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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4η/ 2020 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ  Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 3-3-2020          19.00  
                                      

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2.  Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Ε. (23/2019,1,2/2020) 
 
3.α)Αντικατάσταση αναπληρωματικού εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ επιτροπής 
διαγωνισμών έργων της ΔΕΥΑΚ μετά την παραίτηση του ορισθέντος μέλους. 
 β) Έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης επιχειρησιακού προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την επικαιροποίηση στοιχείων 
εκπροσώπου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος. 
 
 
4. Αιτήματα Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών  
α) για μηχανοργάνωση  
β) προέγκριση δαπάνης για αγορά χαρτικής ύλης. 
 
5. Πρόγραμμα tactical tourism 
α) Αντικατάσταση μελών Ομάδας Έργου 
β) Συνάντηση για το tactical tourism στο Μπεράτι Αλβανίας στις 13 Μαρτίου 
2020. 
γ) Πρόταση 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, 
ομάδας εργασίας  στο πλαίσιο του προγράμματος  
 
6. Αίτημα Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 

 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α) Επιστολές Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων για  
α1 Πορεία εφαρμογής ενεργειακών ελέγχων Ν. 4342/2015 και προγραμμάτων 
χρηματοδότησης εξοικονόμησης ενέργειας. 
α2 Εφαρμογή 13ης πυροσβεστικής διάταξης. 
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α3 Μηχανοργάνωση γραφείων προληπτικής πυρασφάλειας πυροσβεστικού 
σώματος. 
α4 Γνωστοποίηση παρατηρήσεων μελετών και διαδικασιών έκδοσης 
πιστοποιητικού πυροπροστασίας. 
β) Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 
(ΔΠΚ) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2020- 
Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ. 
γ) Συγκρότηση Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών. Νέος Πρόεδρος ο Αλέκος Ντούνας. 
Συγκρότηση Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Καστοριάς. Νέος Πρόεδρος ο Δημήτρης Παππάς.  
Συγκρότηση Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Φλώρινας. Νέος Πρόεδρος ο Δημήτρης 
Μπραγιάννης. 
δ) Αποστολή σχεδίου για απαντητικό έγγραφο του ΤΕΕ σχετικά με τον 
εσωτερικό έλεγχο. 
ε) Ανακοίνωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης για το έργο «Μετατόπιση 
τμήματος της επαρχιακής οδού Χρωμίου – Βάρης Γρεβενών του Δήμου Κοζάνης 
της Π.Ε. Κοζάνης συνολικού μήκους 1409 μέτρων. 
στ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ σχετικά με την εξίσωση των αποφοίτων των κολλεγίων 
με τους Διπλωματούχους Μηχανικούς.      
ζ) Κοινοποίηση επιστολής προτάσεων ΤΕΕ για την απαίτηση βελτίωσης 
ενεργειακής κλάσης όλων των νέων κτιρίων. 
η) Πρόσκληση συμμετοχής σε εκδήλωση του επιμελητηρίου Θεσπρωτίας για το 
έργο GET στην Ηγουμενίτσα  25-2-2020 
θ) Ενημέρωση για την συνάντηση της Δ.Ε. με το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Μαλούτα. 
ι) Γνωστοποίηση δημοσίευσης της απόφασης μερικής κύρωσης του δασικού 
χάρτη του προ-Καποδιστριακού ΟΤΑ Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. 
Κοζάνης. 
ια) Αίτημα Ομίλου Δικυκλιστών Κοζάνης για χορήγηση αίθουσας εκδηλώσεων 
ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 21-3-2020.  
ιβ) 2η θεματική διαβούλευση για το ΣΒΑΚ Κοζάνης. 
Ιγ) Ενημέρωση των εργαζομένων, σχετικά με τη λοίμωξη από το νέο κορονοϊό 
2019-nCoV, τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του και τις απαραίτητες 
ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από 
αυτόν. 
 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο 
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα 
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος 4.2020». Για να τα διαβάσετε πατήστε 
εδω 
 
 
 

 

https://www.dropbox.com/sh/jtblv8ooszufnlt/AADDO0MG7UAqKL0E0bWg9-jxa?dl=0

