
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ    

 

                        

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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                                                                                Κοζάνη: 13-1-2020 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η/ 2019 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 3 -12 - 2019           6 :00μ.μ. 

                                         ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Προέγκριση δαπάνης  

α)για επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού δράσης «Καλντερίμι Χ2, δίμηνη 

μαθητεία νέων μαστόρων, 12ημερου εργαστηριου πετρινης δομησης»  του 

περιοδεύοντος εργαστηρίου για τις παραδοσιακες τεχνικές δόμησης «Μπουλούκι» με 

σκοπό την παραγωγή ντοκουμέντου-προωθητικού υλικού  

β) για αγορά σφραγίδας 

 

3. Εγκρίσεις δαπανών 

 

 

4. Εκπροσωπήσεις: 

Α) στο Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας για εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Β) στο Δήμο Κοζάνης για την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών ανάδειξης 

αναδόχου για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ. 

Γ) στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δήμου Κοζάνης 

 

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
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Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

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

υποφάκελος 22.2019». 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. 

 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  3o, 4o, 2o, 1o 

 

Α1/Δ.Ε./Σ20/2019 

Χρέη Γραμματέα εκτελεί o συν. Ζιώγας Κωνσταντίνος 

Eπικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΘEMA 3ο  

 

Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες : 

 

Α2/Δ.Ε./Σ22/2019 
 

Επαγγελματικές Λύσεις για αγορά βάσης προτζέκτορα  100,00 

Επαγγελματικές Λύσεις για αγορά μπάνερ 100,00 

Αλμπάνης Πέτρος για οδοιπορικά στην Καστοριά για το tactical 

tourism 

10,00 

Μαγαρίτης Νικόλαος για οδοιπορικά στην Καστοριά για το tactical 
tourism 

30,20 

Μπόγκια Ρίκα για οδοιπορικά στην Αθήνα για παρακολούθηση  
σεμιναρίου « Λογιστικό Δημοσίου – Προϋπολογισμός, Έλεγχος, 

Λογιστική ΝΠΔΔ 

324,00 

Τσαμπούρης Θεόδωρος για στεφάνι κηδείας για τον Ιωάννη 
Παπακώστα 

50,00 

Πράσσος Θεόδωρος για συντήρηση ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ  420,00 

Επικυρώνεται αυθημερόν 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο  

 

4 α) Ορισμός εκπροσώπου στο Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας    

 

Α3/Δ.Ε./Σ22/2019 

ορίζονται εκπρόσωποι οι παρακάτω συνάδελφοι : 

 

https://www.dropbox.com/sh/mvlitmbfnxnf926/AAB2qZo42uWHYz6HfiVBAGCLa?dl=0
ΑΔΑ: 6Ν0Λ46Ψ842-57Σ



Τακτικό μέλος :  Κιάνας Στέργιος του Μενέλαου, Πολιτικός Μηχανικός  
Aναπληρωματικό μέλος :  Κιάνας Στέργιος του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός 
 

4γ) Επιτροπή Κυκλοφοριακού του Δήμου Κοζάνης 

Επικυρώνεται αυθημερόν 

Α4/Δ.Ε./Σ22/2019 

 

Ορίζονται εκπρόσωποι οι παρακάτω συνάδελφοι : 

 

Τακτικό μέλος :  Τσαμπούρης Ιωάννης, Μηχανικός Χωροταξίας, Ξενία 59. 
Aναπληρωματικό μέλος :  Δούρβας Θωμάς, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός 
Επικυρώνεται αυθημερόν 

 

4β) στο Δήμο Κοζάνης για την Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών ανάδειξης 

αναδόχου για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00 ευρώ προ ΦΠΑ. 

 

Α5/Δ.Ε./Σ22/2019 

Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι οι παρακάτω συνάδελφοι : 

 

Τακτικό μέλος :  Πλιάτσιος Δημήτριος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Aναπληρωματικό μέλος :  Παπακώστα Ελευθερία, Μεταλλειολόγος Μηχ. 
Επικυρώνεται αυθημερόν 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

α) Γίνεται ενημέρωση για την επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού της  
δράσης «Καλντερίμι Χ2, δίμηνη μαθητεία νέων μαστόρων, 12ημερου 
εργαστηριου πετρινης δομησης»  του περιοδεύοντος εργαστηρίου για τις 
παραδοσιακες τεχνικές δόμησης «Μπουλούκι» με σκοπό την παραγωγή 
ντοκουμέντου-προωθητικού υλικού. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις 
αποφασεις  Α5/Δ.Ε./Σ13/2019 (4-7-2019) και Α11/Δ.Ε./Σ11/2019 (25-6-2019) 
το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συνεργαστεί με την ομάδα «Μπουλούκι» στη συνδιοργάνωση 
εκδηλώσεων στο γεφύρι της Πλάκας και στην Κοζάνη ή/και Πεντάλοφο Βοϊου. 
Επίσης υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας του διμήνου μαθητείας-εργαστηρίου 
στα Τζουμέρκα (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019) θα συνδιοργανωθούν μέχρι 2 
ημερίδες στην Κοζάνη ή/και στον Πεντάλοφο, όπου θα παρουσιαστεί η 
εκπαιδευτική διαδικασία εκμάθησης καθώς και τα αποτελέσματα του συνολικού 
έργου και των εργαστηρίων (βιντεοσκοπήμενο οπτικοακουστικό υλικό του 
συνόλου της δράσης), θα αποτυπωθεί οπτικά, ενώ θα κληθούν να μιλήσουν 
άνθρωποι του χώρου της παραδοσιακής πέτρινης δόμησης από την ευρύτερη 
περιοχή της Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (καθηγητές, ερευνητές, μηχανικοί, 
αναστηλωτές κλπ.), παίρνοντας αφορμή από την ιστορική σχέση των 
γειτνιάζοντων μαστοροχωρίων της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Α6/Δ.Ε./Σ22/2019 
Αποφασίζεται στα πλαίσια υλοποίησης των αποφάσεων Α5/ΔΕ/Σ13/2019 και 
Α11/ΔΕ/Δ11/2019 η κάλυψη της δαπάνης για την επεξεργασία του 
οπτικοακουστικού υλικού της  δράσης «Καλντερίμι Χ2, δίμηνη μαθητεία νέων 
μαστόρων, 12ημερου εργαστηριου πετρινης δομησης»  του περιοδεύοντος 

ΑΔΑ: 6Ν0Λ46Ψ842-57Σ



εργαστηρίου για τις παραδοσιακες τεχνικές δόμησης «Μπουλούκι» με σκοπό την 
παραγωγή ντοκουμέντου-προωθητικού υλικού για χρήση του στην εκδήλωση 
της Κοζάνης/Πενταλόφου ως τεχνογνωσία και εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ο 
προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των  δύο χιλιάδων 
ευρώ (2.000,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0857 

και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 

β) Αναβάλλεται 

 

 
Ανατροπή ΕΑΔ έτους 2019, λόγω λήξης του οικονομικού έτους. 
 
Η Δ.Ε. του Π. Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, έχοντας υπόψη:  
 
Α. Τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 4 του Π.Δ. 80 (ΦΕΚ 145 Α΄/ 05.08.2016)        
Β. Την εισήγηση της Υπηρεσίας 
 
σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση μη εκτέλεσης εν όλω ή εν μέρει της 
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης εντός του οικείου οικονομικού έτους στο 
οποίο αυτό αναφέρεται αυτή, ανατρέπεται άμεσα με ανακλητική απόφαση με 
ημερ. 31.12. 

Α7/Δ.Ε./Σ22/2019 
 
αποφασίζει την ανατροπή των δεσμεύσεων για τις δαπάνες που εν όλων ή εν 
μέρει δεν εκτελέστηκαν εντός του οικονομικού έτους 2019 και για τις οποίες 
είχε δεσμευθεί ποσό με αντίστοιχη ΕΑΔ.   
    
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

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