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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
10-1-2020           3:00μ.μ. 

                                         

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Επικύρωση πρακτικών 15ης έως 22ης συνεδρίασης. 

 

3. Λειτουργία Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
α) Ενημέρωση για τον κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ε., τρόπος τήρησης 

πρακτικών. 
β)  Ενημέρωση για λοιπούς κανονισμούς λειτουργίας ΤΕΕ/ΤΔΜ 
γ)  Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών και 
     υλικών. 
δ)   Εξουσιοδότηση υπογραφής για την υπογραφή ενταλμάτων,  την έκδοση 
εντολής πληρωμής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – υπογραφές επιταγών για Τράπεζα Ελλάδας, 
εξόφληση τραπεζικών επιταγών. 
ε) Ενημέρωση για τα οικονομικά  θέματα του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 
4. Ορισμοί εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 
α) στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Κοζάνης για τα έτη 2020-2021. 
β) στο μικτό όργανο/κλιμάκιο ελέγχου του άρθρου 11 περ2 της με αρ. 

Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08/ΚΥΑ για το έτος 2020 της Δ/νσης Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Εορδαίας (σχετικά με ανελκυστήρες). 

γ) στις επιτροπές διαγωνισμού έργων, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (Έδρα/ΠΔΜ) άνω 
του 1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020. 

δ) στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για τις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας. 
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ε)  στην επιτροπή ελέγχου έργων του ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για τις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας. 

στ) στην συμβουλευτική επιτροπή χωροταξίας και πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης. 

ζ) στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης του άρθρου 178  Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

η) στο δίκτυο εμπλεκομένων φορέων εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Κοζάνης 

θ) στα δύο συμβούλια ΣΥΠΟΘΑ (σύνολο 4 μηχανικοί με τους αναπληρωτές τους). 

ι) στις επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών έργων Δήμου Σερβίων άνω του 1.000.000€ 

(χωρίς ΦΠΑ). 

  

5. Έγγραφο Τμήματος Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για 

συνδιοργάνωση συνεδρίου με θέμα: «Ενεργειακή πολιτική και περιβάλλον»  με το 

ΤΕΕ/ΤΔΜ.  

 

6. Έγγραφο Α.Σ. Βοκερίας για διακοπή διενέργειας πραγματογνωμοσύνης. Ορισμός 

αποζημίωσης πραγματογνώμονα. 

 

7. Αίτηση Ανώνυμης Εταιρείας  της περιοχής για ορισμό  Διπλωματούχου 

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για έλεγχο πραγματογνωμοσύνης που έχει διενεργηθεί 

από Δικαστήριο.  

 

8. Προέγκριση για αγορά σφραγίδας, επισκευή καλοριφέρ και αλλαγή μπαταρίας 

ασανσέρ. 

 

9. Ανάθεση συντήρησης ανελκυστήρα ΤΕΕ/ΤΔΜ για το 2020.  

 

10. Κοπή πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

 

11. Έγκριση αρχικών οικονομικών δεσμεύσεων για το 2020. 
 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Παραίτηση Αντώνη Δημητρίου από την Ο.Ε. για την επικαιροποίηση του κόστους 

μετάβασης σε μια εποχή μηδενικής λιγνιτικής δραστηριότητας. 

β) Αποστολή από ΔΕΗ της επικύρωσης αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού ιδεών «Μετασχηματισμοί του τοπίου στο ΛΚΔΜ». 

γ) Αποστολή πορίσματος Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο την διεξαγωγή ελέγχων για 

την διαπίστωση της δομικής επάρκειας των γεφυριών της Κεντρικής Μακεδονίας. 

ε) Αποστολή από Ελληνικό Κτηματολόγιο εγγράφου για την προθεσμία διόρθωσης 

των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών σε περιοχές που κηρύχθηκαν υπό 

κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 3481/2006. 

στ) Επιστολή Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Κοζάνης για το νέο ΣΒΑΚ. 

ζ) Αποστολή πρότασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την διαμόρφωση των 

κατευθύνσεων του εταιρικού συμφώνου για την ανάπτυξη – ΕΣΠΑ 2021-2027. 

η) Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική 

Μακεδονία με τίτλο : «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». 

θ) Πρόσκληση από Μπουλούκι για Κυριακή 12-1-2020 για παρουσίαση – ανοιχτή 

συζήτηση με θέμα «Επιστροφές – νέο καλντερίμι στην Αρίστη Ζαγορίου». 
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ι) Πρόσκληση από το Ινστιτούτο κατάρτισης διαμεσολαβητών Γιαννιτσών για 

σεμινάρια  βασικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών. 

 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 

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

υποφάκελος 1.2020». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Μαρία –Γενική Γραμματέας, Μαντζιάρης Δημήτριος, 
Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Παπακώστα Ελευθερία, μέλη   
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ντώνας Ιωάννης, Ράλλης Κωνσταντίνος, μέλη.  
 

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 1ο, 2ο,  5ο (Ε.Η.1: πρόταση επιστολής ,4ο, 

3ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο ,9ο,  10ο   

 
ΘEMA 1ο  

1α) Ο πρόεδρος ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1147/11-12-
2019 επιστολή παραίτησης του συν. Αντώνη Δημητρίου από την Ο.Ε. για την 

επικαιροποίηση του κόστους μετάβασης σε μια εποχή μηδενικής λιγνιτικής 

δραστηριότητας. 

Ο Αντιπρόεδρος  Νίκος Συλλίρης προτείνει την ενίσχυση της Ομάδας 
Εργασίας και με άλλα μέλη.  

Σχετικά ο πρόεδρος  Κιάνας Στέργιος υπενθυμίζει ότι με αφορμή την 
παραίτηση του συναδέλφου Δημητρίου και το γεγονός ότι 11 Φεβρουαρίου 
2020 λήγει η Ομάδα Εργασίας, έχει έρθει σε επαφή με μέλη της Ομάδας 
Εργασίας και περιμένει απαντήσεις για την πρόοδο του έργου και τη 
διαθεσιμότητα και των υπολοίπων μελών. Η όποια διαφοροποίηση στη σύνθεση 
και τυχόν παράταση θα συζητηθεί εκ νέου σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε μετά 
τις απαντήσεις των μελών.  

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος. 

 
ΘEMA 2ο  

 
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ1/2020 

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης, 20ης, 21ης και 22ης 
συνεδρίασης Δ.Ε.  έτους 2019. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 
ΘEMA 5ο  

 
Σχετική με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1156/13-12-2019 επιστολή του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για 
πρόσκληση συνδιοργάνωσης του συνεδρίου με θέμα «Ενεργειακή Πολιτική και 
Περιβάλλον που θα γίνει στις 3-5 Απριλίου 2018. 

https://www.dropbox.com/sh/obo1ty3uxutwxww/AAA9foJgKU_atxjRY5oVl1KLa?dl=0
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Ενημερώνει σχετικά  ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
Γεώργιος Τζίτζικας. Αναφέρει ότι η  πρόταση των εκπροσώπων του 
Πανεπιστημίου, αφορά στην ουσιαστική συμμετοχή του Τμήματος με ανάληψη 
οργάνωσης από την πλευρά του Τμήματος μας  μιας συνεδρίας    με θέμα 
«Ενεργειακές Επενδύσεις και Περιβάλλον » που θα γίνει το Σάββατο 4 Απριλίου 
διάρκειας 2-3 ωρών. Το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας θα   
αναλάβει τη επιλογή, την πρόσκληση των εισηγητών και την κάλυψη των 
σχετικών εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους.  

 

 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ1/2020 
Αποφασίζεται η αποδοχή της πρότασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  
με συμμετοχή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην οργάνωση του  συνεδρίου με θέμα 
«Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον» που θα γίνει στις 3-5 Απριλίου 2020. 
Στα πλαίσια της συμμετοχής του το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. θα αναλάβει την οργάνωση 
μιας συνεδρίας  (  επιλογή, την πρόσκληση των εισηγητών και την κάλυψη των 
σχετικών εξόδων μετακίνησης και διαμονής τους) με θέμα «Ενεργειακές 
Επενδύσεις και Περιβάλλον » που θα γίνει το Σάββατο 4 Απριλίου διάρκειας 2-3 
ωρών. Ορίζονται υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την προετοιμασία της 
οργάνωσης ορίζονται οι συνάδελφοι Τζίτζικας Γιώργος,  Κιάνας Στέργιος και  
Συλλίρης Νικόλαος.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
Ο πρόεδρος  Κιάνας Στέργιος ενημερώνει σχετικά ότι εστάλη από το Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας / Εργαστήριο 

Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης πρόταση για υπογραφή 

εγγράφου πρόθεσης συνεργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με το Τμήμα Χημικών 

Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας / Εργαστήριο Εναλλακτικών 

Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης στην υποβληθείσα Πρόταση με τίτλο 

«Δυτική Μακεδονία: Ανακαλύπτοντας την πράσινη ενέργεια στη μεταλιγνιτική 

περίοδο» και με ακρωνύμιο «Green Energy» με επιστημονική υπεύθυνη την 

καθηγήτρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών Γούλα Μαρία. 
 
 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ1/2020 
 

Αποφασίζεται η υπογραφή εγγράφου πρόθεσης συνεργασίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με το 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας / Εργαστήριο 

Εναλλακτικών Καυσίμων και Περιβαλλοντικής Κατάλυσης στην υποβληθείσα 

Πρόταση με τίτλο «Δυτική Μακεδονία: Ανακαλύπτοντας την πράσινη ενέργεια στη 

μεταλιγνιτική περίοδο» και με ακρωνύμιο «Green Energy» με επιστημονική 

υπεύθυνη την καθηγήτρια του τμήματος Χημικών Μηχανικών Γούλα Μαρία στα 

πλαίσια της 2ης θεματικής με τίτλο «Κόμβοι Διάχυσης Έρευνας» της 3ης Προκήρυξης 

της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο «Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και 

Διάχυσης» που τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και αφορά στη διάδοση και προβολή του ερευνητικού 

έργου που έχει παραχθεί ή είναι σε εξέλιξη από Φορείς έρευνας της χώρας, στην 

ευρύτερη κοινωνία (π.χ. μαθητική κοινότητα, επαγγελματικοί και επιστημονικοί 

φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κτλ.) ή σε νέους επιστήμονες (π.χ. φοιτητές) 
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ή/και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές μέσα από καινοτόμες, πρωτότυπες 

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή της επιστολής. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.   
 

 

ΘEMA 4ο  

 

4α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1148/11-12-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.   

 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ1/2020 

Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων 
Έργων Π.Ε. Κοζάνης για έτη 2020-2021 οι συνάδελφοι :  

Τσολάκης Αλέξανδρος , Π.Μ., ως τακτικό μέλος  

Τζιόλας Ιωάννης,  Η.Μ., ως τακτικό μέλος  
Επικυρώνεται αυθημερόν.   

4β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1111/5-12-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας. 

 
 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ1/2020 

Αποφασίζεται η διατήρηση των εκπρόσωπων  του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο μικτό 
όργανο/κλιμάκιο ελέγχου του άρθρου 11 περ2 της με αρ. 
Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425/1245/08/ΚΥΑ και για το έτος 2020 . Έτσι ως εκπρόσωποι 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο παραπάνω συμβούλιο είναι οι  συνάδελφοι :  

Κάτσιος Παναγιώτης , Μ.Μ., ως τακτικό μέλος  

Βόμβας Παρασκευάς , Μ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

4γ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1107/4-12-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων  της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ( έδρα).  

 Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ1/2020 

Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στις 
επιτροπές διαγωνισμού έργων, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (Έδρα/ΠΔΜ) άνω του 
1.000.000 € χωρίς ΦΠΑ για το έτος 2020 οι συνάδελφοι:   

Κουτσονάνου Ανίτα, Α.Μ., ως τακτικό μέλος  

Δημητριάδης Νικόλαος, Α.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος  

Επικυρώνεται αυθημερόν  

4δ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1026/1-11-2019 έγγραφοτης 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ1/2020 
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Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΑΠ 

Δυτικής Μακεδονίας για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας οι συνάδελφοι :  

Μπάγκαβου Ευαγγελία, Χ.Μ., ως τακτικό μέλος  

Συλλίρης Νικόλαος, Μ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος. 

Οι συνάδελφοι Μιμίκου Ευδοκία και Ματάνας Κωνσταντίνος ψηφίζουν λευκό . 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

4ε) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1025/1-11-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 
Κατατίθενται δύο προτάσεις :  
Π1( Κατατίθεται από τον Πρόεδρο) : Τζίτζικας Γιώργος, ως τακτικό μέλος 
                                                                  Κιάνας Μεν. Στέργιος, ως αναπληρωματικό        
Π2( Κατατίθεται από το συν. Ματάνα) :Γιαννακίδης Δημήτρης, ως τακτικό μέλος 
                                                                  Πηλείδης Παντελής, ως αναπληρωματικό        
Ακολουθεί ψηφοφορία . 
Έλαβαν:Π1 : Κιάνας Μ. Στέργιος, Συλλίρης Νικόλαος, Εμμανουήλ Μαρία, 
Μαντζιάρης Δημήτριος, Παπακώστα Ελευθερία (5) 
              Π2: Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία,(2) 
 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ1/2020 

Ορίζονται  ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην επιτροπή ελέγχου έργων του 

ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας για τις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας  οι συνάδελφοι: 

Τζίτζικας Γεώργιος, ΑΤΜ, ως τακτικό μέλος 

Κιάνας Μεν. Στέργιος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

4στ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1011/22-10-2019 έγγραφο 

του Δήμου Κοζάνης 

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ1/2020 

Ορίζονται  ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ στην συμβουλευτική επιτροπή 

χωροταξίας και πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης οι συνάδελφοι :  

Τουρτούρας  Αθανάσιος, Α.Τ.Μ. , ως τακτικό μέλος 
Λιάκου Αικατερίνη ,Α.Τ.Μ.,  ως αναπληρωματικό  μέλος  
Επικυρώνεται αυθημερόν.      

 

4ζ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1160/17-12-2019 έγγραφο του 
Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.  

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ1/2020 
Ορίζονται  ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ στην Περιφερειακή Επιτροπή 

Διαβούλευσης του άρθρου 178  Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει οι συνάδελφοι:  
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Παπαδημητρίου Ευστράτιος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, ως τακτικό μέλος 

Γκορτσούλη Σοφία, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος  

Οι συνάδελφοι Μιμίκου Ευδοκία και Ματάνας Κωνσταντίνος ψηφίζουν λευκό . 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν.      

4η) Γίνεται ενημέρωση για την για την εξέλιξη διαβούλευσης για το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κονητικότητας( ΣΒΑΚ) για την πόλη της Κοζάνης ( σχετικό 
και το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1105/4-12-2019 έγγραφο του  Δήμου 

Κοζάνης 

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ1/2020 

Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού  

για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κονητικότητας( ΣΒΑΚ) για την πόλη της 
Κοζάνης οι συνάδελφοι :  

Λιάκου Αικατερίνη, Α.Τ.Μ., ως τακτικό μέλος 

Αλμπάνης Πέτρος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος  
 Επικυρώνεται αυθημερόν.      

4ι) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  1173/30-12-2019 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου Σερβίων.  

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ1/2020 
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 

επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών έργων Δήμου Σερβίων άνω του 1.000.000€ 

(χωρίς ΦΠΑ) οι συνάδελφοι :  

Κωνσταντόπουλος Δημήτριος, Π.Μ., ως τακτικό μέλος  

Παπακώστα Ελευθερία, Μλ.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος 

Επικυρώνεται αυθημερόν.      

4θ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  2/2-1-2020 έγγραφο του 
Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Εισηγείται ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Συλλίρης Νικόλαος  ο οποίος προτείνει η  

συγκρότηση των επιτροπών να γίνει μετά από  εκδήλωση ενδιαφέροντος.  
 

Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ1/2020 

Αποφασίζεται συγκρότηση των επιτροπών  για τα δύο συμβούλια 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων ΣΥΠΟΘΑ Α και Β  για κάθε 
Περιφερειακή Ενότητα να γίνει μετά από  εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι 31-1-
2020.  

Επικυρώνεται αυθημερόν.      

Εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος για τη σχετική πρόσκληση. 

Ο αντιπρόεδρος της Δ.Ε. Συλλίρης Νικόλαος  αναφέρει σχετικά με τα 
συμβούλια ΣΥΠΟΘΑ,  ότι με τη νέα νομοθεσία  έχουν προκύψει αλλαγές στις 
αρμοδιότητες, τον τρόπο συγκρότησης και  τη λειτουργία τόσο των συμβουλίων 
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αυτων και  απαλειφτεί η   αρμοδιότητα που είχαν για εξέταση υποθέσεων 
αυθαιρέτων.  Προτείνει την παρέμβαση του Τμήματος με αποστολή σχετικής 
επιστολής για την πρόβλεψη ενίσχυσης του ρόλου τους και με αυτή την 
αρμοδιότητα  

Απόφαση Α14/Δ.Ε./Σ1/2020 

Αποφασίζεται η σύνταξη και αποστολή επιστολής, επιστολών σχετικά με την 
αντιμετώπιση του ζητήματος του κενού που προέκυψε μετά την κατάργηση της 
αρμοδιότητας εξέταση υποθέσεων αυθαιρέτων από τα συμβούλια ΣΥΠΟΘΑ  
καθώς και η ανάγκη παράτασης λειτουργίας των υφιστάμενων συμβουλίων . 
Εξουσιοδοτούνται οι συν. Συλλίρης και Παπαγιαννάκης για τη σύνταξη της 
σχετικής επιστολής  . 

ΘEMA 3ο  

3α1) Ο πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για το κανονισμό λειτουργίας  της Δ.Ε.. 

Προτείνει σχετικά να καθοριστεί ως χρόνος τακτικών συνεδριάσεων της Δ.Ε. 
του Περιφερειακού Τμήματος κάθε Δεύτερη Τρίτη στις 7 μ.μ.   

 
Απόφαση Α15/Δ.Ε./Σ1/2020 

Ορίζεται ως ημέρα τακτικών συνεδριάσεων της Δ.Ε. του Τμήματός μας κάθε 
δεύτερη Τρίτη στις 7.μμ.  

Για οποιαδήποτε έκτακτο θέμα προκύπτει θα πραγματοποιείται έκτατη 
συνεδρίαση μετά όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη ενημέρωση των μελών της Δ.Ε. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

3α2) Ο πρόεδρος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφο 1 του  
κανονισμού  λειτουργίας των Δ.Ε. των περιφερειακών Τμημάτων η Δ.Ε. πρέπει 
να αποφασίσει εντός μηνός από την πρώτη συνεδρίασή της για τον τρόπο 
τήρησης των πρακτικών.  Σχετικά προτείνει τον υφιστάμενο τρόπο τήρησης 
των πρακτικών . 

Ο Αντιπρόεδρος Συλλίρης προτείνει τη χρήση μαγνητόφωνου για την 
μαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων.  

Ακολουθεί συζήτηση.  
Απόφαση Α16/Δ.Ε./Σ1/2020 

Η  απόφαση του τρόπου τήρησης των πρακτικών θα  πραγματοποιηθεί σε 
επόμενη συνεδρίαση μετά από εισήγηση και του Αντιπροέδρου Συλλίρη 
Νικόλαου. Μέχρι τότε θα ακολουθείται ο υφιστάμενος τρόπος τήρησης των 
πρακτικών. 

 Επικυρώνεται αυθημερόν.  

3β1)Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα για τους κανονισμούς λειτουργίας των 
υπόλοιπων Επιτροπών και οργάνων του Τμήματος. 

 
3γ) β)  Ορισμός μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών – εργασιών 
και υλικών. 
 

Απόφαση Α17/Δ.Ε./Σ1/2020 
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Ορίζονται ομόφωνα μέλη της τριμελούς Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών, 
εργασιών και υλικών οι: 
 

1. Μελενικιώτου Μαρία, Προϊσταμένη του Τμήματος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

2. Φτάκα Καλλιόπη, Υπάλληλος του Τμήματος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

3. Μπόγκια Αγόρω, Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. του Τμήματος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
3δ)   Εξουσιοδότηση υπογραφής για την υπογραφή ενταλμάτων,  την έκδοση 
εντολής πληρωμής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. – υπογραφές επιταγών για Τράπεζα Ελλάδας. 

 
Απόφαση Α18/Δ.Ε./Σ1/2020 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη την από 9-12-2019 
Πράξη Ανακήρυξης του νέου Προεδρείου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τμήματος, όπως προέκυψε από την Ειδική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις 9-12-2019 και σύμφωνα με την οποία ως νέος Πρόεδρος της 
Δ.Ε. εκλέχτηκε ο Κιάνας Μεν. Στέργιος εξουσιοδοτεί τον Κιάνα Μεν. Στέργιο , 
Πρόεδρο της Δ.Ε., ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο 1486/1984 (Άρθρο 12 - Παρ. 3) 
διευθύνει και εντέλλεται τις πληρωμές της Υπηρεσίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., να 
υπογράφει (ως 1η πρώτη υπογραφή) τα εντάλματα και τις επιταγές της 
Τράπεζας Ελλάδας. 

Επίσης, για τη δεύτερη υπογραφή στα εντάλματα και στις επιταγές της 
Τράπεζας Ελλάδας, η Δ.Ε. εξουσιοδοτεί την Προϊσταμένη της Υπηρεσίας του 
Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε.,  Μελενικιώτου Μαρία. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

3ε) Η προϊσταμένη του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Μελενικιώτου Μαρία ενημερώνει για τα 
οικονομική κατάσταση του Τμήματος ( αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  23/10-1-
2020).  

 
Τα διαθέσιμα χρήματα του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  διατηρούνται σε δύο λογαριασμούς  

Ο ένας από αυτούς είναι στην Τράπεζα Ελλάδας και αφορά τον λογαριασμό από όπου 

γίνονται οι καταθέσεις  και επιχορηγήσεις    ποσών καθώς και οι πληρωμές όλων των 

δαπανών παντός είδους εκτός από  τυχόν Ευρωπαϊκά Προγράμματα. (Ταμείο 1)   

Ο δεύτερος ξεχωριστός και προσωρινός λογαριασμός διατηρείται επίσης στην 

Τράπεζα Ελλάδας αφορά αποκλειστικά  το ενταγμένο πρόγραμμα  στο Interreg 

Ελλάδα- Αλβανία Tactical Tourism, τροφοδοτείται μέσω του προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων και εντολέα την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. (Ταμείο 2)  

Η Κατάσταση των υπολοίπων στα παραπάνω δύο Ταμεία στις 31-12-2019 έχει 

ως εξής:  

Ταμείο 1 :                                                          47.603,96 

Ταμείο 2                                                             12646,83 
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Ανεξόφλητες Επιταγές                             -          58,90                                                                 

-------------------------------------------------------------------- 

Σύνολο                                                                60191,89    

Οι εκκρεμότητες  με βάση ειλημμένες αποφάσεις του προηγούμενου έτους είναι 

Α. Ομάδα Εργασίας για  Μελέτη εκτίμησης κόστους 

μετάβασης της Δυτ. Μακεδονίας  σε καθεστώς 

μηδενικής λιγνιτικής πραγωγής –εξέταση 

σεναρίων ( λήξη 11 Φεβρουαρίου 2020)                                                                  

3000                              

 

 

Β. Υποχρεώσεις δράσεων σε συνεργασίας  

 με την Ομάδα Μπουλούκι ( 3000-220)                                                                  2.780 

 

Σύνολο                                                                                                                        

5.780 

 

Σημειώνεται ότι το ύψος της επιχορήγησης του Τμήματος σε ετήσια βάση τα 

τελευταία χρόνια ανέρχεται περίπου στο ύψος των 24.000 ετησίως  περίπου και 

πιο συγκεκριμένα :  

2018 :                24.119,66                     

2019:                 24.120,66 

Με την επιχορήγηση αυτή καλύπτονται όλες οι  δαπάνες  για  δραστηριότητες του 

τμήματος εκτός από την μισθοδοσία των υπαλλήλων, τα έξοδα αποζημίωσης του 

προέδρου και τις δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος , τηλεφωνικών εξόδων  και  νερού ( η 

τηλεθέρμανση πληρώνεται από εμάς).  

Πηγή εσόδων προηγούμενων ετών ήταν και υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων  

( στην παρούσα φάση δεν υπάρχει σε ισχύ καμμία).  

Τέλος σημειώνεται ότι από την υπηρεσία είναι έτοιμος ο αναλυτικός απολογισμός 

οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τον οποίο 

 Συνολικά έσοδα                                 99058,05   

Εξοδα                                                      38866,16  

------------------------------------------------------------ 

Υπόλοιπο Απολογισμού                       60191,89  

Ο απολογισμός μαζί με τον προϋπολογισμό, που θα διαμορφωθεί, θα πρέπει να 

εγκριθεί στο άμεσο μέλλον  με   απόφαση Διοικούσας ως εισήγηση στην 

Αντιπροσωπεία η οποία και αποφασίζει σχετικά.  

Μέχρι τότε οι δαπάνες πραγματοποιούνται με προϋπολογισμό στο ύψος του 40% του 

προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους και στους ίδιους κωδικούς 

προϋπολογισμού. 

 

 
ΘEMA 6ο  

Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1125/9-12-2019 επιστολή του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού  Βοκερίας για την διακοπή της πραγματογνωμοσύνης.  

 
Απόφαση Α19/Δ.Ε./Σ1/2020 

Η Διοικούσα Επιτροπή έχοντας υπόψη  
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α) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 677/5-9-2019 αίτηση του Α.Σ. Βοκερίας για 
ορισμό πραγματογνώμονα μηχανικού.  

β) Την Α4/Δ.Ε./Σ16/2019 απόφαση της Δ.Ε. με την οποία καθορίστηκε το 
κόστος διενέργειας πραγματογνωμοσύνης στο ποσό των 1.412,92 Ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων του Τ.Ε.Ε., της αμοιβής του 
Πραγματογνώμονα και όλων των νόμιμων κρατήσεων).   

γ) Την από 23-9-2019  κατάθεση του προαναφερόμενου ποσού από τον 
συνεταιρισμό Βοκερίας. 

δ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 744/13-9-2019 έγγραφο ορισμού 
του πραγματογνώμονα για το θέμα. 

ε) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.942/30-9-2019 έκθεση ενεργειών του 
πραγματογνώμονα 

στ) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 942/4-10-2019 επιστολή του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. προς τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Βοκερίας. 

ζ) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1006/18-10-2019 επιστολή του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού  Βοκερίας για την επιθυμία λήψης μέτρων από την πλευρά του 
για τη συνέχιση της πραγματογνωμοσύνης. 

 

 η) Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1125/9-12-2019 επιστολή του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού  Βοκερίας για την διακοπή της πραγματογνωμοσύνης 

θ)Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1162/18-12-2019 επιστολή του 
πραγματογνώμονα για το ύψος της αμοιβής του για τις ενέργειές του σχετικά με 
την πραγματογνωμοσύνη ,  

Αποφασίζει την ματαίωση της πραγματογνωμοσύνης για τον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Βοκερίας  με εκκαθάριση του κατατεθέντος ποσού των 
1412, 92 Ευρώ ως ακολούθως:  

  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
ΘEMA 7ο  

Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1048 /15-11-2019 αίτηση. 

 
Απόφαση Α20 /Δ.Ε./Σ1/2020 

Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής απάντησης στην αιτούντα Εταιρεία ως 
ακολούθως :  

 ΚΑΕ  ΦΠΑ  Χαρτόσημο ΣΥΝΟΛΟ 

Πραγματογνώμονας 3394 350,00 84  434 

Αναλογούντα 

δικαιώματα 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 175  4,2 179,20 

Α.Σ. Βοκερίας 3199    799,72 

ΣΥΝΟΛΟ     1412,72 

ΑΔΑ: 6ΔΣ446Ψ842-Ω99



Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. το Τμήμα μας δεν έχει αρμοδιότητα 
διορισμού τεχνικού συμβούλου για αξιολόγηση πραγματογνωμοσυνών.  
 
Σχετικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του από 16-1-1935 ΠΔ(ΦΕΚ 15Α/35), το 
ΤΕΕ, έχει την δυνατότητα να διενεργεί πραγματογνωμοσύνες επί τεχνικών 
ζητημάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα και την εμπειρία των μελών του 
(άρθρο 2 παρ. 1).  
 
Στην περίπτωση που είναι επιθυμητή η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης θα 
πρέπει να κατατεθεί σχετική αίτηση  στο Τμήμα μας όπου θα περιγράφεται 
αναλυτικά το τεχνικό αντικείμενο που πραγματογνωμοσύνης και τα στοιχεία 
της αντιδίκου πλευράς.  
Στη συνέχεια θα πρέπει να προκαταβληθεί στο λογαριασμό του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. η 
αμοιβή των δικαιωμάτων της πραγματογνωμοσύνης το ύψος των οποίων 
καθορίζεται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπή του Τμήματός μας. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
ΘEMA 8ο  

 
Απόφαση Α21 /Δ.Ε./Σ1/2020 

Αποφασίζεται η προέγκριση της δαπάνης ύψους 30 Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την επιδιόρθωση σώματος θέρμανσης στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος .  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0863 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Απόφαση Α22 /Δ.Ε./Σ1/2020 
Αποφασίζεται η προέγκριση της δαπάνης ύψους 25  Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια και εγκατάσταση μπαταρίας 
για τον ανελκυστήρα του κτιρίου του Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη.  Η δαπάνη βαρύνει τον 
Κ.Α.Ε. 0863 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Απόφαση Α23/Δ.Ε./Σ1/2020 
Αποφασίζεται η προέγκριση της δαπάνης ύψους 30 (τριάντα)   Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια σφραγίδας  ( για τη θεώρηση 
γνησίου υπογραφής πτυχιούχων μηχανικών με άδεια ηλεκτρολόγου 
εγκαταστάτη).  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1261 και είναι εντός του διαθεσίμου 

ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
 

ΘEMA 11ο  

 
Απόφαση Α24/Δ.Ε./Σ1/2020 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας 
και λαμβάνοντας υπόψη  
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α) τις ανατροπές όλων των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που 
υποχρεωτικά πρέπει να γίνει στο τέλος του οικονομικού έτους 
β) τις ειλημμένες αποφάσεις παρελθούσης χρήσης για δεσμεύσεις που 
συνεχίζονται  στο τρέχον έτος  
γ) τον περιορισμό του επιτρεπόμενου ύψους 40% στα ποσά των κωδικών 
προϋπολογισμού 2019  
δ) την ανάγκη δέσμευσης ποσών σε πάγιες δαπάνες για το 2020 
 
αποφασίζει  τη  λήψη των παρακάτω αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. 
 
ΚΩΔΙΚΟΙ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

0831 ΠΟΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ 

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

9,35 

9919 ΠΟΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΜΠΑΝΕΡ 

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

100,00 

0857* ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ 

(Α5/ΔΕ/Σ13/2019) 

2000(υπόλοιπο για 

ανάληψη 

υποχρέωσης 780) 

9761 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 

(Α3/ΔΕ/Σ19/2019) 

3000 

0264 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

1200 

0813 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 400 

0831 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 400 

0841 ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 2800 

0859 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

100 

3391 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

4000 

3394 ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ 

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

(ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) 

4000 

 

*Η απόφαση Α5/ΔΕ/Σ13/2019 προέβλεπε ποσό 3.000€. από αυτά 
πραγματοποιήθηκαν 220€. Υπολείπονται 2780,00 € αλλά ο περιορισμός του 
500% στον κωδικό επιτρέπει δέσμευση μόνο 2000€ (υπόλοιπο 780€ μετά την 
έγκριση του νέου προϋπολογισμού) 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 

ΘEMA 11ο  

 

Γίνεται ενημέρωση για τη λήξη σύμβασης συντήρησης του ανελκυστήρα στο 
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που έγινε στις   31/12/2019.  
Παρουσιάζονται οι με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  14/7-1-2020 (με ύψος 
μηνιαίου αιτήματος 35 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 15/7-1-2020 (με 
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ύψος μηνιαίου αιτήματος 45 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 16/7-1-
2020(με ύψος μηνιαίου αιτήματος 40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
Απόφαση Α25/Δ.Ε./Σ1/2020 

 
Αποφασίζεται η ανάθεση της περιοδικής συντήρησης του ανελκυστήρα των 
γραφείων του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη για το χρονικό 
διάστημα Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2020 (λήξη σύμβασης 31-12-2019) στο 
συντηρητή κ. Θεόδωρο Πράσο με ύψος μηνιαίας δαπάνης 35,00€ (τριανταπέντε) 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘEMA 10ο  

 

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 25/10-1-2020 πρωτογενές αίτημα του 

Προέδρου Κιάνα Στέργιου.  

Ο πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  ενημερώνει το σώμα  ότι με βάση τα διαθέσιμα 

ποσά στους σχετικούς κωδικούς για τις εκδηλώσεις και  τις δεσμεύσεις που έγιναν 

στους κωδικούς αυτούς με την Α24/Δ.Ε./Σ1/2020  το συνολικό ποσό που μπορεί να 

διατεθεί για τις εκδηλώσεις πίτας είναι 2.400 Ευρώ.( Στο ποσό αυτό έγινε και το 

σχετικό πρωτογενές αίτημα). 

Προτείνει την έγκριση του αιτήματος στο ύψος των 2000 Ευρώ για να υπάρχει 

διαθέσιμο ποσό για τυχόν άλλη υποχρέωση μέχρι την ψήφιση του νέου 

προϋπολογισμού.  

Ακολουθεί καταρχήν συζήτηση για την μορφή των εκδηλώσεων. 
 

Απόφαση Α26/Δ.Ε./Σ1/2020 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αποφασίζει τη διάθεση του ποσού των 
2.000 Ευρώ για τις εκδηλώσεις κοπής πίτας  έτους 2020 στην Κοζάνη και στις 
Νομαρχιακές Επιτροπής του Τμήματος. Η δαπάνη βαρύνει τους κωδικούς 
0856(1.600Ευρώ) και 0859(400 Ευρώ) και είναι εντός των διαθέσιμων ποσών 
πίστωσης στους αντίστοιχους Κ.Α.Ε.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
Απόφαση Α27/Δ.Ε./Σ1/2020 

Αποφασίζεται η εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας της Κοζάνης να γίνει το Σάββατο 
26-1-2020 στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Κοζάνης στη Λίμνη Πολυφύτου. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 

Η συνάδελφος Μιμίκου Ευδοκία καταθέτει την παρακάτω τοποθέτηση από τους 

εκπροσώπους του Δυναμικού Τ.Ε.Ε. για καταγραφή για καταγραφή στα 

πρακτικά :  
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«Η συνειδητή σας επιλογή ουσιαστικά να ερμηνεύσετε το εκλογικό αποτέλεσμα ως 

συνένωση των παρατάξεων σας, γεγονός που αποκρύψατε από τους συναδέλφους 

προεκλογικά,  για εμάς δεν είναι αποδεκτή αφού αποδείξατε ως συνδιοίκηση ότι σας 

ενδιαφέρουν μόνο οι θέσεις. Αν ποτέ μπορέσετε να κατανοήσετε την εκλογική 

βούληση των συναδέλφων και θελήσετε να σεβαστείτε το εκλογικό αποτέλεσμα εμείς 

θα αναμένουμε τις ενέργειες σας.  Έως τότε σας δηλώνουμε ότι θα ασκούμε έλεγχο 

καλοπροαίρετα επί των διαφόρων θεμάτων και παράλληλα θα σας επιτρέψουμε να 

υλοποιήσετε το πρόγραμμα σας ως συνδιοίκηση, εφόσον αυτό δεν καταστρατηγεί τα 

συμφέροντα των μηχανικών και της κοινωνίας. Στο θέμα των εκπροσωπήσεων θα 

τηρήσουμε την ουσία όσων σας προτείναμε με το προτεινόμενο πλαίσιο συνεργασίας 

το οποίο απορρίψατε ουσιαστικά με τις μεθοδεύσεις σας, δεδομένου ότι θέλουμε η 

εκπροσώπηση των μηχανικών να εκφράζει τη θέληση των συναδέλφων όπως 

αποτυπώθηκε εκλογικά.» 

 

Αντιπρόεδρος Νίκος Συλλίρης :Για τη δήλωση που κατατέθηκε από τους 
 συνάδελφοι του δυναμικού ΤΕΕ στην 1η συνεδρίαση  της Δ.Ε. του 2020, ως 
 εκπρόσωπος της ‘’Νέας  Πρότασης Μηχανικών’’ θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία 
: 

  

1)      Να σχολιάσω αρνητικά το γεγονός, ότι ενώ η συνεδρίαση διεξήχθη ομαλά, 
στο τέλος της συνεδρίασης αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί των θεμάτων 
της Ημερήσιας Διάταξης και χωρίς καμία αφορμή,  η συνάδελφος 
 εκπροσωπώντας την παράταξη του δυναμικού ΤΕΕ  έβγαλε από το «τσεπάκι» 
το κείμενο που διάβασε και  κατέθεσε στα  πρακτικά αμφισβητώντας ρητά και 
κατηγορηματικά  τη νομιμότητα  της πρόσφατης συγκρότησης των οργάνων 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ένα θέμα που  θα έπρεπε να τεθεί  προς συζήτηση, προ 
ημερησίας διατάξεως στην αρχή της συνεδρίασης τέθηκε και  ανεξήγητα και 
απρόκλητα στο τέλος και μάλιστα στη 2η συνεδρίαση του οργάνου. 

2)      Να επισημάνω στους συναδέλφους του δυναμικού ΤΕΕ, πως η συγκρότηση 
των οργάνων του ΤΕΕ/ΤΔΜ στις 9/12/2019, έγινε με απόλυτα δημοκρατικό 
τρόπο, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις. Και 

3)      Να υπενθυμίσω πως η ‘’ Νέα Πρόταση Μηχανικών’’ από ιδρύσεως της 
τάσσεται δημοσίως υπέρ των συνεργασιών. 

 Δηλώνω επίσης,  πως εμείς θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε δημοκρατικά 
πραγματικά και ουσιαστικά, χωρίς αποκλεισμούς και επίδειξη εξουσίας. Αυτό 
θέλουν από μας οι συνάδελφοι  Διπλ. Μηχανικοί και αυτό θα πράξουμε 
συνειδητά και με συνέπεια για το καλό του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 

Λύεται η συνεδρίαση  
 

 

Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
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Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
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