
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ    

 

                        

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 11-9-2019 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  702 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη             ΤΡΙΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
         25 – 6 -2019 19.00 μμ 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2.  Αίτημα ΣΑΤΕ για παραχώρηση χώρου στέγασης του Περιφερειακού Γραφείου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

 

3. Eπιστολή συναδέλφου σχετικά με την ανάθεση μαθημάτων στα δημόσια ΙΕΚ 

 

4. Προσφορές για ελαιοχρωματισμό, συντήρηση και εργασίες αύλειου χώρου 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

5. Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών 

συγκεκριμένων αιθουσών του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

6. Προέγκριση δαπάνης: 

- για μετάβαση στην Καστορια για τεχνική συνάντηση Ο.Ε. TACTICAL TOUTISM 

με την ΕΦΑ Καστοριάς 

- για ειδη υγιεινής και καθαριότητας 

 

7. Oμάδα Μπουλούκι (διεπιστημονική συλλογικότητα μηχανικών) – Πρόταση 

συνεργασίας για διεξαγωγή ημερίδας (workshop) στην Κοζάνη με θέμα την μαθητεία 

και εργαστήριο πέτρινης δόμησης στην Πλάκα Τζουμέρκων 

 

8. Έγκριση δαπανών. 

 

9. Ορισμός εκπροσώπου στη ΔΕΥΑ Εορδαίας. 

 

10. Αντικατάσταση εκπροσώπου στη ΔΕΠΕΠΟΚ μετά την παραίτηση Τζίτζικα Γ. 
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Επιστολή Δήμου Γρεβενών για τη σύσταση δικτύου φορέων ΣΒΑΚ  Γρεβενών. 

 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 

υποφάκελος 11.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Ζιώγας Κωνσταντίνος, 

Κιάνας Μ. Στέργιος, Ιωαννίδου Αναστασία, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, μέλη. 

ΑΠΟΝΤΕΣ : Τζίτζικας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος -,  Συλλίρης Νικόλαος, Κοταρίδης 

Σάββας Μπιτάκης Σταύρος, μέλη. 

 

 

Α1/Δ.Ε./Σ11/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:  2ο,Εκτός , Ε.Η.1 (Αίτημα για εξοικονομώ), 

Ε.Η.2 (Αίτημα παράτασης  προθεσμίας παράτασης εξοπλισμού)  3Ο, , 5Ο4Ο, 6ο, 7ο, 

8ο, 9ο, 10ο, Ε.Η.3 (Μετάβαση Προέδρου στην Αθήνα ) 1Ο 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης υπενθυμίζει το αίτημα του ΣΑΤΕ για 

παραχώρηση χώρου προς στέγαση του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Δυτικής 

Μακεδονίας ( αριθμ. πρωτ. 284/3-4-2019), που είχε συζητηθεί και σε παλαιότερη 

συνεδρίαση. 

Επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση που προτείνει να γίνει παρουσία και του 

Συλλόγου Εργοληπτών Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε συνδυασμό με τον 

καθορισμό ενός κανονισμού χορήγησης γραφείων, χώρων για συνεδριάσεις, 

χορήγησης κλειδιών για την πρόσβαση στο χώρο παρκινγκ .  

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.  

 

Α2/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται να συζητηθεί εκ νέου το αίτημα του ΣΑΤΕ για παραχώρηση χώρου 

παρουσία και του Συλλόγου Εργοληπτών Δυτικής Μακεδονίας αλλά και σε 

συνδυασμό με τον καθορισμό ενός κανονισμού χορήγησης γραφείων, χώρων για 

συνεδριάσεις, χορήγησης κλειδιών για την πρόσβαση στο χώρο παρκινγκ . 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/vajqblt4yyzovl9/AAAXcM2qaP0NIiQizsUxlHGAa?dl=0
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Ε.Η.1 : Αίτημα προς  την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 για πρόβλεψη ένταξης 

δράσεων για την βελτίωση ενεργειακή απόδοσης επιμελητηρίων  

 

Γίνεται συζήτηση για το πρόγραμμα στήριξης της ενεργειακής απόδοσης, της 

έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων. 

 

Α3/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται να αποσταλεί προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020 αίτημα για πρόβλεψη  και 

δημοσίευση πρόσκλησης η οποία θα αφορά δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο του  Άξονα 

 Προτεραιότητας 4 (Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς), και ειδικότερα στην 

Επενδυτική Προτεραιότητα 4.c: (Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης 

διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις 

δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα 

της στέγασης 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν . 

 

 

Ε.Η. 2 Αίτημα αναδόχου για παράταση  

Γίνεται ενημέρωση για το με αρ. πρωτ. 497/25-6-2019 αίτημα της αναδόχου 

προμηθεύτριας εταιρείας για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για το πρόγραμμα  

tactical tourism για 15νθήμερη παράταση παράδοσης ειδών πληροφορικής 

(19SYMV005054928) . Ακολουθεί συζήτηση. 

 

Α4/Δ.Ε./Σ11/2019 

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη το με αρ. πρωτ. 497/25-6-2019 αίτημα της 

εταιρείας A.V.C. Technologies με  τη σχετική   επισυναπτόμενη τεκμηρίωση,   τα 

άρθρα 206 και 132 του Ν. 4412/2016, αποφασίζει να κάνει αποδεκτό το αίτημα για 

15νθήμερη παράταση της αναδόχου προμηθεύτριας εταιρείας για την προμήθεια 

ειδών πληροφορικής για το πρόγραμμα  tactical tourism (19 SYMV005054928).Νέο 

όριο παράδοσης της παραπάνω προμήθειας ορίζεται η 12η Ιουλίου 2019. 

Επικυρώνεται αυθημερόν . 

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μαυροματίδης υπενθυμίζει ότι το θέμα είχε συζητηθεί σε 

παλαιότερη συνεδρίαση οπότε  μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε. απεστάλη 

σχετική επιστολή (αριθμ. πρωτ. 149/5-2-2019) για το θέμα προς το Τ.Ε.Ε. και 

κοινοποιήθηκε και στα Π.Τ. ΤΕΕ για σχετική παρέμβαση. Επειδή δεν υπήρχε σχετική 

ανταπόκριση από το Τ.Ε.Ε. στο εύλογο αυτό χρονικό διάστημα, προτείνει την 

αποστολή της επιστολής για παρέμβαση επί του αιτήματος απευθείας στο αρμόδιο 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική 

Γραμματεία δια βίου μάθησης και νέας γενιάς (δημόσια ΙΕΚ).    
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Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Α5/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται να αποσταλεί επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία δια βίου μάθησης και νέας 

γενιάς (δημόσια ΙΕΚ), ζητώντας παρέμβαση για άμεση διόρθωση του Οδηγού 

Σπουδών των ΙΕΚ  ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων που αφορά την ειδικότητα του 

κλάδου σχεδίου, διακόσμησης , Τεχνολογίας Υλικών κλπ σε Πιστοποιημένους 

Πολιτικούς Μηχανικούς. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 5Ο 

 

Γίνεται συζήτηση για τις ανάγκες ψύξης των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Γίνεται ενημέρωση για την καταρχήν έρευνα που έγινε για προμήθεια και 

εγκατάσταση κλιματιστικού με βάση την  με αριθμό πρωτ. /Τ.Ε.Ε. Τ.Δ.Μ 585/11-7-

2018 πρόταση για τις ανάγκες ψύξης των γραφείων της προϊσταμένης και της 

γραμματείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ του συν. Αντώνη  Δημητρίου με βάση το οποίο έγινε το 

με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 471/14-6-2019  πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 

19REQ005117116). 

 

Α6/Δ.Ε./Σ11/2019 

Μετά από συζήτηση αποφασίζεται να ληφθεί απόφαση σε επόμενη συνεδρίαση με 

νέο πρωτογενές αίτημα που θα αφορά και τις ανάγκες ψύξης του γραφείου του 

προέδρου ( συνολικά 3 μονάδες ψύξης – 1 των 24.000 Btu και   2 των 12000,  Btu).  

   Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

 

ΘΕΜΑ 4Ο 

4α) Κατασκευή  πόρτας εισόδου στοάς κτιρίου Τ.Ε.Ε. 

 

Γίνεται συζήτηση για την κατασκευή πόρτας εισόδου στοάς κτιρίου Τ.Ε.Ε., θέμα το 

οποίο έχει απασχολήσει στο παρελθόν πολλές φορές τη Δ.Ε. σχετικά με την 

απαράδεκτη κατάσταση στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο χώρο διαφόρων  και στη 

ρύπανση και  καταστροφές που έχουν προκληθεί απ’ αυτή.  

Παρουσιάζονται δύο προσφορές η μία που αφορά πόρτα πανελ με μηχανισμό 

(328/18-4-2019)  και πρόταση για πόρτα σιδηροκατασκευής χωρίς μηχανισμό 

(486/21-6-2019). Γίνεται συζήτηση για κατασκευή πόρτας με αλουμίνιο. 

 

 Α7/Δ.Ε./Σ11/2019 

 

Μετά από συζήτηση αποφασίζεται, ως πιο ανθεκτική κατασκευή, η κατασκευή 

πόρτας με σιδεροκατασκευή με ανθρωποθυρίδα , χωρίς μηχανισμό.  

Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει διάθεση κλειδιών στον ιδιοκτήτη του χώρου που 

χαρακτηρίζεται ως κατάστημα στον αύλειο χώρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Για το σχέδιο θα δοθούν προτάσεις από το μέλος της Δ.Ε. Ζιώγα Κωνσταντίνο.   

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
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ββ)Ελαιοχρωματισμός  με απαραίτητες εργασίες συντήρησης στις αίθουσες του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Γίνεται ενημέρωση για τις διάφορες επιμετρήσεις του συνολικού χώρου του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ. Οι επιμετρήσεις έγιναν βάση κατόψεων ορόφου και λοιπών σχεδίων από 

το συν. Αλμπάνη Πέτρο, συνεργάτη του τμήματος και φαίνονται παρακάτω: 

 

“Επιμετρήσεις χώρου ΤΕΕ/ΤΔΜ για ελαιοχρωματισμό, συντήρηση και εργασίες 

αύλειου χώρου 

 

 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

1ος όροφος:  

 

Eμβαδό ορόφου (εσωτερικοί χώροι):  337 τ.μ  

Μπαλκόνι: 22 τ.μ. 

(Απαραίτητες εργασίες κλισης κοντά στις σχάρες) 

 

Σύνολο χώρων: 

1) Aίθουσα εκδηλώσεων 

2) Αίθουσα συνεδριάσεων 

3) Γρεαφείο Προέδρου 

4) Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού 

5) Τουαλέττες (3) 

6) Κουζίνα 

7) Υποδοχή-χωλ 

8) Γραφείο Προϊσταμένης 

9) Αίθουσα φωτοτυπικου 

10) Γραφείο εξωτερ. συνεργάτη  

 

Πόρτες:15 εσωτερικές + 1 φυσούνα διαχωριστική 

 

 

2ος όροφος:  

 

Εμβαδό ορόφου (εσωτερικοί χώροι): 345 τ.μ.  

Μπαλκόνια, εσωτερικά μικρά, ημιυπαίθριοι χώροι (10): 6 τ.μ. 

 

Σύνολο χώρων: 

11) Γραφεία παραταξεων (2) 

12) Βιβλιοστασιο 

13) Αιθουσα server 

14) Aίθουσα εργοληπτων 

15) Τουαλέττες (1) 

16)  Αποθηκη (πρωην γρ. ΕΜΔΥΔΑΣ) 

 

Πόρτες:10 εσωτερικές  
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Συνολική επιφάνεια κλιμακοστάσιου: 3*19= 57 τ.μ. 

 

Xώρος στάθμευσης ιδιόκτητος 4-5 θέσεων συνολικού εμβαδού 60 τ.μ.» 

 

 

Α8/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται σε επόμενη συνεδρίαση να ληφθεί απόφαση με πρωτογενές αίτημα που 

θα αφορά τους ελαιοχρωματισμούς εσωτερικών χώρων του ΤΕΕ/ΤΔΜ, τη συντήρηση 

καθώς και επιμέρους κ συγκεκριμένες εργασίες για τον αύλειο χώρο. Ενδεικτικά η 

δαπάνη για τα παραπάνω υπολογίζεται σε περίπου 6000 ευρω συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

 

ΘΕΜΑ 6Ο 

 

Γίνεται ενημέρωση για τεχνική συνάντηση στην Καστοριά, την Παρασκευή 

28/6/2019 και ώρα 11.00 π.μ., μεταξύ μελών της Ο.Ε. του TACTICAL TOURISM 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ και μέλη της ΕΦΑ Καστοριάς 

 

Α9/Δ.Ε./Σ11/2019 

 

 

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 (e-mail 20/6/2019) του διαχειριστή του έργου εκ 

μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ, συν. Πέτρου Αλμπάνη που εχει αποσταλεί  

στους ενδιαφερομένους για τεχνική συνάντηση στα γραφεία της ΕΦΑ 

Καστοριάς στην Καστοριά με μέλη της ομάδας έργου του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
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και μέλης της ΕΦΑ Καστοριάς που αφορά τους στόχους και τους 

σκοπούς της καλής εκτέλεσης του έργου TACTICAL TOURISM  

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 Μαργαρίτη Νικόλαου, συντονιστή έργου, στην Καστοριά στις 

28/6/2019 για τη συμμετοχή τους στην προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας 

(Παρασκευή 28/6/2019, ωρα 11.00, γραφεία ΕΦΑ Καστοριάς, Καστοριά) με στελέχη 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς (Προϊσταμένη ΕΦΑ και Δ/ντρια τμήματος 

συντήρησης αρχαιοτητων). 

 

Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των  70 Ευρώ.  Η 

συνολική δαπάνη της παραπάνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α.  9919.01 

προϋπολογισμού του ΤΕΕ 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Α10/Δ.Ε./Σ11/2019 

 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους εκατό (100,00) Ευρώ για την προμήθεια 

ειδών καθαριότητας  και υγιεινής για τις ανάγκες των γραφείων του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

ΘΕΜΑ 7Ο 

 

Γίνεται ενημέρωση για την με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 488/21-6-2019 πρόταση της 

διεπιστημονικής συλλογικότητας μηχανικών, Ομάδα «Μπουλούκι» για συνεργασία 

με το ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διοργάνωση εκδηλώσεων (workshops) στην Κοζάνη και στον 

Πεντάλοφο Κοζάνης με θέμα  την μαθητεία και εργαστήριο πέτρινης δόμησης στην 

περιοχή Πλάκα Τζουμέρκων, πλησίον γέφυρας Πλάκας και αναστήλωσης του 

πεσμένου πετρογέφυρου του Αράχθου.  

 

Πιο συγκεκριμένα, μετά το πέρας του διμήνου μαθητείας-εργαστηρίου στα 

Τζουμέρκα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019) με τη συμμετοχή επαγγελματιών 

μαστόρων σε μαθητευόμενους και το εντατικό εργαστήρι πέτρινης δόμησης που θα 

ακολουθήσει για «νέους» σπουδαστές ή/και μηχανικούς και όχι μόνο, προτείνεται σε 

συνδιοργανωση με το  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. να γινουν 2 ημερίδες στην Κοζάνη και στον 

Πεντάλοφο (ή όπου αλλού αποφασιστεί),  όπου θα παρουσιαστεί η εκπαιδευτική 

διαδικασία εκμάθησης  καθώς και τα αποτελέσματα του συνολικού έργου και των 

εργαστηρίων (βιντεοσκοπήμενα και δια ζώσης), ενώ θα κληθούν να μιλήσουν 

άνθρωποι του χώρου της παραδοσιακής πέτρινης δόμησης από την ευρύτερη περιοχή 

της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (καθηγητές, ερευνητές, μηχανικοί, 
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αναστηλωτές κλπ.), παίρνοντας αφομή από την ιστορική σχέση των γειτνιάζοντων 

μαστοροχωρίων της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα δύναται να 

πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική-επιστημονική περιήγηση στον πολεοδομικό ιστό του 

Πεντάλοφου Κοζάνης για εντοπισμό και καταγραφή σε μετέπειτα στάδιο πιθανών 

σημείων επέμβασης από μαστόρους πέτρινης δόμησης. 

 

Α11/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται σε επόμενη συνεδρίαση να ληφθεί απόφαση με πρωτογενές αίτημα που 

θα αφορά την αποδοχή της πρότασης συνεργασίας στην συνδιοργάνωση των 

παραπάνω εκδηλώσεων καθώς και άλλων (επίσκεψη και ξενάγηση στο χώρο 

εργοταξίου αναστήλωσης του πέτρινου γεφυριού της Πλάκας κτλ)  που θα 

συγκεκριμενοποιηθούν σε επόμενη συνεδρίαση. H  συνολική δαπάνη για τη 

συνδιοργάνωση ανέρχεται στα 3000 ευρω συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

 

 

ΘΕΜΑ 8Ο 

Α12/Δ.Ε./Σ11/2019 

 

Χριστοπούλου Παρασκευή για συμμετοχή της  σε συνέδριο 80,00 

Κάτσιος Παναγιώτης για έκδοση πιστοποιητικού ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ 210,80 

Πράσσος  Θεόδωρος  για  προμήθεια μπαταρίας για τον ανελκυστήρα του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ   

25,00 

Επικυρώνεται αυθημερόν  

 

ΘΕΜΑ 9Ο 

 

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  2479/20-6-2019  έγγραφο της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης –Αποχέτευσης Εορδαίας. 

 

Α13/Δ.Ε./Σ11/2019 

Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη 

συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Πτολεμαίδας –

Δευτεροβάθμια Επεξεργασία », οι συνάδελφοι :  

 

Τακτικό μέλος : Δαλάκης Νίκος , Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός- Χωροτάκτης  

Aναπληρωματικό μέλος : Δερμενάκης Στυλιανός , Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν  

 

 

ΘΕΜΑ 10Ο 

 

 

Ο πρόεδρος υπενθυμίζει  τη συζήτηση του θέματος στην 10η συνεδρίαση όπου με την  

Α6/Δ.Ε./Σ10/2019 απόφαση έγινε αποδεκτή η παραίτηση του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. 
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του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ Τζίτζικα Γεώργιου από την ιδιότητα του ως εκπροσώπου του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΕΠΟΚ   Α.Ε. 

Ακολουθεί συζήτηση. 

Α14/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται να σταλεί έγγραφο στην ΔΕΠΕΠΟΚ με την οποία θα γνωστοποιείται η 

αποδοχή παραίτησης του εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Δ.Σ. της ΔΕΠΕΠΟΚ με 

ερώτημα αν απαιτείται αντικατάστασή του. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος. 

 

Ε.Η3. Συμμετοχή στην κοινή σύσκεψη προέδρων Τμημάτων Τ.Ε.Ε. 

Γίνεται ενημέρωση για την πρόσκληση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κου Στασινού  

(αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 498/25-6-2019) για πρόσκληση σε κοινή σύσκεψη 

προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων στην Αθήνα στις 23 Ιουλίου. 

 

Α15/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται η μετάβαση του Προέδρου, στην Αθήνα στις 22/7/2019 με 24/7/2019 

για τη συμμετοχή του σε κοινή σύσκεψη προέδρων Περιφερειακών Τμημάτων στην 

Αθήνα στις 23 Ιουλίου. Ο προϋπολογισμός της μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 

600 €. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

α) Επιστολή Δήμου Γρεβενών για τη σύσταση δικτύου φορέων ΣΒΑΚ  Γρεβενών  

 

Γίνεται αναφορά για το έγγραφο του Δ. Γρεβενών με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ  490/24-6-

2019) για σύσταση δικτύου φορέων ΣΒΑΚ Δ. Γρεβενών. 

Α16/Δ.Ε./Σ11/2019 

Αποφασίζεται να αποσταλεί το έγγραφο στη Ν.Ε. ΤΕΕ Γρεβενών για να ορίσουν 

μέλή (τακτικό και αναπληρωματικό) στο παραπάνω δίκτυο φορέων 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   

 

 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος 
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