυθαιρέτων ενόψει της προθεσμίας της 8ης Οκτωβρίου 2018,
από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ

