
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
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                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 13-1-2020 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  36 

 

 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 30 – 10 - 2019    15.00 μ.μ. 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Προέγκριση δαπάνης για: 

α) Ετήσια συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίου ΤΕΕ/ΤΔΜ 

β) Προμήθεια ειδών εστίασης για τις ανάγκες εφορευτικών επιτροπών κτλ. για τις 

εκλογές ΤΕΕ στις 3/11/2019  

γ) Καθαρισμός ΤΕΕ/ΤΔΜ ενόψει των εκλογών. 

δ) Μετακίνηση Ρίκας Μπόγκια στην Αθήνα για συμμετοχή της σε σεμινάριο του 

ΙΝΕΠ. 

 

3. Ορισμοί εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 

α) στην Επιτροπή (Δήμου Εορδαίας) διενέργειας  της ανοικτής συνοπτικής 

διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης για την επιλογή αναδόχου για την 

«Εκπόνηση ενεργειακής μελέτης κατά ΚΕΝΑΚ στα πλαίσια του έργου: 

Ανακατασκευή Διοικητηρίου πρώην ΑΕΒΑΛ».  

β) στην επιτροπή ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας της Δημοτικής Επιτροπής 

Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κοζάνης. 

γ) στην Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Κοζάνης. 

δ) στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου : «Επέκταση δικτύου τηλεθέρμανσης, 

προμήθεια και εγκατάσταση θερμικών υποσταθμών καταναλωτών εργατικών 

κατοικιών Πτολεμαίδας 1,2,3,4,5 και οικισμού Νέας καρδιάς Δήμου Εορδαίας.   

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ 2019 
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β) Επιστολή διαμαρτυρίας του ΤΕΕ/ΤΑΚ για το νέο σύστημα εξομοίωσης των τίτλων 

σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών 

σχολών. 

γ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για θέματα διπλωματούχων Μηχανικών στην εκπαίδευση και 

αναθέσεις μαθημάτων τα Δ.ΙΕΚ. 

δ) Απάντηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βοκερίας σε έγγραφό μας. 

ε) Έγγραφο ενημέρωση της Κ/Ξ Κτηματολόγιο Καστοριάς – Φλώρινας για την λήξη 

προθεσμίας υποβολής δηλώσεων για τις Π.Ε. Καστοριάς και Φλώρινας στις 29-11-

2019. 

 

 Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

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

υποφάκελος 20..2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος,  Τζίτζικας Γεώργιος – 

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

Ιωαννίδου Αναστασία, Συλλίρης Νικόλαος, Κοταρίδης Σάββας Μπιτάκης Σταύρος 

μέλη. 

 

 

Α1/Δ.Ε./Σ20/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 2o,3ο,1ο 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 

Α) Γίνεται ενημέρωση για την ετήσια συντήρηση των 9 ενεργών 
πυροσβεστήρων του κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
 

Α2/Δ.Ε./Σ20/2019 
Αποφασίζεται η συντήρηση των 9 ενεργών πυροσβεστήρων του κτιρίου του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη. Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται 
στο ποσό των  εβδομήντα οχτώ ευρώ και 12 λεπτών (78,12) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0863 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 

Β) Γίνεται ενημέρωση για την προμήθεια ειδών εστίασης για τις ανάγκες 

εφορευτικών επιτροπών κτλ. για την προετοιμασία και την διενέργεια των εκλογών 

ΤΕΕ στις 3/11/2019.  

Α3/Δ.Ε./Σ20/2019 
Αποφασίζεται η παραπάνω προμήθεια συνολικού προϋπολογισμού 300 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0856  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  

https://www.dropbox.com/sh/zkhs7mt25t4l7nr/AABcbOgOXUQS1YAE3RpVNChXa?dl=0
ΑΔΑ: ΨΙ6346Ψ842-ΘΤ0



 
Α4/Δ.Ε./Σ20/2019 

 
Γ) Αποφασίζεται η ανάθεση εργασιών καθαρισμού των γραφείων και του αύλειου 

χώρου του κτιρίου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Κοζάνη, πριν  μετά την ημερομηνία 

διεξαγωγής των εκλογών,  με παράλληλο καθαρισμό τζαμιών των γραφείων,   στον κ. 

Λαζαρίδη Γεώργιο προϋπολογιζόμενης δαπάνης 600,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

του   Φ.Π.Α. 

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

  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Δ) Γίνεται ενημέρωση για την συμμετοχή της υπαλλήλου του ΤΕΕ/ΤΔΜ Ρίκας 

Μπόγκια στο σεμινάριο ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, που θα 

γίνει στην Αθήνα 25-29 Νοεμβρίου 2019. 

 
Α5/Δ.Ε./Σ20/2019 

 

Αποφασίζεται η προέγκριση της δαπάνης μετακίνησης της υπαλλήλου στην Αθήνα 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350,00€ [110€ (ΚΑΕ 0711) 240,00 €  καθώς και των 

εξόδων ημερήσιας αποζημίωσης (ΚΑΕ 0721)].  

Η δαπάνη  είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
Γίνεται ενημέρωση για το πρόβλημα διαρροής σε καλοριφέρ της αίθουσας 
συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 

Α6/Δ.Ε./Σ20/2019 
Αναβάλλεται η απόφαση επί του θέματος. 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

 
α) 

Απόφαση  Α7/Δ.Ε./Σ20/2019 
Αναβάλλεται η απόφαση επί του θέματος. 

 
β) 

Απόφαση  Α8/Δ.Ε./Σ20/2019 
Αναβάλλεται η απόφαση επί του θέματος. 

 
 
γ) Σχετικό το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ (995/15-10-2019) έγγραφο του Δήμου 
Κοζάνης. 
 

Α9/Δ.Ε./Σ20/2019 
 

Ορίζονται εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας 

Μπουντιούκος Βασίλης , ως τακτικό μέλος  

ΑΔΑ: ΨΙ6346Ψ842-ΘΤ0



Καλημέρης Χαρίσης, ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

δ) Σχετικό το με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ (1017/25-10-2019) έγγραφο του Δήμου 
Εορδαίας. 
 

Α10/ΔΕ/Σ20/2019 
Ορίζονται εκπρόσωποι του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επιτροπή διαγωνισμού του έργου : 
«Επέκταση δικτύου τηλεθέρμανσης καταναλωτών εργατικών κατοικιών 
Πτολεμαϊδας I, II, III, IV, V και οικισμού Νέας Καρδιάς Δήμου Εορδαίας» οι 
συνάδελφοι : 

1. Λαζαρίδου Ερμιόνη, ως τακτικό μέλος 
2. Ταραλίδου Δήμητρα, ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

 

Γίνεται ενημέρωση επί των θεμάτων του 1ου θέματος. 

 

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