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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/ 2020 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

Κοζάνη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 10-1-2020           3:00μ.μ. 
                                         

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Επικύρωση πρακτικών 15ης έως 22ης συνεδρίασης. 

 

3. Λειτουργία Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
α) Ενημέρωση για τον κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ε., τρόπος τήρησης 

πρακτικών. 
β)  Ενημέρωση για λοιπούς κανονισμούς λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΔΜ 
γ)  Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών και 
     υλικών. 
δ)   Εξουσιοδότηση υπογραφής για την υπογραφή ενταλμάτων,  την έκδοση 
εντολής πληρωμής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – υπογραφές επιταγών για Τράπεζα Ελλάδας, 
εξόφληση τραπεζικών επιταγών. 
ε) Ενημέρωση για τα οικονομικά  θέματα του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 
4. Ορισμοί εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
α) στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης για τα έτη 2020-2021. 
β) στο μικτό όργανο/κλιμάκιο ελέγχου του άρθρου 11 περ2 της με αρ. 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08/ΚΥΑ για το έτος 2020 της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Εορδαίας (σχετικά με ανελκυστήρες). 

γ) στις επιτροπές διαγωνισμού έργων, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (Έδρα/ΠΔΜ) άνω 
του 1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020. 

δ) στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για τις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας. 

ε)  στην επιτροπή ελέγχου έργων του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για τις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας. 

στ) στην συμβουλευτική επιτροπή χωροταξίας και πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης. 

ζ) στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 178  Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

η) στο δίκτυο εμπλεκομένων φορέων εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης 

θ) στα δύο συμβούλια ΣΥΠΟΘΑ (σύνολο 4 μηχανικοί με τους αναπληρωτές τους). 



ι) στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών έργων Δήμου Σερβίων άνω του 1.000.000€ 

(χωρίς ΦΠΑ). 

  

5. Έγγραφο Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για 

συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα: «Ενεργειακή πολιτική και περιβάλλον»  με το 

ΤΕΕ/ΤΔΜ.  

 

6. Έγγραφο Α.Σ. Βοκερίας για διακοπή διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. Ορισμός 

αποζημίωσης πραγματογνώμονα. 

 

7. Αίτηση Ανώνυμης Εταιρείας  της περιοχής για ορισμό  Διπλωματούχου 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για έλεγχο πραγματογνωμοσύνης που έχει διενεργηθεί 

από Δικαστήριο.  

 

8. Προέγκριση για αγορά σφραγίδας, επισκευή καλοριφέρ και αλλαγή μπαταρίας 

ασανσέρ. 

 

9. Ανάθεση συντήρησης ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ για το 2020.  

 

10. Κοπή πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

11. Έγκριση αρχικών οικονομικών δεσμεύσεων για το 2020. 
 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α) Παραίτηση Αντώνη Δημητρίου από την Ο.Ε. για την επικαιροποίηση του κόστους 

μετάβασης σε μια εποχή μηδενικής λιγνιτικής δραστηριότητας. 

β) Αποστολή από ΔΕΗ της επικύρωσης αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού ιδεών «Μετασχηματισμοί του τοπίου στο ΛΚΔΜ». 

γ) Αποστολή πορίσματος Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο την διεξαγωγή ελέγχων για 

την διαπίστωση της δομικής επάρκειας των γεφυριών της Κεντρικής Μακεδονίας. 

ε) Αποστολή από Ελληνικό Κτηματολόγιο εγγράφου για την προθεσμία διόρθωσης 

των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό 

κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006. 

στ) Επιστολή Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Κοζάνης για το νέο ΣΒΑΚ. 

ζ) Αποστολή πρότασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση των 

κατευθύνσεων του εταιρικού συμφώνου για την ανάπτυξη – ΕΣΠΑ 2021-2027. 

η) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική 

Μακεδονία με τίτλο : «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». 

θ) Πρόσκληση από Μπουλούκι για Κυριακή 12-1-2020 για παρουσίαση – ανοιχτή 

συζήτηση με θέμα «Επιστροφές – νέο καλντερίμι στην Αρίστη Ζαγορίου». 

ι) Πρόσκληση από το Ινστιτούτο κατάρτισης διαμεσολαβητών Γιαννιτσών για 

σεμινάρια  βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών. 
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