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                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 13-1-2020 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  32 

 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 16η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
10– 9 - 2019    7.00 μμ 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Επικύρωση πρακτικών 10ης , 11ης , 12ης και 13ης  συνεδρίασης Δ.Ε. 

 

3. Προέγκριση δαπάνης για λογιστική υποστήριξη ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

4.Αίτηση για πραγματογνωμοσύνη Αγροτικού Συνεταιρισμού Βοκερίας για ορθή 

λειτουργία ψυκτικών θαλάμων. 

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Σύσταση Περιφερειακού Τμήματος Μακεδονίας – Θράκης του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Αίτημα για συνάντηση με 

τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

β) Έγγραφο Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης σχετικά με έλεγχο καταγγελιών για 

παράνομη εργασία σε κλιματιστικό. 

γ) Δημοσίευση ΔΕΗ περίληψης για συγκρότηση κριτικής επιτροπής για πανελλήνιο 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών. 

 

 

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

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

υποφάκελος 16.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 

https://www.dropbox.com/sh/l5l8jb61mqz7pin/AADRus0lIrsYWk1WgJyK9cFIa?dl=0
ΑΔΑ: 667246Ψ842-ΦΞΘ



ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Τζίτζικας Γεώργιος – 

Αντιπρόεδρος -,  Ζιώγας Κωνσταντίνος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα, Κιάνας Μ. Στέργιος, 

Ιωαννίδου Αναστασία, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ : Συλλίρης Νικόλαος, Κοταρίδης Σάββας Μπιτάκης Σταύρος, μέλη. 

 

Α1/Δ.Ε./Σ16/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2o,3ο, 4ο,1ο 

 

 

 

ΘΕΜΑ2Ο 

 

Α2/Δ.Ε./Σ16/2019 

 

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 10ης , 11ης , 12ης , 13ης  και 14ης  συνεδρίασης Δ.Ε 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2019. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

ΘΕΜΑ3Ο 

 
Λογιστική υποστήριξη έτους 2019  ύψους 744,00€ 
 

Α3/Δ.Ε./Σ16/2019 
 
Αποφασίζεται η ανάθεση υποστήριξης – επίβλεψης της Εφαρμογής του 
Διπλογραφικού Συστήματος, τη σύνταξη φορολογικής δήλωσης φορολογικού 
έτους 2018 καθώς και την υποβολή μηνιαίων καταστάσεων πελατών, 
προμηθευτών και συναλλαγών ΜΥΦ για το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για ένα 
έτος  με δαπάνη ύψους εξακοσίων (600) Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.   
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 4ο  
 

Γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 677/5-9-2019 αίτηση 
για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  
 
                                                         Α4/Δ.Ε./Σ16/2019 
 
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των 1412,92 €(Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 
όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως 
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος Αφεντουλίδης Αριστείδης, Ναυπηγός - 
Μηχανολόγος μηχανικός.  

ΑΔΑ: 667246Ψ842-ΦΞΘ



 
Επικυρώνεται αυθημερόν  

ΘΕΜΑ 1ο  
1β) Γίνεται ενημέρωση και συζήτηση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 658/2-9-

2019 έγγραφο του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης.   

 

                                                         Α5/Δ.Ε./Σ16/2019 
 
Αποφασίζεται να απαντηθεί το έγγραφο   αναφέροντας ότι το  το 
αναγραφόμενο στο έγγραφο άτομο  δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Διπλωματούχων Μηχανικών ούτε  στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών  ή  στο 
Μητρώο Εταιρειών του Τ.Ε.Ε. Επίσης τα συννημένα έγγραφα δεν εξεδόθησαν 
από το Τ.Ε.Ε. Ως εκ τούτου το Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να εξετάσει τη γνησιότητα, την 
ισχύ ή δικαιώματα που προκύπτουν από αυτά.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Ο Πρόεδρος ενημερώνει για την παραίτηση συν. Τράγια Βασίλη από 

αναπληρωματικό μέλος στην τριμελή επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων 

κατασκευών 

Α6/Δ.Ε./Σ16/2019 

 

 

Μετά την παραίτηση του συν. Τράγια Βασίλη από αναπληρωματικό μέλος στην 

τριμελή επιτροπή επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών αποφασίζεται να οριστεί η 

συν. Μιμίκου Ευδοκία, Αρχ. Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος 
 

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος. 

 

 

Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης                           Zιώγας Κωνσταντίνος 
 

 

 

 

ΑΔΑ: 667246Ψ842-ΦΞΘ
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