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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 12-6-2019
Αρ. πρωτ.: 458

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/ 2019
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ώρα,

8-5-2019

5:00 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Έγκριση πρακτικών.
3. Ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα
και πολυλειτουργικού εκτυπωτή) για το tactical tourism.
4. Έγγραφο ΤΕΕ για θέματα ασφαλείας υποδομών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
5. Έγκριση δαπανών.
6. Συνάντηση με υποψήφιο Δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα (17:00).
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Εκλογές ΕΜΔΥΔΑΣ την Παρασκευή 10-5-2019.
β) Έγκριση προϋπολογισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ 2019.
γ) Έγγραφο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για τις προβλέψεις του ποινικού κώδικα σχετικά
με ποινικές ευθύνες μηχανικών.
δ) Επιστολή Δ/ντή του Κέντρου διαδικτυακών μαθημάτων Mathesis
για
γνωστοποίηση διαδικτυακού μαθήματος με τίτλο: «Αρχαία ελληνική
τεχνολογία 1: οι βασικές τεχνολογίες» με διδάσκοντα τον καθηγητή κ. Τάσιο.
ε) Έγγραφο Δ/νσης Β’βαθμιας εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης για έγκριση θέσεων
μαθητείας για τους απόφοιτους επαγγελματικής εκπαίδευσης.
στ)

Εκδήλωση βράβευσης φοιτητών τμηματος Μηχανολογων Μηχανικων
Πολυτεχνειου Δυτικης Μακεδονιας για τη συμμετοχή τους στην ομαδα TyΦοοn
Motoracing (Τετάρτη 8/5/2019, ωρα 18.30, αιθουσα ΤΕΕ/ΤΔΜ)

ζ) ΔΕΗ Α.Ε. - Αποτελεσματα χωροταξικού-πολεοδομικου διαγωνισμου ιδεων
«Τοπιακος επαναπροσδιορισμος και παραγωγική επανένταξη της εξωτερικης
αποθεσης του ορυχειου Αμυνταιου»
η) Σύνδεσμος πιστοποιημένων εργοληπτών Δημοσιών Εργων Δυτικης Μακεδονιας Προσκληση σε ενημερωτικη ημεριδα «Η αποτελεσματική επίλυση των
διαφορών από την αρχή εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών Α.Ε.Π.Π.»
(Παρασκευή 10/5/2019, 10.00 π.μ. Κοβεντάρειο
θ) Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.»
ι) ΥΠΕΝ - Αυθαίρετα: Το οριστικό, ψηφισθέν κείμενο με τις αλλαγές στους ν.4495
και ν.4178 – Παράταση προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής δικαιολογητικών
- Παράταση προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής των απαραίτητων
δικαιολογητικών για τον Ν4178

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 8.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Κιάνας Μ. Στέργιος, Συλλίρης Νικόλαος,
Κοταρίδης Σάββας, Ιωαννίδου Αναστασία μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Μπιτάκης Σταύρος μέλη

Α1/Δ.Ε./Σ8/2019
Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος
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Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τακτικό θέμα 2ο, 3 Ο, 4Ο, 1Ο , 5Ο, 6Ο,
υπόλοιπα 1Ου

ΘΕΜΑ 2Ο
Α2/Δ.Ε./Σ8/2019
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 6ης και 7ης συνεδριασης 2019 της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3Ο
Αποχωρεί από τη συνεδρίαση για το συγκεκριμένο θέμα η συν. Ιωαννίδου
Αναστασία.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο διαχειριστής (manager) του προγράμματος και
μέλος της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών συν. Πέτρος Αλμπάνης ο
οποίος διαβάζει το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 359/8-5-2019 πρακτικό της
επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και πολυλειτουργικού εκτυπωτή
δικτύου για την υλοποίηση του έργου Tactical Tourism μέσω του Ιnterreg IPA CrossBorder Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020.
Α3/Δ.Ε./Σ8/2019
Η Δ.Ε. έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
2) Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 320/15-4-2019 πρωτογενές αίτημα του
υπεύθυνου διαχείρισης του έργου tactical tourism.
3) Την απόφαση Α2/ΔΕ/Σ7/2019
4) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 332/18-4-2019 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση του έργου
«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και πολυλειτουργικού
εκτυπωτή δικτύου»
5) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 334/19-4-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΝΨ46Ψ842-0Φ8)
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
6) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 345/30-4-2019 προσφορά της επιχείρησης
Α.V.C. Ε.Ε. technologies (A. Βουρκούδης & Σία Ε.Ε., Η/Υ – Περιφερειακά –
Αναλώσιμα),
7) Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 359/8-5-2019 πρακτικό της επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών
υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου για την
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υλοποίηση του έργου Tactical Tourism μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border
Cooperation Programme Greece-Albania
αποδέχεται πλήρως την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης προσφορών
και αποφασίζει την ανάθεση της προμήθειας 2 επιτραπέζιων ηλεκτρονικών
υπολογιστών, 2 οθονών, 1 βιντεοπροβολέα, 1 φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και
1 πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου για την υλοποίηση του έργου Tactical
Tourism μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border Cooperation Programme GreeceAlbania στην εταιρεία με επωνυμία Α.V.C. Ε.Ε. technologies (A. Βουρκούδης &
Σία Ε.Ε., Η/Υ – Περιφερειακά – Αναλώσιμα, Τέρμα Φιλίππου, ΑΦΜ 800590372,
ΔΟΥ Κοζάνης, τηλ. 2461029888), έναντι του ποσού 10.899,60€ (δέκα χιλιάδων
οκτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24%, σύμφωνα με την σχετική υποβληθείσα προσφορά της προαναφερθείσης
Εταιρείας η οποία είναι σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης που τέθηκαν και
αναγράφονται στην απόφαση της Δ.Ε. Α2/Δ.Ε./Σ7/2019.
Η δαπάνη χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο «Tactical Toursim» θα βαρύνει
τον Κ.Α. 9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ.
Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και
στις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. Δημήτριος Μαυροματίδης ως νόμιμος
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης
μετά από συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την σύνταξη της
σύμβασης από την Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4Ο
Επανέρχεται στη συνεδρίαση η συν. Ιωαννίδου Αναστασία
Γίνεται αναφορά για το έγγραφο του κεντρικού ΤΕΕ για την απαίτηση ελέγχου των
εγκαταστάσεων Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μελέτη πυροπροστασίας,
βιβλίο ελέγχου και συντήρησης, επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,
Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρα, απασχόληση τεχνικού ασφαλείας).
Υπενθυμίζεται ότι το ίδιο έγγραφο είχε αποσταλλεί ξανά προς όλα τα Π.Τ. ΤΕΕ πριν
περίπου 2 χρόνια, συζητήθηκε τότε σε συνεδρίαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ (θέμα 3 ο, 7η
συνεδρίαση 2017, 4-5-2017). Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης ενημερώνει ότι το θέμα
του
πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει επιλυθεί
εδώ και 2 χρόνια, ενώ τα υπόλοιπα θέματα που θίγονται στο έγγραφο δεν
«προχώρησαν».
Ακολουθεί συζήτηση για το θέμα.
Α4/Δ.Ε./Σ8/2019
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Αποφασίζεται να γίνει ένας προκαταρτικός (τεχνικός) έλεγχος από τους συν. Κάτσιο
Παναγιώτη και Πέτρο Αλμπάνη για να εξεταστεί τι υπάρχει διαθέσιμο από τα εξής:
Μελέτη πυροπροστασίας, Επανέλεγχος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Υπεύθυνη
Δήλωση Εγκαταστάτη και εάν απαιτηθούν να υπάρξουν συμπληρωματικά
έγγραφα/μελέτες , δηλώσεις, έλεγχοι, επανεκτίμηση της κατάστασης των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και ανανέωση μελετών όπου απαιτεί η κείμενη
νομοθεσία. Επίσης μια προεκτίμηση κόστους.
Α5/Δ.Ε./Σ8/2019
Σχετικά με την υποχρέωση απασχόλησης
Τεχνικού Ασφαλείας και Υγιεινής
σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 αποφασίζεται να γίνει από το συν. Αλμπάνη Πέτρο μια
εισήγηση για το ύψος της δαπάνης και των απαιτήσεων-προδιαγραφών της θέσης
αυτής
Σε κάθε περίπτωση το θέμα με τις εισηγήσεις για απασχόληση Τ.Α. και μελέτες
πυροπραστασίας κ.ά. και τη δαπάνη που θα έχουν αυτές, θα έρθει σε επόμενη
συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 1ο
1β) Γίνεται ενημέρωση για την έγκριση του προϋπολογισμού του Τμήματος από την
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. (Α5/Σ10/2019).
Α6/Δ.Ε./Σ8/2019
Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες
δεσμεύσεις και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό αποφασίζεται η λήψη των
παρακάτω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
ΚΩΔΙΚΟΙ
0561
0813
0841
0845
0856
3371
3394
3399
9919

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΞΟΔΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ
ΕΓΙΝΑΝ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΑΡΧΩΝ
TACTICAL TOURISM

ΠΟΣΟ
1.000
700
2.000
500
2.500
1.000
2.000
300
2.000
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ΘΕΜΑ 5Ο
Αναφέρονται οι παρακάτω δαπάνες:
Α7/Δ.Ε./Σ8/2019
Αποφασίζεται η έγκριση δαπανών
ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Ζήσης Κολυμπιώτης για πετρέλαιο θέρμανσης για τα γραφεία της
Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Καστοριάς
Λάζαρος Κώτσικας για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για την κ.
Γλυκερία Γκάτσου
Πέτρος Αλμπάνης για οδοιπορικά για μετάβαση στην Καστοριά για
το tactical tourism
Νίκος Μαργαρίτης για οδοιπορικά για μετάβαση στην Καστοριά για
το tactical tourism
ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ

9,35
400,00
601,60
10,00
30,20
753,92

ΘΕΜΑ 6Ο
Παρευρίσκεται μετά από σχετικό αίτημα του, Αντιπροσωπεία του υποψήφιου
Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα για συζήτηση για θέματα των Δήμων,
ενεργειακά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και προτάσεων του συνδυασμού του
σχετικά με την αυτοδιοίκηση και όχι μόνο.

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

O εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Zιώγας Κωνσταντίνος
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Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

