
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ   

                       
                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                               Α.Δ.Α.:
                                                                                Κοζάνη: 12-6-2019
                                                                               Αρ. πρωτ.:  459

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/ 2019
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
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                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.

2.   Προέγκριση  δαπάνης  για  μετακίνηση  των  συναδέλφων  της  Ομάδας  Έργου
Tactical Tourism στο Τεπελένι και στην Αθήνα για συναντήσεις εργασίας

3. Συνάντηση με υποψήφιο Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λευτέρη Ιωαννίδη.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις

α) Αναφορά Διπλωματούχων Μηχανικών / Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Εορδαίας
σχετικά  με  αποφάσεις  Δημάρχου  Εορδαίας  ορισμού  αναπληρωτών
Προϊσταμένων Τμημάτων του Δήμου Εορδαίας.

β)  Ενημέρωση  για  διεξαγωγή  σεμιναρίων  Certified Energy Auditor που  θα
πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη.

γ) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για τους ελεγκτές δόμησης.

δ)  Αποστολή  από  Ιωάννα  Παπαγιάννη   περίληψης  πρότασης  στην  ενιαία  δράση
«Ερευνώ,  δημιουργώ,  καινοτομώ,  συμπράξεις  επιχειρήσεων  με  ερευνητικούς
τομείς».

ε)  Επιστολή  συνομοσπονδίας  τουριστικών  καταλυμάτων  Ελλάδας  για  έκδοση
πιστοποιητικού κατάταξης ενοικ. Επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων από
ιδιώτες μηχανικούς.

στ) Ενημερωτική επιστολή για placemaking week Europe στη Βαλένθια 12-15 Ιουνίου
2019.

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος 9.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

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

Α1/Δ.Ε./Σ9/2019
Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος
Eπικυρώνεται αυθημερόν

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τακτικό θέμα 2ο, 1δ , 3Ο, υπόλοιπα 1Ου  

https://www.dropbox.com/sh/tyssw50nobtk49k/AAAVtJti_67_PMAOubKAYmrja?dl=0
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ΘΕΜΑ 2  Ο

Μετακίνηση  συναδέλφων  της  Ομάδας  Έργου  «Tactical Tourism»  στο  Τεπελένι
Αλβανίας και στην Αθήνα για συναντήσεις εργασίας

1. Ο  Πρόεδρος Δ.Μαυροματίδης ενημερώνει  για την από 15-5-2019 (αρ. πρωτ.
ΤΕΕ/ΤΔΜ  400/20-5-2019)  ηλεκτρονική  πρόσκληση  του  επικεφαλής  εταίρου
Kristofor  Muka εκ μέρους  του Δήμου του Αργυροκάστρου Αλβανίας  προς  το
εταιρικό  σχήμα  για  συμμετοχή  στις  εκδηλώσεις  “Info day tactical tourism”,
Tepelene και   “2nd project meeting tactical tourism”,  Tepelene που  θα
πραγματοποιηθούν στις 23 και 24/5/2019 στο Τεπελένι Αλβανίας 

Α2/Δ.Ε./Σ9/2019

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη 

2. Τις  διατάξεις  του  Ν.  4336/2015(ΦΕΚ  94/Α)  υποπαράγραφος  Δ.9  «δαπάνες
μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας

3.  Τη  με  αριθμό  πρωτ.  2/74450/ΔΕΠ/24-1-2015  εγκύκλιο  του  Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της
προηγούμενων διατάξεων.  

4. Το έργο με τίτλο «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
που εντάχθηκε στο πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II
CROSS-BORDER  COOPERATION  PROGRAMME  “GREECE-ALBANIA
2014-2020” και στο οποίο το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ συμμετέχει ως δικαιούχος 

5. To εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο του Έργου  (Application Form και Specification
of Budget Costs),   ο υπογεγραμμένο Partnership Agreement μεταξύ του
επικεφαλής εταίρου και των υπόλοιπων εταίρων του έργου και τα υπογεγραμμένο
Subsidy Contract μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής
του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”

6. Την  από  15-5-2019  (αρ.  πρωτ.  ΤΕΕ/ΤΔΜ  400/20-5-2019)  ηλεκτρονική
πρόσκληση του επικεφαλής εταίρου  Kristofor Muka εκ μέρους του Δήμου του
Αργυροκάστρου  Αλβανίας  προς  το  εταιρικό  σχήμα  για  συμμετοχή  στις
εκδηλώσεις “Info day tactical tourism”, Tepelene και  “2nd project meeting tactical
tourism”, Tepelene που θα πραγματοποιηθούν στις 23 και 24/5/2019 στο Τεπελένι
Αλβανίας 

7. Την  με  αριθμό  Α9/Δ.Ε./Σ9/2018  απόφαση  της  Διοικούσας  Επιτροπής  του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 2-7-2018 ανάθεσης  και συγκρότησης  Ομάδας Έργου για την
υλοποίηση του έργου Tactical Tourism 

ΑΔΑ: Ω9Ο446Ψ842-ΛΜΛ



αποφασίζει  την  μετάβαση  των  μελών-συναδέλφων  της  ομάδας   Έργου,  Πέτρου
Αλμπάνη,  υπεύθυνου  έργου  και  Μαργαρίτη  Νικόλαου,  συντονιστή  έργου,  στο
Τεπελένι Αλβανίας στις 23 και 24/5/2019 για τη συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις 
“Info day tactical tourism”και  “2nd project meeting tactical tourism”,

Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των  400 Ευρώ.  Η
συνολική  δαπάνη  της  παραπάνω  μετάβασης  θα  βαρύνει  τον  Κ.Α.   9919.01
προϋπολογισμού του ΤΕΕ

Επικυρώνεται αυθημερόν.

Β) 
Γίνεται ενημέρωση για την  πρόσκληση της κα. Δημητροπούλου Βασιλικής, 
Αρχαιολόγου, εκ μέρους της ΔΒΜΑτου ΥΠΠΟΑ για τεχνική συνάντηση στα γραφεία
του ΥΠΠΟΑ στην Αθήνα με μέλη της ομάδας έργου του ΤΕΕ/ΤΔΜ και μέλης της 
ΕΦΑ Καστοριάς που αφορά τους στόχους και τους σκοπούς της καλής εκτέλεσης του
έργου TACTICAL TOURISM (αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 402/21-5-2019) 

Α3/Δ.Ε./Σ9/2019

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ 94/Α) υποπαράγραφος Δ.9 
«δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας 

2. Τη με αριθμό πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-1-2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή
των διατάξεων της προηγούμενων διατάξεων.  

3. Το έργο με τίτλο «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 που εντάχθηκε στο πρόγραμμα  
Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II CROSS-BORDER 
COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” 
και στο οποίο το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ συμμετέχει ως δικαιούχος 

4. To εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο του Έργου  (Application Form και 
Specification of Budget Costs),  ο υπογεγραμμένο Partnership 
Agreement μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των υπόλοιπων 
εταίρων του έργου και τα υπογεγραμμένο Subsidy Contract μεταξύ του
επικεφαλής εταίρου και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος 
INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”

5. Την πρόσκληση της κα. Δημητροπούλου Βασιλικής, Αρχαιολόγου, εκ 
μέρους της ΔΒΜΑτου ΥΠΠΟΑ για τεχνική συνάντηση στα γραφεία 
του ΥΠΠΟΑ στην Αθήνα με μέλη της ομάδας έργου του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
και μέλης της ΕΦΑ Καστοριάς που αφορά τους στόχους και τους 
σκοπούς της καλής εκτέλεσης του έργου TACTICAL TOURISM (αρ. 
πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 402/21-5-2019) 
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6. Την με αριθμό  Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 2-7-2018 ανάθεσης  και συγκρότησης  Ομάδας
Έργου για την υλοποίηση του έργου Tactical Tourism 

αποφασίζει  την  μετάβαση  των  μελών  της  ομάδας   Έργου,  Πέτρου  Αλμπάνη,
υπεύθυνου έργου και  Μαυροματίδη Δημήτρη, Προέδρου  της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ και
επιστημονικού υπεύθυνου της ομάδας έργου, στην Αθήνα στις 29 -30 /5/2019 για τη
συμμετοχή τους στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας (Πέμπτη 30/5/2019,
ωρα 10.30, γραφεία ΥΠΠΟΑ, Αθήνα) με στελέχη του Υπουργείου.

Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των  580 Ευρώ.  Η 
συνολική δαπάνη της παραπάνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α.  9919.01 
προϋπολογισμού του ΤΕΕ

Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 1δ
Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. στην πρόταση  GeoConProd   που θα κατατεθεί

στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ –Δημιουργώ –Καινοτομώ» του
ΕΠΑνΕΚ 2014-2020    

Γίνεται ενημέρωση για την πρόσκληση της καθηγήτριας του ΑΠΘ κας Παπαγιάννη 
Ιωάννας για συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Ομάδα Έργου ( Κοινοπραξία) για 
υλοποίηση πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη Προϊόντων Σκυροδέματος Βασισμένων 
στον Γεωπολυμερισμό Βιομηχανικών Παραπροϊόντων ( ακρωνύμιο πρότασης στα 
Αγγλικά  GeoConProd ) που θα κατατεθεί στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ –Δημιουργώ 
– Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ( Αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  398/20-5-
2019). 

Α4 /Δ.Ε./Σ9/2019
Αποφασίζεται η συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Ομάδα Έργου ( Κοινοπραξία) 
για υλοποίηση πρότασης με τίτλο «Ανάπτυξη Προϊόντων Σκυροδέματος Βασισμένων
στον Γεωπολυμερισμό Βιομηχανικών Παραπροϊόντων ( ακρωνύμιο πρότασης στα 
Αγγλικα  GeoConProd ) που θα κατατεθεί στην Ενιαία Δράση «Ερευνώ –Δημιουργώ 
– Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020   όπως αυτή περιγράφεται στο με αριθμό  
πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  398/20-5-2019 έγγραφο.
Αρμόδιοι  εκ  μέρους  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  ορίζονται  οι  Μαυροματίδης  Δημήτριος,
Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και  Κιάνας Στέργιος του Μενελάου, μέλος της
Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ως μέλη της ερευνητικής ομάδας ορίζονται ο Μαυροματίδης
Δημήτριος, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., Κιάνας Στέργιος του Μενελάου,
μέλος  της  Δ.Ε.  του  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  και  Χριστοδούλου  Παρασκευή,  Πρόεδρος  της
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 3  Ο

Παρευρίσκεται  μετά  από  σχετικό  αίτημα  του,  αντιπροσωπεία  του  Δημάρχου  και
υποψήφιου Δημάρχου Κοζάνης Ιωαννίδη Λευτέρη  για συζήτηση  για θέματα των
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Δήμων, ενεργειακά, περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και προτάσεων του συνδυασμού
του σχετικά με τα παραπάνω .
  

Σε συνέχεια του 4ου θέματος στην 8η συνεδρίαση στις 8-5-2019 γίνεται ενημέρωση ότι
έχει  λήξει  το  πιστοποιητικό  περιοδικού  ελέγχου  εγκατάστασης  του  ανελκυστήρα.
Ακολουθεί συζήτηση. 

Α5 /Δ.Ε./Σ9/2019

Η Δ.Ε.  λαμβάνοντας  υπόψη :  α)την λήξη του πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου
εγκατάστασης του ανελκυστήρα β)τις οικονομικές προσφορές των κ. Κωνσταντίνου
Στάχταρη  και  Κάτσιου  Παναγιώτη  αποφασίζει  την  ανάθεση  της  πιστοποίησης  –
ανανέωσης της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα του κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
που  βρίσκεται  στην  οδό  Μπουσίου  και  Εστίας  3  στην  Κοζάνη  στον  Κάτσιο
Παναγιώτη έναντι του ποσού 170,00€ πλέον ΦΠΑ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Α6/Δ.Ε./Σ9/2019

Αποφασίζεται  η  προμήθεια  μπαταρίας  απεγκλωβισμού  του  ανελκυστήρα  του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   (η  οποία  έχει  τελειώσει)  προϋπολογιζόμενης  δαπάνης  25€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως  

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος

                                                                                              Ο Πρόεδρος

                                                                                            Δ. Μαυροματίδης                               
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