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                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 30 – 8 - 2019   2.00 μμ 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

 

2. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 

α) για τη συγκρότηση των πενταμελών επιτροπών του άρθρου 116  παρ. 3 του Ν. 

4495/2017 (έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις) (4 Πολιτικούς Μηχανικούς με τους αναπληρωτές τους έναν για κάθε μια 

Π.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας). 

β) για την συγκρότηση των τριμελών επιτροπών επικινδύνως ετοιμόρροπων 

κατασκευών του άρθρου 7 του Π.Δ. 13-4-29 «Περί επικινδύνων οικοδομών»  στις 

Π.Ε. Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 

σε συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ). 

  

3. Προέγκριση δαπάνης για 

¡) εργασίες αποπεράτωσης εργασιών βαψίματος και συντήρησης κτιρίου 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.:  

 

α)βάψιμο πόρτας στον αύλειο χώρο του Τ.Ε.Ε.  

β) απολύμανση φρεατίου αύλειου χώρου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

γ) καθαρισμός και απολύμανσης αύλειου χώρου  εισόδου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

δ) απομάκρυνση αντικειμένων καθαρισμός και απολύμανση μπαλκονιού πρώτου 

ορόφου ( δίπλα στην κουζίνα) 

ε) Καθαρισμός εσωτερικού χώρου Τ.Ε.Ε. μετά τις εργασίες βαφής. 

στ) αναπαραγωγή αντικλειδιών για την πόρτα (15,00€) 

 

¡¡) αγορά βάσης προβολικού μηχανήματος ( Tactical Tourism ή στον προϋπολογισμό 

Τ.Ε.Ε. 

 

5. Έγκριση δαπανών (Αύγουστος 2019) 

ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ



 

6. Οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή εξοπλισμού – προμήθειας ειδών 

πληροφορικής για το εγκεκριμένο πρόγραμμα «TACTICAL TOURISM» του Interreg 

Greece-Albania IPA CBC 2014-2020. 

 

7. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

7. Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ (3-11-2019) και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. 

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Επιστολή κ. Λούτα Ευάγγελου σχετικά με την κατασκευή θύρας εισόδου στον 

προαύλειο χώρο του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

β) Επιστολή συν. Χ.Βαρδάκα για την πολύ ρηχή τοποθέτηση οπτικών ινών στους στους 

δρόμους της Κοζάνης 

γ) Επιστολή απάντηση ΤΕΕ προς ΤΕΕ Κέρκυρας για τον τρόπο αμοιβής από 

ιδιώτες  σε πραγματογνώμονες δημόσιους  υπάλληλους που ορίζονται από 

δικαστήρια. 

δ) ΤΕΕ – Ανακοίνωση ορισμού υπευθύνου Προστασίας δεδομένων και επιτροπής 

προστασίας προσωπικών δεδομένων (κατά GDPR) 

ε) Αίτημα εισαγγελίας πρωτοδικών Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης για παροχή 

κατάστασης μελών ΤΕΕ/ΤΔΜ για συγκρότηση καταλόγου πραγματογνωμόνων  

στ) Απάντηση Υπεύθυνης Προσωπικών Δεδομένων σε ερώτημα του τμήματός μας για 

απάντηση του Τ.Ε.Ε. σε αιτήματα εισαγγελέων.  

ζ) Προτάσεις – παρατηρήσεις λειτουργίας του ΕΦΚΑ 

η) Ευχαριστήρια επιστολή συνεργασίας με τον πρόεδρο του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. του 

παραιτηθέντος Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ κου Εμμμανουήλ 

Παναγιωτάκη  

θ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας για την ασφαλιστική κάλυψη Δ 

ιπλωματούχων Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών. 

 

 

 

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

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

υποφάκελος 15.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Τζίτζικας Γεώργιος – 

Αντιπρόεδρος -,  Ζιώγας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, 

Κιάνας Μ. Στέργιος, Ιωαννίδου Αναστασία, Κοταρίδης Σάββας Μπιτάκης Σταύρος,  

μέλη. 

ΑΠΟΝΤΕΣ : -- 

 

Α1/Δ.Ε./Σ15/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

https://www.dropbox.com/sh/txa1cc9xl2r7ucz/AACDWeGku7yqj63UNJmJr-XHa?dl=0
ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ



 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 3ο, 5o, 7ο , 6o, 2o, 1o 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ3Ο 

3ι) Γίνεται συζήτηση για την εξέλιξη των εργασιών βαψίματος και συντήρησης  του 

κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη  

  

Α2/Δ.Ε./Σ15/2019 

α)Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη τις με αριθμό πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 645/30-8-2019 και 646/30-8-2019   προσφορές για το βάψιμο της 

πόρτας εισόδου της στοάς και του αύλειου χώρου του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. στην 

Κοζάνη αποφασίζει την απευθείας ανάθεση του βαψίματος της πόρτας στον κο 

Φλώρο Κωνσταντίνο του Γεωργίου.  

Η βαφή θα γίνει με αντισκωρικό χρώμα μετάλλου (μετά από υπόδειξη χρώματος από 

αρμόδιο του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) και το κόστος της ανέρχεται στο ποσό των 500 

(πεντακοσίων ) Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν.   

 

γ-δ) Γίνεται ενημέρωση για την ανάγκη καθαρισμού με επαγγελματικό  πιεστικό και 

απολύμανσης του αύλειου χώρου εισόδου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και της απομάκρυνσης 

αντικειμένων καθαρισμού και απολύμανσης του μπαλκονιού πρώτου ορόφου, δίπλα 

στην κουζίνα.   

 

Α3/Δ.Ε./Σ15/2019 

 

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ έχοντας υπόψη τις με αριθμό πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 634/23-8-2019 του κου Παγκαρλιώτα Ιωάννη Υδραυλικά –Καλοριφέρ 

και Υπηρεσίες Εκκένωσης και Καθαρισμού Εκκένωσης Βόθρων  και 636/26-8-2019 

της Εταιρείας Καθαρισμού και Απολύμανσης κου Τρέμη και ΣΙΑ Ο.Ε.  και 

αποφασίζει την ανάθεση του  καθαρισμού και απολύμανσης αύλειου χώρου  εισόδου 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.(γ) και της απομάκρυνσης αντικειμένων καθαρισμός και απολύμανση 

μπαλκονιού πρώτου ορόφου , δίπλα στην κουζίνα, (δ) στην σχετικότερη αρμόδια  

Εταιρεία Καθαρισμού και Απολύμανσης κου Τρέμη και ΣΙΑ Ο.Ε. 

Το   κόστος της ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των 360 Ευρώ (τριακοσίων εξήντα) 

Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 

πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν.   

 

 

Α4/Δ.Ε./Σ15/2019 

 

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ έχοντας υπόψη τις με αριθμό πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 643/30-8-2019 της Εταιρείας Καθαρισμού και Απολύμανσης κου 

ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ



Τρέμη και ΣΙΑ Ο.Ε. και  644/30-8-2019 του Συνεργείου καθαρισμού κου Λαζαρίδη 

Γεωργίου αποφασίζει την ανάθεση  γενικού καθαρισμού των δύο ορόφων του κτιρίου 

του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μετά τις εργασίες βαφής και ανακαίνισης του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. 

στην Κοζάνη στο Συνεργείο καθαρισμού κου Λαζαρίδη Γεωργίου. 

Το κόστος της ανάθεσης  ανέρχεται στο ποσό των 1000 (χιλίων) Ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0845  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 

πίστωσης.  

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

Α5/Δ.Ε./Σ15/2019 

 

 Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης αναπαραγωγής  15 αντικλειδιών για την πόρτα 

εισόδου της στοάς και του αύλειου χώρου του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. ύψους 

προϋπολογισμού 15 (δεκαπέντε) Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1899  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 

πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

3β) απολύμανση φρεατίου αύλειου χώρου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Γίνεται ενημέρωση από την υπηρεσία ότι με τις προαναφερόμενες εργασίες έχουν 

εξαντληθεί οι σχετικοί διαθέσιμοι κωδικοί.   

  

Α6/Δ.Ε./Σ15/2019 

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ αποφασίζει την αναβολή λήψης απόφασης 

για την  απολύμανση φρεατίου αύλειου χώρου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ μετά την τροποποίηση 

του προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. που θα εξασφαλίσει δυνατότητα διάθεσης 

σχετικής πίστωσης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

3¡¡) αγορά βάσης προβολικού μηχανήματος για τις ανάγκες του εγκεκριμένου 

προγράμματος Tactical Tourism 

 

Α7/Δ.Ε./Σ15/2019 

Η  Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ αποφασίζει την προέγκριση δαπάνης για 

την προμήθεια βάσης του νέου προβολικού μηχανήματος προϋπολογιζόμενης 

δαπάνης 100 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Η δαπάνη βαραίνει τον ΚΑΕ 9919   

 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

 

ΘΕΜΑ5 Ο 

 

Α8/Δ.Ε./Σ15/2019 

Αποφασίζεται η έγκριση των  παρακάτω δαπανών  

Αλμπάνης Πέτρος οδοιπορικά για μετάβαση στην Καστοριά στις 

18/6/2019 για το tactical tourism 

10,00 

ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ



Μαργαρίτης Νίκος οδοιπορικά για μετάβαση στην Καστοριά στις 

18/6/2019 για το tactical tourism 

30,20 

Αλμπάνης Πέτρος οδοιπορικά για μετάβαση στην Καστοριά στις 

28/6/2019 για το tactical tourism 

10,00 

Μαργαρίτης Νίκος οδοιπορικά για μετάβαση στην Καστοριά στις 

28/6/2019 για το tactical tourism 

30,20 

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ 46,75 

Τσιαπανίκας Εμμανουήλ για κατασκευή πόρτας εισόδου ΤΕΕ/ΤΔΜ 2.232,00 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ7Ο 

Γίνεται ενημέρωση από την υπηρεσία για την ανάγκη τροποποίησης του 

προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ΤΔΜ έτους 2019 (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 641/29-8-2019. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες βαψίματος και συντήρησης του κτιρίου 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη και τις συναφείς εργασίες και προμήθειες ( κλιματιστικά,  

πόρτα εισόδου, ανάγκες καθαριότητας και απολύμανσης) σας γνωρίζουμε ότι έχουν 

εξαντληθεί όλοι οι προϋπολογισμοί στους κωδικούς συντήρησης, καθαρισμού και του 

κωδικού 1899( λοιπές δαπάνες μη κατανομαζόμενες). 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, αν και υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα στην τράπεζα, αν 

χρειαστεί οποιαδήποτε ανάγκη για πραγματοποίηση δαπάνης  στους παραπάνω 

κωδικούς μέχρι το τέλος της  χρονιάς δεν θα μπορεί να ληφθεί σχετική απόφαση 

(δέσμευση) για πραγματοποίησή της.  

Για το σκοπό αυτό προτείνουμε άμεσα τροποποίηση του προϋπολογισμού που πρέπει 

να περάσει από Δ.Ε και Αντιπροσωπεία Τμήματος και στη συνέχεια από τη Δ.Ε. της 

Αθήνας.      

Παρουσιάζεται η πρόταση της υπηρεσίας. 

 

Α9/Δ.Ε./Σ15/2019 

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΔΜ εγκρίνει την πρόταση της υπηρεσίας και 

αποφασίζει την παρακάτω πρώτη τροποποίηση προϋπολογισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ έτους 

2019. 

Ε Ξ Ο Δ Α 

Κ.Α. ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΡΧΙΚ

Η 

ΕΓΚΡΙ

ΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 

ΚΑΙ 

ΔΕΣΜΕΥΘΕΝ

ΤΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩ

ΣΗ 

0813 Μισθώματα κτιρίων 

και έξοδα 

κοινοχρήστων 

1.200 596,39 1.000 ----------                              

2.200 

0845 Δαπάνες καθαρισμού 

γραφείων 

1.000 1.000 2.000 -------                             

3.000 

083 Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων 

10.000 9.882,76 5.000 ----------- 15.000 

0887 Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων 

1.000 500,00 1.000 ---------- 2.000 

1299 Λοιπές προμήθειες 

εξοπλισμού 

0 0 2.000 ---------- 2.000 
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γραφείων. 

Εργαστηρίων και 

εκμεταλλεύσεων 

1899 Διάφορες προμήθειες 

μη κατονομαζόμενες 

3.000 2.966 3.000 ---------- 6.000 

9761

α 

Επιστημονικές 

μελέτες και έρευνες 

40.000 0  

πραγματοποιηθ

έντα 

19.753 

δεσμευθέντα  

 

--------- 14.000 26.000 

 ΣΥΝΟΛΟ 56.200  14.000 14.000                        

56.200 

 

 

 

 

 

Με την παραπάνω τροποποίηση το ύψος της 1ης Τροποποίησης  Προϋπολογισμού του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΞΟΔΩΝ 

 

ΑΥΞΗΣΗ 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ  

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

ΕΞΟΔΩΝ 

343.000 14.000 14.000 343.000,00 

 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ6Ο 

 

Α10/Δ.Ε./Σ15/2019 

 

Έγκριση καταβολής 10.899,60€ με ΦΠΑ στην εταιρία Α. Βουρκούδης και ΣΙΑ Ε.Ε., 

Η/Υ- Περιφερειακά αναλώσιμα, τέρμα Φιλίππου Κοζάνη με ΑΦΜ: 800590373, ΔΟΥ 

Κοζάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και 

πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου για την υλοποίηση του έργου Tactical Tourism 

μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-

2020. 

 

 

Η Δ.Ε αφού έλαβε υπόψη : 

 

Α)τη με αρ. Α3/Δ.Ε./Σ8/2019 [ΑΔΑ: ΩΓ2Λ46Ψ842-ΝΓΟ] Απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΔΜ για την απευθείας ανάθεση προμήθειας  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου για την 

υλοποίηση του έργου Tactical Tourism μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border 

Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020. 

ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ



Β)τη με αρ. πρωτ. 439/4.6.2019 (ΑΔΑΜ 19SYMB005054928) σύμβαση για την 

απευθείας ανάθεση προμήθειας  ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιντεοπροβολέα και 

πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου για την υλοποίηση του έργου Tactical Tourism 

μέσω του Ιnterreg IPA Cross-Border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-

2020. 

 Γ)τη με αρ. πρωτ. 334/19.04.2019 [ΑΔΑ: ΞΔΝΨ46Ψ842-0Φ8] Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης ύψους 11.000,00€ από τον ΚΑ 9919.01  

του προϋπολογισμού χρήσης 2019, 

Δ) την Α4/Δ.Ε./Σ11/2019 (ΑΔΑ ΨΣ0046Ψ842-Ρ9Υ) απόφαση της Δ.Ε. για αποδοχή 

του με αρ.πρωτ. 497/25-6-2019 αιτήματος της εταιρίας A.V.C. Ε.Ε. 

Technologies (Α.Βουρκούδης & σία Ε.Ε., Η/Υ – Περιφερειακά – Αναλώσιμα 

για παράταση παράδοσης των ειδών μέχρι τις 12-7-2019.  

Ε) το από 27-8-2019 πρωτόκολλο παραλαβής της αρμοδίου τριμελούς επιτροπής 

παραλαβής 

Εγκρίνει την καταβολή του ποσού των δέκα χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα εννέα 

ευρώ και εξήντα λεπτών [10.899,60 €] συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στην εταιρεία 

A.V.C. Ε.Ε. Technologies (Α.Βουρκούδης & ΣΙΑ Ε.Ε., Η/Υ – Περιφερειακά – 

Αναλώσιμα για την παραπάνω δαπάνη σύμφωνα με το παραστατικό 067/12-07-2019 

της εταιρείας Α. Βουρκούδης. 

Καθαρή αξία:    8.790,00 

ΦΠΑ 24% :       2.109,60 

Σύνολο :           10.899,60 

 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑ 9919.01. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ2o  

 

 

Α11/Δ.Ε./Σ15/2019 

 

B) Ορισμός Εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών 

επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών στις Περιφερειακές Ενότητες  Κοζάνης, 

Καστοριάς και Φλώρινας (αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 564/11-7-2019) 

Π.Ε. Κοζάνης : 

- Γκάρας Αθανάσιος, Αρχ. Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

- Τράγιας Βασίλειος, Αρχ. Μηχανικός,  ως αναπληρωματικό μέλος 

Π.Ε. Καστοριάς : 

- Σκρέκα Κωνσταντίνα, Αρχ. Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 

- Μανούσης Θεμιστοκλής, Αρχ. Μηχανικός,  ως αναπληρωματικό μέλος 

 

(Η  Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Φλώρινας όρισε εκπροσώπους στις 31-7-2019) 

 

Α12/Δ.Ε./Σ15/2019 

ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ



 

A) Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση των πενταμελών επιτροπών του 

άρθρου 116  παρ. 3 του Ν. 4495/2017 (έλεγχος και προστασία του δομημένου 

περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις) (4 Πολιτικούς Μηχανικούς με τους 

αναπληρωτές τους έναν για κάθε μια Π.Ε. της Δυτικής Μακεδονίας) :  

Π.Ε. Κοζάνης : 

- Ματάνας Κωνσταντίνος του Χαρίλαου,  ως τακτικό μέλος 

- Πάπιστα Σταυρούλα του Ιωάννη,   ως αναπληρωματικό μέλος 

Π.Ε. Καστοριάς : 

- Κεχαϊδης Κωνσταντίνος του Παύλου, ως τακτικό μέλος 

- Κυρκόπουλος Θεόφιλος του Παναγιώτη, αναπληρωματικό μέλος 

 

Π.Ε. Γρεβενών :  

- Σιούλης Χρήστος του Στέργιου,  ως τακτικό μέλος 

- Ντώνας Ιωάννης του Δημητρίου,  ως αναπληρωματικό μέλος. 

Υ.Γ. 

 Για την Π.Ε. Φλώρινας σας έχει σταλεί επιστολή από την Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. 

Φλώρινας στις 31-7-2019. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα στο 1ο θέμα. 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 

 

Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   

 

 

 

Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος 

 

 

 

ΑΔΑ: 607Δ46Ψ842-0ΙΞ
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