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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.  Κοπή πίτας  ΤΕΕ/ΤΔΜ και Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ.

3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
α) για τη συγκρότηση του μικτού οργάνου /κλιμάκιο ελέγχου του άρθρου 11
περ.2 της με αρ. Φ.Α. /9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/08 ΚΥΑ  για το έτος 2019.
β) για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής διαγωνισμού έργων της ΔΕΥΑΚ για το
έτος 2019

4. Ανάθεση συντήρησης ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ.
 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

ΑΔΑ: ΨΔ2Η46Ψ842-355



α) Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Πολεοδομικού
Σχεδιασμού  και  Εφαρμογών  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Ηπείρου
Δυτικής  Μακεδονίας  σχετικά  με  την  ανάληψη  δημοσίων  συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων.

β) Αποστολή τελικού Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου με το ακρωνύμιο
REBORN.

γ)  Επιστολή  Συλλόγου  Μηχανολόγων  Ηλεκτρολόγων  Βορείου  Ελλάδας  για  την
έκδοση  νέων  ειδοποιητηρίων  με  τις  αναδρομικές  εισφορές  Β’  εξαμήνου
2013.

δ)  Διενέργεια  έρευνας  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αναφορικά με
την  πρώτη  αξιολόγηση  του  προγράμματος  Interreg IPA CBC  Greece –
Albania 2014-2020.

ε) Επιστολές  ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για δυνατότητα πρόσβασης και προβολής
των  δηλώσεων  αυθαίρετων  κατασκευών  του  Ν.  4494/2017  όλων  των
συμμετεχόντων μηχανικών,  μέσω της ηλεκτρονικής  πλατφόρμας του ΤΕΕ
και  για  επίσπευση  της  δημιουργίας  μηχανισμού  έκδοσης  εγγυητικών
επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για έργα κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ.

στ)  Επιστολή  ΔΕΗ  για  νέα  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προτάσεων
πανελλήνιου  χωροταξικού  –  πολεοδομικού  διαγωνισμού  ιδεών  «Τοπιακός
επαναπροσδιορισμός  και  παραγωγική  επανένταξη   της  εξωτερικής
απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου».

Τα  σχετικά  συνημμένα  έγγραφα  της  Συνεδρίασης,  βρίσκονται  στο  πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 18.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
 

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

Α1/Δ.Ε./Σ18/2018

Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος. 

Eπικυρώνεται αυθημερόν

https://www.dropbox.com/sh/nkfz0gka9rmszor/AAB-0-kufxQcZGiXjzQ-sQTFa?dl=0
ΑΔΑ: ΨΔ2Η46Ψ842-355



ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  3o  ,4ο, 2ο, 1ο 

ΘΕΜΑ 3  ο   

3α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ 1019/12-12-2018 έγγραφο 

Α2/Δ.Ε./Σ18/2018

Ορίζονται  ως  εκπρόσωποι  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  για  τη  συγκρότηση  του  μικτού
οργάνου  /κλιμάκιο  ελέγχου  του  άρθρου  11  περ.2  της  με  αρ.  Φ.Α.  /9.2/ΟΙΚ.
28425/1245/08 ΚΥΑ  για το έτος 2019, οι συνάδελφοι : 

Κατσιος Παναγιώτης, Μ,Μ. ως τακτικό μέλος 
Βομβας Παρασκευάς, Μ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν 

3β)  Σχετικό  το  με  αριθμό  πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.1038/18-12-2018  έγγραφο  της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ( Έδρα)  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  για
υπόδειξη εκπροσώπων για  τη συγκρότηση  επιτροπών   διαγωνισμού έργων,
αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑ) /ΠΔΜ  άνω του 1.000.000,00€ χωρίς  ΦΠΑ για το
έτος 2019.  

Α3/Δ.Ε./Σ18/2018
Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη συγκρότηση 7μελούς επιτροπής
διαγωνισμού έργων της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2019, οι συνάδελφοι : 

Κιάνας Στέργιος του Μενελάου,  Π.Μ. ως τακτικό μέλος και 
Αντώνιος Δημητρίου, Μ.Μ.  ως αναπληρωματικό μέλος

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 4   ο   

Γίνεται ενημέρωση για τη λήξη σύμβασης συντήρησης του ανελκυστήρα στο 
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που θα γίνει στις 31/12/2018. Γίνεται συζήτηση επί του 
θέματος.

Α4/Δ.Ε./Σ18/2018

Αποφασίζεται  η  ανάθεση  της  περιοδικής  συντήρησης  του  ανελκυστήρα  των
γραφείων του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη για το χρονικό
διάστημα  Ιανουάριος  –  Δεκέμβριος  2019  (λήξη  σύμβασης  31-12-2019)  στο
συντηρητή κ. Θεόδωρο Πράσο με ύψος μηνιαίας δαπάνης 35,00€ (τριανταπέντε)
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΑΔΑ: ΨΔ2Η46Ψ842-355



ΘΕΜΑ 2   ο   

Γίνεται ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ συν. Δ. Μαυροματίδη
για  τις  εκδηλώσεις  κοπής  βασιλόπιτας  του  τμήματος  καθώς  και  των
Νομαρχιακών  Επιτροπών  ΤΕΕ/ΤΔΜ  (Καστοριάς,  Γρεβενών,  Φλώρινας).
Προτείνει η φετινή κοπή βασιλόπιτας του τμήματος να γίνει πιο επίσημα και με
μεγαλύτερη εξωστρέφεια από τις προηγούμενες χρονιές. Σε μεγαλύτερο χώρο
ώστε  να  υπάρξει  ουσιαστική  αλληλεπίδραση  μεταξύ  των  συναδέλφων
μηχανικών-μελών του τμήματος.  Για το λόγο αυτό έγινε και πρωτογενές αίτημα
δαπάνης (Αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 1044/20-12-2018) για την εκδήλωση κοπής με
αυξημένο ποσό (3.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για το σύνολο των
τμημάτων  (Ν.Ε. και κεντρικού ΤΕΕ/ΤΔΜ). 

Α5/Δ.Ε./Σ18/2018

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και οι συν. Δημητρίου και Κιάνας στην εύρεση 
κατάλληλου χώρου εντός και πέριξ της Κοζάνης καθώς και πρόσφορης 
ημερομηνίας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου  θέματος  

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      Ο εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Ζιώγας   Κωνσταντίνος 

ΑΔΑ: ΨΔ2Η46Ψ842-355


	α) Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την ανάληψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων.
	β) Αποστολή τελικού Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης του έργου με το ακρωνύμιο REBORN.
	γ) Επιστολή Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας για την έκδοση νέων ειδοποιητηρίων με τις αναδρομικές εισφορές Β’ εξαμήνου 2013.
	δ) Διενέργεια έρευνας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αναφορικά με την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος Interreg IPA CBC Greece – Albania 2014-2020.
	ε) Επιστολές ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των δηλώσεων αυθαίρετων κατασκευών του Ν. 4494/2017 όλων των συμμετεχόντων μηχανικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΤΕΕ και για επίσπευση της δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για έργα κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ.
	στ) Επιστολή ΔΕΗ για νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων πανελλήνιου χωροταξικού – πολεοδομικού διαγωνισμού ιδεών «Τοπιακός επαναπροσδιορισμός και παραγωγική επανένταξη της εξωτερικής απόθεσης του Ορυχείου Αμυνταίου».
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