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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η/ 2020 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ  Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 28-1-2020          19.00  
                                      

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
α) για την συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (2 Αρχιτέκτονες με 
προϋποθέσεις, με τους αναπληρωτές τους) για κάθε Π.Ε. 
β) για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου (μελέτη, κατασκευή) : Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαίδας – 
Β’ βάθμια επεξεργασία. 
γ) στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών μελετών σύμφωνα με την παρ. 9 του 
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Κοζάνης. 
δ) σε ομάδα εργασίας για την καταγραφή, αξιολόγηση και νομιμοποίηση 
αυθαίρετων κτιρίων του Δημοσίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 
3. Αίτηση Α.Ε. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με λειτουργία 
μετρητή ενέργειας μέσης τάσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  
 
4. Ενημέρωση για την εξέλιξη του εγκεκριμένου προγράμματος INTERREG IPA 
CBC Greece – Albania “TACTICAL TOURISM” 
 
5. Συζήτηση για τη Γέφυρα Σερβίων. 
 
6. Πρόθεση κατάθεσης πρότασης ΤΕΕ/ΤΔΜ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Δυτική Μακεδονία με τίτλο : Υπηρεσίες και εφαρμογές  ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης 
 
7. Συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους δημοσίων φορέων. 
 
8. Συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 
9.Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2019 και οικονομικού 
προϋπολογισμού 2020.  
 
10. Δημιουργία σελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ στο facebook και ορισμός διαχειριστών. 
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11. Προέγκριση δαπανών για: 
α) έξοδα δικαστικών επιμελητών για επίδοση υπόθεσης Πειθαρχικού 
β) αγορά ειδών καθαριότητας 
γ) παραγωγή και εκτύπωση καρτών  
 
 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α) Έγγραφο ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ με ερώτημα για στοιχεία έργων για τη βιοποικιλότητα 
που υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά την περίοδο 
2014-2020. 
β) Αίτημα ΕΑΜ – Μηχανικών, ΑΡ.ΣΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗ για χορήγηση αίθουσας 
εκδηλώσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 26-1-2020 για διοργάνωση ημερίδας για την 
Ηλεκτρική Ενέργεια. 
γ) Συνεδρίαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Δ.Σ. του Κέντρου Διαβαλκανικής 
Συνεργασίας. 
δ) Αποστολή από ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας συνδέσμου διάθεσης της μελέτης 
για την ομαλή κοινωνικοοικονομική μετάβαση της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας στην μεταλιγνιτική περίοδο που εκπονήθηκε από το παράρτημα.   
ε) Επιστολή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επίσπευση ορισμού 
εκπροσώπων ΣΥΠΟΘΑ 
στ) Επιστολή αποχώρησης ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας από το Κέντρο 
Διαβαλκανικής Συνεργασίας. 
ζ) Πρόσκληση WWF για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα τη δίκαιη μετάβαση στη 
μεταλιγνιτική εποχή, Πέμπτη 30-1-2020, στο αμφιθέατρο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης , ώρα 10 πμ 
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