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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση στοιχείων
εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος.
3.α)Αντικατάσταση
αναπληρωματικού
μέλους
ΤΕΕ/ΤΔΜ
επιτροπής
διαγωνισμών έργων της ΔΕΥΑΚ μετά την παραίτηση του ορισθέντος μέλους.
β) Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και ΣΥΠΟΘΑ.
4. Ενημέρωση από μέλη της Ο.Ε. «Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της
Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς μηδενικής λιγνιτικής παραγωγής - εξέταση
σεναρίων.
5. Προέγκριση δαπάνης
α) για αγορά toner φωτοτυπικού μηχανήματος.
β) Αντάπτορα DVI σε ΗDMI
γ) Αντάπτορα Display Port σε VGA-HDMI
δ) Kαλώδιο HDMI 3m
ε) Switch/splitter ΗDMI
στ) για αγορά ειδών καθαριότητας και υγιεινής
6. Αίτημα παράτασης ισχύος οικοδομικών αδειών που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρ. 3α του άρθρου 6 του Π.Δ. Δ’ 795 (άρθρο 148 Ν. 4495/2017)
7. Πρόταση Ομάδας Έργου (Ο.Ε.) ΤΕΕ/ΤΔΜ για το «Targeted ACTions for the
preservation, rehabilitation and promotion of historical,Cultural and naturAL
assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross border area – TACTICAL
TOURISM» για την πρόσληψη, μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
διαχειριστή/υπεύθυνο έργου στο πλαίσιο του προγράμματος (εγκεκριμένο
παραδοτέο 1.6.2 : Project Management & Reporting)
8. Έγκριση δαπανών.
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9. Αίτημα Αναστάσιου Μπέλλου για αγορά ετήσιου τόμου Ημερολόγιο Κοζάνης.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Έγγραφο Ελεγκτικού Συνεδρίου για υποβολή τυχόν πορισμάτων ελέγχου.
β) Έγγραφο ΤΕΕ Ευβοίας για την αδυναμία ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών
ή χρήσεων, σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους βάσει του Ν.
4495/2017.
γ) Έγγραφο Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδας για τις
προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οχημάτων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού
και διαδικασία ταξινόμησης.
δ) Πρόσκληση Δ.Κοζάνης στη δεύτερη θεματική διαβούλευση του ΣΒΑΚ
Δ.Κοζάνης (Τετάρτη 12/2/2020, ωρα 18.00)
ε) Ενημέρωση συναντήσεων και συνεδριάσεων για την γέφυρα Σερβίων.
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