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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 
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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. 
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 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο 
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα 
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος 2.2020». Για να τα διαβάσετε πατήστε 
εδω 
 
 

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

https://www.dropbox.com/sh/8boh76djoxfl58s/AAD-P6Uiz37p8r_3YmG5HE65a?dl=0
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : Ε.Η.: Έγγραφο Μελών Ο.Ε. για την 

μετάβαση   1ο, 2ο,  5ο (Ε.Η.1: πρόταση επιστολής ,4ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο ,9ο,  10ο   

 

 

Ε.Η.1: Έγγραφο  Μελών Ο.Ε. «Μελέτη εκτίμησης του κόστους μετάβασης της 

Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς μηδενικής λιγνιτικής παραγωγής-εξέταση 

σεναρίων»  

 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας ενημερώνει το σώμα  για τη συνάντηση που 

είχε στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. με δύο μέλη της Ο.Ε. του Τμήματος «Μελέτη εκτίμησης 

του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς μηδενικής λιγνιτικής 

παραγωγής-εξέταση σεναρίων» Καρλόπουλο Ευάγγελο και Σωτηρόπουλο Δημήτριο  

στα πλαίσια της  διερεύνησης ενόψει της επικείμενης λήξης στις 11 Φεβρουαρίου 

2020.   

 Σχετικά εστάλη και η παρακάτω πρόταση από τον κο Καρλόπουλο (αριθμ. πρωτ. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 130/29-1-2020): 

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης 

ζήτησε επειγόντως πριν τα Χριστούγεννα την εκπόνηση της ίδιας μελέτης για 

λογαριασμό της Περιφέρειας, καθίσταται προφανές ότι θα ήταν τουλάχιστον αδόκιμη 

η εκπόνηση της ίδιας μελέτης δύο φορές.  

Αυτών δεδομένων, η Ο.Ε. εισηγείται τα ακόλουθα: 

 Να γίνει τροποποίηση του αντικειμένου της μελέτης της Ο.Ε., προκειμένου 

να καλύψει κρίσιμα ζητήματα που θα αναδειχθούν για το ΤΕΕ/ΤΔΜ, στην 

κατεύθυνση της απολιγνιτοποίησης. 

 Τα μέλη των νέων Μόνιμων Επιτροπών  να  εισηγηθούν το νέο περιεχόμενο 

της μελέτης.» 

 

 

  

Το μέλος της Ο.Ε.  και μέλος της Δ.Ε. Ελευθερία Παπακώστα  αναφέρει ότι δεν 

κλήθηκε ποτέ και δεν είναι ενήμερη ούτε για το έργο της Ο.Ε.  ούτε για το αίτημα 

των δύο συναδέλφων της Ομάδας.  

Ακολουθεί συζήτηση   

 
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ2/2020 

Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μετά από πρόταση μελών της Ομάδας Εργασίας και 

λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας έχει 

εκπονηθεί από μέλη της Ομάδας και έχει παραδοθεί στον περιφερειάρχη μετά από 

επείγον αίτημά του,  αποφασίζει την κατάργηση της Ομάδας Εργασίας που 

συστάθηκε και συγκροτήθηκε με την Α3/Δ.Ε./Σ19/2019 απόφαση της Δ.Ε. στις 10-

10-2019.  

Θεωρώντας δε  ότι το ζήτημα της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς 

μηδενικής λιγνιτικής παραγωγής είναι μείζονος σημασίας για την περιφέρεια μας, 

τους μηχανικούς  και ως εκ τούτου για το Τ.Ε.Ε., δεσμεύεται   ότι θα συγκροτήσει 

νέα Ομάδα Εργασίας σχετικά με το θέμα με ακριβές περιεχόμενο και αντικείμενο που 

θα καθοριστεί από την νέα Μόνιμη Επιτροπή που θα συσταθεί.  

Τέλος αποφασίζεται να κληθούν τα μέλη της Ομάδας Εργασίας σε επόμενη 

συνεδρίαση για ενημερωτική συζήτηση για το θέμα. 
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Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘΕΜΑ 1ο  
 
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος  
1δ) και 1στ) Ο Αντιπρόεδρος Συλλίρης και ο Πρόεδρος Κιάνας ενημερώνουν 
για τις συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. που παρευρέθηκαν αναφέροντας ότι  το Κέντρο 
είναι στην διαδικασία κλεισίματος.                                                           
                  
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας ενημερώνει το σώμα για το αίτημα του 
επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης «Κοζάνη Τόπος να ζεις » Λευτέρη Ιωαννίδη  
για συνάντηση με το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. το επόμενο διάστημα με θέμα συζήτησης της 
απολιγνιτοποίηση  και τη Δίκαιη Μετάβαση στη νέα πραγματικότητα.  
                                         
Το μέλος της Δ.Ε. Δημήτριος Μαντζιάρης  αναφέρει την αναγκαιότητα 
σιδηροδρομικής σύνδεσης της Κοζάνης με την πόλη της  Βέροιας.  
 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο  
 

 

2α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 24/10-1-2020 έγγραφο του Δ/νσης 

Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού Δυτικής Μακεδονίας για ορισμό 

εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τα συμβούλια Αρχιτεκτονικής στις Περιφερειακές 

Ενότητες Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας ενημερώνει ότι αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπροσώπους αλλά κατατέθηκαν 
μέχρι τώρα μόνο δύο διαθεσιμότητες. 
Ενημερώνει επίσης ότι οι απαντήσεις στην αντίστοιχη πρόσκληση για την 
συγκρότηση των ΣΥΠΟΘΑ ( λήγει στις 31-1-2020) είναι μόνο πέντε. 
 

 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ2/2020 
Αποφασίζεται να δοθεί παράταση μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου για τις προσκλήσεις 

ενδιαφέροντος προς συναδέλφους μηχανικούς για συμμετοχή ως εκπροσώπων στα 

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και ΣΥΠΟΘΑ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

2β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 50/15-1-2020 έγγραφο της Δημοτικής 

Επιχείρησης Υδρευσης –Αποχέτευσης Εορδαίας   

 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ2/2020 
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην 
Επιτροπή Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
(μελέτη –κατασκευή) Αναβάθμιση ΕΕΛ Πτολεμαΐδας – Δευτεροβάθμια 
Επεξεργασία οι συνάδελφοι : 
Δαλάκης Νικόλαος, ΜΗΧ.ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,  ως τακτικό μέλος  
Κιάνας Ιωάννη Στέργιος, Π.Μ.,  ως αναπληρωματικό μέλος. 
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Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
2γ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 60/16-1-2020 έγγραφο του Τμήματος 

Μελετών του Δήμου Κοζάνης .  

 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ2/2020 
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Μελετών του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με 
την παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 οι συνάδελφοι :  
 
 
 
Ριζόπουλος Φώτιος, ΑΤΜ, ως τακτικό μέλος  

Πλιάτσιος Δημήτριος, ΗΜ , ως αναπληρωματικό μέλος  

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 

2δ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 100/23-1-2020 έγγραφο του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κου Γεωργίου Κασαπίδη. 

 
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ2/2020 

Ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Ομάδα Εργασίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας για την καταγραφή, αξιολόγηση και την νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων κτιρίων του Δημοσίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που 
έχει συσταθεί με την με Αριθμ ΑΔΑ 9Β747ΛΨ-Θ14 απόφαση του περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας, οι συνάδελφοι :  
Γάτσου Εύη , ΠΜ,  ως τακτικό μέλος  
Εμμανουήλ Μαρία, Π.Μ. , ως αναπληρωματικό μέλος.  
Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 
 

ΘΕΜΑ 3ο  
 
Γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 62/16-1-2020 αίτηση 
για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  
                                                          
                                                         Α6/Δ.Ε./Σ2/2020 
 
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των 2.628,00 € (Δύο Χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οχτώ Ευρώ ) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων.  
Μετά την κατάθεση του ποσού από τον αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως 
αρμόδιος πραγματογνώμονας ο κος  Κώττας Θεόδωρος, ηλεκτρολόγος 
μηχανικός.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν  

 

ΘΕΜΑ 4ο  
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O συν. Αλμπάνης Πέτρος, μέλος ΤΕΕ/ΤΔΜ, υπεύθυνος έργου σύμφωνα με την 
Α9/Δ.Ε./Σ9/2018, ενημερώνει  για την εξέλιξη του εγκεκριμένου προγράμματος 
INTERREG IPA CBC Greece – Albania “TACTICAL TOURISM”, 85% συμμετοχή 
European commision και 15% εθνική συμμετοχή (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 681/ 24-
8-2018 -  απόφαση του Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης περί ένταξης στο Π.Δ.Ε.  
ΑΔΑ : 6ZΤ8465ΧΙ8-2ΓΒ) συνολικού προϋπολογισμού για τον εταίρο ΤΕΕ/ΤΔΜ 
129.460 ευρώ.  
 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με την απόφαση υποβολής 
πρότασης στα στρατηγικα έργα του Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 
(Α6/Δ.Ε./Σ5/2016), με την απόφαση προετοιμασίας έναρξης υλοποίησης του 
(Α3/Δ.Ε./Σ7/2017) και με την απόφαση υλοποίησης του (Α7/Δ.Ε/Σ9/2017). 
 
Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους: 
1. Περιφέρεια Αργυροκάστρου (AL) - Συντονιστής 
2. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (GR) 
3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς 
(GR) 
4. Περιφέρεια Μπεράτ (AL) 
5. Περιφέρεια Ηπείρου (GR) 
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (GR) 
 
και έχει προϋπολογισμό 2.471.083,00 €. Χρόνος υλοποίησης του 36 μήνες (με 
επίσημη έναρξη σύμφωνα με το Partnership Agreement  την 1η Μαρτίου 2018) 
 
Στόχος του έργου TACTICAL TOURISM «Targeted ACTIons for the 
preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and 
naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border 
area» με το ακρωνύμιο “TACTICAL TOURISM”, «Στοχευμένες Δράσεις για την 
συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού, πολιτιστικού και 
φυσικού πλούτου για την ενίσχυση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή 
Ελλάδας-Αλβανίας» (θεματικός άξονας 2. Boosting the local economy, θεματική 
προτεραιότητα 2d. encouraging tourism and cultural and natural heritage), είναι 
η δημιουργία ενός δικτύου φορέων μέσω των Περιφερειών της Διασυνοριακής 
Περιοχής Ελλάδας-Αλβανίας, ικανού να υλοποιήσει πολιτικές και δράσεις προς 
την κατεύθυνση διατήρησης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων που 
στηρίζουν την τουριστική βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κύριες δράσεις του έργου 
περιλαμβάνουν: 

- τη δημιουργία νέων τουριστικών σημείων ενδιαφέροντος  

- τη βελτίωση  της πρόσβασης στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος  

- τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Καστοριά  

- εργασίες αποκατάστασης των όμορφων πλακόστρωτων γειτονιών στην 

πόλη του Μπεράτ, προστατευόμενη από την UNESCO κτλ. 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο ενώνει 3 προστατευόμενες από την UNESCO 
πόλεις (Κέρκυρα, Αργυρόκαστρο και Μπεράτ), δημιουργώντας ένα cluster 
πόλεων στο οποίο θα προσπαθήσει να ενταχθεί και η Καστοριά υποβάλλοντας 
φάκελο στα πλαίσια του έργου, για την ένταξή της στην UNESCO. Αυτή είναι και 
η δράση που πρέπει να φέρει σε πέρας το ΤΕΕ/ΤΔΜ: η προετοιμασία του υπο 
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υποβολή φακέλου ένταξης τμήματος της πόλης της Καστορίας στην Unesco ( η 
υποβολή γίνεται θεσμικά από το Δήμο Καστοριάς). Η κύρια καινοτομία το έργου 
έγκειται στην συνεργασία για πρώτη φόρα των κατάλληλων φορέων με σκοπό 
την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης στη διασυνοριακή περιοχής Ελλάδας-
Αλβανίας. 
 
Αυτά που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής είναι: 

- προγραμματισμένες συναντήσεις προόδου με τους εταίρους σε 
Αργυρόκαστρο και Καστοριά 

- συναντησεις ενημερωτικές με τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος 
- συναντήσεις εργασίας με την ΕΦΑ Καστοριάς και το Δ. Καστοριάς 
- συναντήσεις εργασίας με εξιδικευμένα στελέχη του ΥΠΠΟΑ 
- προετοιμασία  και υλοποίηση προμήθειας Η/Υ, laptop, projector και multi 

faction printer για τις ανάγκες του προγράμματος όπως αυτές 
περιγράφονται και προδιαγράφονται αναλυτικά στο εγκεκριμένο 
Τεχνικό δελτίο παραδοτέων που κατατέθηκε στο Interreg IPA CBC 
Greece-Albania 

- μικροέξοδα τύπου ICT & αναλώσιμων για τη διαχείριση του 
προγράμματος 

- επιμέλεια όλων των αλλαγών, προόδων εξέλιξης, δελτίων ωριμότητας 
παραδοτέων, εσωτερικών αξιολογήσεων των διαδικασιών του 
προγράμματος, αναφορών κάθε είδους, παρουσιάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ κτλ 

-  αξιοποίηση δυνατοτήτων και πληρωμές μέσω του e-pde 
- Παρακολούθηση πράξεων μέσω δημιουργίας ηλεκτρονικού (ops)  δελτίου 

δήλωσης δαπανών με πλήρη συσχέτιση δαπανων, παραστατικών 
αναδοχου και προμηθευτων, δημιουργια δεικτών παρακολούθησης , 
ιστορικο μεταβολών, επικαιροποιηση διαφορων στοιχειων, προετοιμασία 
αιτήματος ορισμού επαληθευτή κτλ 

 
Προγραμματίζονται να υλοποιηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα: 
 

- Προετοιμάσια προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον 
διαχειριστή του προγράμματος και τα άτομα που θα αποτελέσουν την 
ομάδα που θα εργαστεί στο έργο  

- Δημιουργία βασης δεδομένων καταχώρησης στοιχείων έρευνας 
- Δημιουργία handbook που θα περιέχει στοιχεία από την παραπανω βάση 
- Διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης παραδοτέων κτλ 

 
Υπενθυμίζεται ότι μετά την αιτούμενη αλλάγη (που εγκρίθηκε  τον Ιουλιο του 
2019 από external σε staff) το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα υλοποιήσει τα αναγκαία παραδοτέα 
με συγκρότηση Ομάδων Εργασίας (και ατομικές συμβάσεις εργασίας), όπως 
προβλέπεται από τον κανονισμό του και την κείμενη νομoθεσία. 

 

 
ΘΕΜΑ 5ο  

 

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας εισηγείται σχετικά :  
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Μετά από την τόσο μεγάλη διάσταση που έλαβε το θέμα με τη γέφυρα των 

Σερβίων, αλλά και τη γενικότερη αδιαφορία στην αξιολόγηση της λειτουργικής 

και στατικής επάρκειας των υποδομών μας, προτείνω το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. να 

συστήσει εξειδικευμένη Ομάδα Εργασίας που θα έχει το ρόλο του  Τεχνικού 

Συμβούλου στα θέματα των υποδομών της περιφέρειάς μας και θα συμβάλει 

στην καταγραφή όλων των υποδομών, αλλά και την κατηγοριοποίηση της 

επικινδυνότητάς τους, βοηθώντας ουσιαστικά στην δημιουργία μητρώου 

υποδομών στο σύνολο της περιφέρειας.    

 

 

 

 

 

 

Α7/Δ.Ε./Σ2/2020 

Με αφορμή τη γέφυρα των Σερβίων αποφασίζεται ομόφωνα  η σύσταση,  

επιστημονικά και τεχνικά εξειδικευμένης στις υποδομές, Ομάδας Εργασίας που θα 

είναι σε ετοιμότητα και θα βρίσκεται στη διάθεση όλων των φορέων της περιοχής.  

Στην κατεύθυνση αυτή και επειδή το μεγαλύτερο ζήτημα που υπάρχει με τις 

υποδομές αυτές είναι η παντελής έλλειψη ελέγχων της κατάστασης τους, που 

προκύπτει από τη χρήση, την παλαιότητα τους και άλλες παραμέτρους, θα ζητηθεί  

σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του ΤΕΕ, έτσι ώστε 

να δημιουργηθεί μητρώο για όλες τις υποδομές της Περιφέρειας μας.  

Επικυρώνεται αυθημερόν  

 

ΘΕΜΑ 6ο  
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας,  υπενθυμίζοντας το έγγραφο της 
περιφέρειας (αριθμός πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 5/3-1-2020)   πρόσκλησης  για 
υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία με τίτλο : 
Υπηρεσίες και εφαρμογές  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για το οποίο έγινε 
ενημέρωση στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία αφορά και τα επιμελητήρια,  
προτείνει  την διερεύνηση υποβολής πρότασης για το Τμήμα μας.   

Α8/Δ.Ε./Σ2/2020 

Αποφασίζεται η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη από τους συναδέλφους 

Πτωχούλη Παναγιώτη, Ματάνα Κώστα,  Εμμανουήλ Μαρία και τον Πρόεδρο της 

Δ.Ε. Κιάνα Μεν. Στέργιο για να εξετάσει τη δυνατότητα κατάθεσης πρότασης 

από πλευράς του ΤΕΕ – ΤΔΜ στο    επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής 

Μακεδονίας με τίτλο : Υπηρεσίες και εφαρμογές  ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 7ο  
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  στο πλαίσιο  αναγκαιότητας ευρύτερων 

συνεργασιών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με φορείς της περιφέρειάς μας ,  λαμβάνοντας 

υπόψη και το ενδιαφέρον που ήδη έχει εκφραστεί,  προτείνει την εξουσιοδότηση 
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αρμοδιότητας στο προεδρείο της Δ.Ε. για την οργάνωση  και πραγματοποίηση 

των συναντήσεων με εκπροσώπους δημοσίων φορέων , είτε μεμονωμένα είτε με 

οποιοδήποτε άλλο μέλος του Προεδρείου ή της ΔΕ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Α9/Δ.Ε./Σ2/2020 

Αποφασίζεται η εξουσιοδότηση αρμοδιότητας στο Προεδρείο της Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για οργάνωση  και πραγματοποίηση συναντήσεων με 

εκπροσώπους δημοσίων φορέων της περιοχής για την οργάνωση  και 

πραγματοποίηση των συναντήσεων με εκπροσώπους δημοσίων φορέων , είτε 

μεμονωμένα είτε με οποιοδήποτε άλλο μέλος του Προεδρείου ή της ΔΕ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο  
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  καταθέτει την παρακάτω πρόταση για τη 

συγκρότηση των νέων Μόνιμων Επιτροπών του Τμήματος.  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 

Οι Μόνιμες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 15νόμο 

1486/18-10-1984, που αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. Είναι όργανα με 

εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτές. 

Παράλληλα, αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα 

δραστηριότητας που κάθε μία αναφέρεται, να ενημερώνουν τη Διοικούσα Επιτροπή 

και να προετοιμάζουν τις απόψεις του Τμήματος για θέματα που προκύπτουν. Ο 

αριθμός και το αντικείμενο των Μόνιμων Επιτροπών καθορίζεται από την 

Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Τμήματος, μετά από εισήγηση της Διοικούσας 

Επιτροπής ενώ η σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται στη συνέχεια με 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Πέραν των μόνιμων επιτροπών υπάρχει η 

δυνατότητα σύστασης έκτακτων μόνιμων επιτροπών καθώς και ομάδων εργασίας.  

Για την τετραετία 2020-2023 εισηγούμαστε τη σύσταση 8 Μ.Ε. αποτελούμενες από 

10 τακτικά μέλη και αντίστοιχα αναπληρωματικά,  με τα παρακάτω αντικείμενα 

εργασίας: 

 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

4. ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

5. ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
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8. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

Αξιοποίηση νέων ενεργειακών τεχνολογιών και εξέλιξη ενεργειακού δυναμικού της 

περιοχής. 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ενεργειακή ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και διαμόρφωση ενεργειακής 

συνείδησης καταναλωτών. 

Ενεργειακές αναβαθμίσεις 

Νομοθεσία ενεργειακών ζητημάτων 

 

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Περιβαλλοντικά ζητήματα 

Αξιοποίηση και έλεγχος φυσικών πόρων 

 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Θέματα αναπτυξιακών προτάσεων-σχεδίων σε επίπεδο Περιφέρειας 

Θέματα πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα  

Θέματα επιχειρηματικότητας–αναπτυξιακού νόμου 

Μόχλευση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων (με στόχευση σε προσκλήσεις που 

ανακοινώνονται και στις οποίες το ΤΕΕ μπορεί να συμμετέχει ως δικαιούχος), από 

κοινού ή μεμονωμένα με άλλες Μ.Ε 

 

4. ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

Σύνδεση και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με επιστημονικούς φορείς και με 

επιστημονικά Ινστιτούτα. 

Στήριξη και προβολή επιστημονικού έργου. 

Παρακολούθηση επιστημονικών  εξελίξεων 

Θέματα Έξυπνης Εξειδίκευσης και καινοτομίας 

Προτάσεις για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία των οργάνων 

διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

5. ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Χωροταξικός, πολεοδομικός σχεδιασμός. 

Χρήσεις γης και γενικά πολεοδομικά θέματα. 

Χωροθέτηση δραστηριοτήτων. 

Διερεύνηση προτάσεων για αναπλάσεις περιοχών.  

Δομημένο περιβάλλον και ποιότητα ζωής. 

 

6. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

Προαγωγή των θεμάτων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 
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Παρακολούθηση των σημαντικών τεχνικών – αναπτυξιακών έργων και μελετών  σε 

επίπεδο περιφέρειας και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών σύνδεσης των μεγάλων έργων 

με τις τοπικές κοινωνίες 

Έλεγχος των υποδομών και δημιουργία μητρώου υποδομών 

Έλεγχος νομιμότητας κατασκευών και στατικής επάρκειας 

Παραγωγικός εξοπλισμός, Συμμόρφωση προϊόντος, Αυτοματισμός, Ανάλυση 

διαδικασιών παραγωγής 

 

7. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Καταγραφή και ανάδειξη σημείων ενδιαφέροντος  

Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς  

Τουριστικός σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας 

 

8. ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ζητήματα επαγγελματικής ύλης , άσκησης επαγγέλματος , καθημερινότητα 

Εκπαίδευση και επιμόρφωση στην άσκηση του επαγγέλματος 

καταγραφή ,ανάλυση, συζήτηση και διαμόρφωση προτάσεων επί του συνόλου των 

ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των Μηχανικών 

 

 

 

Ακολουθεί συζήτηση  

Ο συνάδελφος Ματάνας Κώστας προτείνει να είναι ανοικτές για τα μέλη που 

επιθυμούν να συμμετέχουν.  

                         

Α10/Δ.Ε./Σ2/2020 

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. εγκρίνει την πρόταση του Προέδρου 

της Δ.Ε. για τον αριθμό και το αντικείμενο των Μονίμων Επιτροπών όπως 

κατατέθηκε και παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο της Δ.Ε. 

Όσον αφορά τον αριθμό των μελών των Επιτροπών αποφασίζεται αυτές να 

είναι ανοικτές για τους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν  . 

Η παραπάνω πρόταση αποτελεί την εισήγηση  της Δ.Ε. προς την Αντιπροσωπεία 

του Τμήματος η οποία είναι αρμόδια για την έγκρισή της  σύμφωνα με το άρθρο 

11   του Ν . 1486 /1984. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  

 
 

ΘΕΜΑ 9ο  
 

Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2019. 
 

Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ2/2020 
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Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2019, όπως 
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του 
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 108/24-1-2020) και εμφανίζεται στην 1η και στην 2η 
στήλη της εισήγησης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2020 από  την  
υπηρεσία και τον πρόεδρο. 
 

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ2/2020 
 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2020 που 
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του 
Τμήματος (αρ.πρωτ.:108/24-1-2020) και εμφανίζεται στην 1η και στην 3η στήλη 
της εισήγησης.  
 
 Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘΕΜΑ 10ο  
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας  αναφερόμενος στην αναγκαιότητα 

επικοινωνίας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τα μέλη  του με   σύγχρονους τρόπους 

επικοινωνίας εισηγείται την δημιουργία σελίδας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Facebook.   

Αναφέρεται σχετικά ότι δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμα όλα οι διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των μελών του Τμήματος γεγονός που δυσχεραίνει 

την άμεση ενημέρωση όλων των μελών. 

 Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ2/2020 
 

Αποφασίζεται  η δημιουργία σελίδας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο Facebook.  

Διαχειριστής της σελίδας ορίζεται  η Γενική Γραμματέας της Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Μαρία Εμμανουήλ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο  
Απόφαση Α14/Δ.Ε./Σ2/2020 

Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους 100 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την επίδοση προσκλήσεων με δικαστικό επιμελητή για υπόθεση του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου του Τμήματος. 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0429 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Απόφαση Α15/Δ.Ε./Σ2/2020 
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους 35   Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τα γραφεία του Τ.Ε.Ε. στην 
Κοζάνη.  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1381 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 

πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 

ΑΔΑ: ΩΜΟΣ46Ψ842-0Τ4



 
Απόφαση Α16/Δ.Ε./Σ2/2020 

Αποφασίζεται η προέγκριση της δαπάνης ύψους 100 (εκατό)   Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παραγωγή και την προμήθεια καρτών για 
το προεδρείο της Δ.Ε. και τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας .  Η δαπάνη βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 0891 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
 

 

Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
 

 

ΑΔΑ: ΩΜΟΣ46Ψ842-0Τ4
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