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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, 
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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. 
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
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Μαρία –Γενική Γραμματέας, Ματάνας Κωνσταντίνος, 
Μιμίκου Ευδοκία, Μαντζιάρης Δημήτριος, Ντώνας Ιωάννης, Παπακώστα 
Ελευθερία, μέλη  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ράλλης Κωνσταντίνος,  μέλος  
 
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2o, 3ο, 4ο 5ο, 6ο, 1ο, 
 
 
 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ4/2020 

Επικυρώνονται τα πρακτικά της 23ης συνεδρίασης Δ.Ε.  έτους 2019 και 1ης και 2ης 
συνεδρίασης της Δ.Ε. έτους 2020. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
ΘΕΜΑ 3Ο 

 
 

3α) Σχετική η Α6/Δ.Ε./Σ3/2020 απόφαση της Δ.Ε. και το με αριθμό πρωτ. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 197/13-2-2020 έγγραφο παραίτησης του συναδέλφου Γκουντρομίχου 
Γεωργίου από αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της 
ΔΕΥΑΚ.  

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ4/2020 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας  υπόψη Α6/Δ.Ε./Σ3/2020 

απόφαση της Δ.Ε. και το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. Τ.Δ.Μ. 158/4-2-2020 έγγραφο 
παραίτησης του συναδέλφου Γκουντρομίχου  Γεωργίου από αναπληρωματικό μέλος 
της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων της ΔΕΥΑΚ, μετά από διενέργεια δημόσιας 
κλήρωσης, αποφασίζει την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Πλιάτσιου Δημήτριου στην 7μελή  επιτροπή διαγωνισμού έργων της 
ΔΕΥΑΚ για το έτος 2020 από τη  συνάδελφο Γαβριηλίδου Σοφία, Πολιτικό 
Μηχανικό. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
3β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 168/6-2-2020 έγγραφο της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας και η  Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ3/2020 της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ4/2020 

Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι συνάδελφοι  
Κιάνας Μενελάου Στέργιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  
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Αγνάντου Βάϊα, Πολιτικός Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Οι συνάδελφοι Ματάνας  Κωνσταντίνος και Μιμίκου Ευδοκία ψηφίζουν λευκό. ( 6 

υπέρ, 2 λευκά). 

ΘΕΜΑ 4Ο 

Το 4ο θέμα αναβάλλεται  

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 5Ο 

 
5α.  

Ο Πρόεδρος Κιάνας Στέργιος την τροποποίηση της σύστασης της Ομάδας Έργου για 
την παρακολούθηση του προγράμματος η αμοιβή της οποίας θα οριστεί αργότερα 
με τον ορισμό της προβλεπόμενης Ομάδας Έργου από το AF (Τεχνικό Δελτίο) για την 
υλοποίηση προετοιμασία του έργου (καταγραφή για Unesco) 
 
Αιτιολογεί  την εισήγησή του υπέρ της αντικατάστασης του Υπεύθυνου Έργου και 

του Συντονιστή του Προγράμματος με το κάτωθι σκεπτικό: Στο Πρόγραμμα υπήρχαν 

αδικαιολόγητες μέχρι σήμερα καθυστερήσεις με αποτέλεσμα σήμερα, ένα χρόνο 

σχεδόν πριν τη λήξη του Προγράμματος, να μην έχουμε προβεί ακόμα στις 

απαραίτητες προκηρύξεις για την κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων. Χωρίς να 

μειώνουμε τη δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα οι συνάδελφοι Αλμπάνης και 

Μαργαρίτης, εκτιμούμε ότι η εμπειρία των νέων μελών μπορεί να επιφέρει τα 

απαιτούμενα αποτελέσματα και να οδηγήσει στην ολοκλήρωση του Προγράμματος 

εντός των χρονοδιαγραμμάτων που αυτό ορίζει. Καθώς τόσο η επιτυχία του, όσο και 

η αποτυχία του θα βαρύνει τη νυν Διοίκηση, στις ευθύνες που της αναλογούν από 

την ανάληψη των καθηκόντων της και μετά, προτείνω την αντικατάσταση των 

μελών των ανωτέρω θέσεων. 

 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ4/2020 

ΘΕΜA: Τροποποίηση  Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου «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” (θεματικός 
άξονας 2. Boosting the local economy, θεματική προτεραιότητα 2d. 
encouraging tourism and cultural and natural heritage), του 
Προγράμματος ΙNTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020”. 
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Ο Πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1486/84 και το άρθρο 14 του Ν. 2187/94 και το Π.Δ. 
7/2010 

2. Το Programme and Project Manual του Προγράμματος INTERREG IPA II 
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” 

3. Την απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ5/2016 της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ 
σχετικά με τη συμμετοχή του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ στην υποβολή πρότασης με τίτλο 
προτεινόμενου έργου «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” στο πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II 
CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” 

4. Το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Application Form και Specification 
of Budget Costs) το οποίο υποβλήθηκε και εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής 
εταίρου του έργου για λογαριασμό του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ στην Διαχειριστική Αρχή 
του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION 
PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” 

5. Το υπογεγραμμένο Partnership Agreement μεταξύ του επικεφαλής εταίρου 
και των υπόλοιπων εταίρων του έργου. 

6. Το υπογεγραμμένο Subsidy Contract μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και της 
Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER 
COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” 

7. Την Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 απόφαση της Δ.Ε.  

8. Την εισήγηση του Προέδρου της Δ.Ε. Κιάνα Στέργιου  

9. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου 

 

Αποφασίζουμε 

 
Την τροποποίηση  της  ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου «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” του Προγράμματος  ΙNTERREG IPA II CROSS-
BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” .  
Η ομάδα έργου μετά από αντικατάσταση και συμπλήρωση των μελών της έχει  ως 
εξής: 

 

 

 

Συντονιστής Έργου: Καφάσης Περικλής , μέλος της Αντιπροσωπείας 
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του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

Υπεύθυνος Έργου: Παππάς Δημήτριος, Πρόεδρος Ν.Ε.  του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ Νομού Καστοριάς  

Επιστημονική Υποστήριξη του 

Έργου: 

Α) Συλλίρης Νικόλαος, αντιπρόεδρος Δ.Ε. 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 Β) Μιμίκου Ευδοκία,   μέλος της ΔΕ του 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Γ) Αγνάντου Βάια, μέλος της Αντιπροσωπείας 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ και του Τ.Ε.Ε. 

 Δ)Λιάκου Αικατερίνη, μέλος της  

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ Αντιπροσωπείας 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Ε)Μαργαρίτης Νικόλαος, μέλος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 ΣΤ) Αλμπάνης Πέτρος, μέλος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 Ζ)Γρηγοράκου Ελισάβετ, μέλος του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 
 
Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου συνίστανται ως εξής: 
 

 Επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg Greece-
Albania για τις υποχρεώσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ ως εταίρου και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των. 

 Την αποσαφήνιση όλων των παραδοτέων ώστε να καθορισθεί το πλαίσιο και 
η διαδικασία ανάθεσής αυτών προς υλοποίηση 

 Τον καθορισμό του νομικού πλαισίου που θα διέπει όλες τις διαδικασίες 
υλοποίησης του έργου 

 Τον χρονοπρογραμματισμό ενεργειών 

 Τον έλεγχο των μέχρι τώρα ενεργειών-παραδοτέων-δαπανών ώστε να 
ενημερωθεί η Διαχειριστική Αρχή του Interreg 

 Την ενημέρωση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής για ότι της ζητηθεί και 
άπτεται των ως άνω αρμοδιοτήτων της  

 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
Οι συνάδελφοι Μιμίκου Ευδοκία, Ματάνας Κωνσταντίνος και Ντώνας Ιωάννης 

ψηφίζουν κατά (5 υπέρ, 3 κατά),  αιτιολογώντας: 

Ματάνας Κωνσταντίνος: Θεωρώ ότι η αντικατάσταση της ομάδας ίσως 
δημιουργήσει προβλήματα στην ροή του έργου με σκοπό την ολοκλήρωση του μέσα 
στα στενά χρονικά πλαίσια στα όποια θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Τα άτομα τα 
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όποια συγκροτούν την παρούσα ομάδα έργου είναι τα πλέον ενημερωμένα και 
γνωρίζουν τα πλαίσια του προγράμματος, άρα θεωρώ την αντικατάσταση τους 
 άσκοπη. 

 

Ντώνας Ιωάννης  : Όσον αφορά στην πρόταση του Προέδρου της Δ.Ε. του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. συν. Στέργιου Κιάνα, για αντικατάσταση μελών της Ομάδας Έργου του 

ευρωπαϊκού εγκεκριμένου προγράμματος   στο Interreg Greece Albania  2014-2020 

«Tactical Tourism» και πιο συγκεκριμένα την υποβάθμιση του συντονιστή της συν. 

Νίκου Μαργαρίτη και του υπεύθυνου έργου συν. Πέτρου Αλμπάνη, θέλω να τονίσω 

τα εξής :  

Οι δύο συνάδελφοι είναι αυτοί που προετοίμασαν, συνέταξαν και επιμελήθηκαν τη 

συνολική πρόταση υποβολής στο Interreg και επί 2,5-3 χρόνια αμισθί, συντονίζουν 

μόνοι τους όλα όσα απαιτεί η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος και είναι άδικο 

τη χρονική περίοδο αυτή, 11 μήνες πριν τη λήξη του προγράμματος να 

αντικαθίστανται χωρίς να έχουν ενημερωθεί προηγουμένως. Η ένστασή μου αφορά 

την ενέργεια της αντικατάστασης των δύο συγκεκριμένων συναδέλφων και δεν 

στρέφεται σε καμία περίπτωση εναντίον των συναδέλφων που θα στελεχώσουν τη 

νέα Ομάδα Εργασίας και στους οποίους εύχομαι να επιτύχουν το έργο του.  

5β. Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 249/24-2-2019 πρόσκληση για 

συνάντηση των εταίρων του προγράμματος  Tactical Tourism   στο Berat  Αλβανίας 

στις 13 Μαρτίου 2020.    

Μιμίκου Ευδοκία : Η ψήφος μου για το πέμπτο θέμα της 4ης συνεδρίασης είναι 

Κατά. 

Το σκεπτικό της απόφασης μου είναι το κάτωθι. Η συμμετοχή μου στην ομάδα 

έργου του προγράμματος Tactical Tourism είναι επιθυμία και επιλογή μου.  Αφενός 

θα ήθελα να προσφέρω στην συνέχεια του, αφετέρου η θεματική του αποτελεί 

προσωπικό μου ενδιαφέρον, ως Αρχιτέκτων Μηχανικός. Ωστόσο η αντικατάσταση 

του συντονιστή και του υπεύθυνου έργου με βρίσκει αντίθετη, παρόλο που και τα 

δύο πρόσωπα παραμένουν στην ομάδα ως μέλη. Η πρόοδος του προγράμματος , 

όπως μας παρουσιάστηκε από τα δύο προαναφερθέντα άτομα με ικανοποίησε 

πλήρως. Θεωρώ την μέχρι στιγμής πορεία τους αξιόλογη και ουσιαστική. Επομένως 

η αντικατάσταση τους αδικεί, κατ’ εμέ την εργασία που προσέφεραν στο  

πρόγραμμα.  

Συνεπώς παρόλο που επιθυμώ να μετέχω στην ομάδα έργου, η απόφαση μου 

βασίζεται στην αναγνώριση της προσφοράς των συναδέλφων.   

 

 
 
 
 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ4/2020 
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Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη  
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015(ΦΕΚ 94/Α) υποπαράγραφος Δ.9 «δαπάνες 

μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας 

2.  Τη με αριθμό πρωτ. 2/74450/ΔΕΠ/24-1-2015 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών με θέμα «παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 

προηγούμενων διατάξεων.   

3. Το έργο με τίτλο «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 που 

εντάχθηκε στο πρόγραμμα  Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II CROSS-

BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” και στο 

οποίο το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ συμμετέχει ως δικαιούχος  

4. To εγκεκριμένο τεχνικό Δελτίο του Έργου  (Application Form και Specification of 

Budget Costs),  ο υπογεγραμμένο Partnership Agreement μεταξύ του 

επικεφαλής εταίρου και των υπόλοιπων εταίρων του έργου και τα 

υπογεγραμμένο Subsidy Contract μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και της 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος INTERREG IPA II CROSS-BORDER 

COOPERATION PROGRAMME “GREECE-ALBANIA 2014-2020” 

5. Την  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 249/24-2-2019 πρόσκληση για συνάντηση 

των εταίρων του προγράμματος  Tactical Tourism   στο Berat  Αλβανίας στις 13 

Μαρτίου 2020.    

6. Την με αριθμό Α4/Δ.Ε./Σ4/2020  απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τροποποίηση  της  ομάδας έργου για την υλοποίηση του έργου 

Tactical Tourism  

 

αποφασίζει την μετάβαση των μελών-συναδέλφων της ομάδας  Έργου, Παππά 

Δημητρίου , υπεύθυνου έργου και Μαργαρίτη Νικόλαου, και Αλμπάνη Πέτρου 

μελών της Ομάδας Έργου στο  Berat  Αλβανίας στις 13  Μαρτίου 2020 για τη 

συμμετοχή τους  στην  σύσκεψη . 

 

Ο προϋπολογισμός των εξόδων μετάβασης ανέρχεται στο ύψος των 500 Ευρώ.  Η 

συνολική δαπάνη της παραπάνω μετάβασης θα βαρύνει τον Κ.Α.  9919.01 

προϋπολογισμού του ΤΕΕ 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
ΘΕΜΑ 6Ο 

Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 269 /27-2-2020 αίτηση της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για 

διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.  
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Γίνεται ενημέρωση ότι θα ακολουθηθεί σχετικά η διαδικασία ανάρτησης της 

αίτησης στην σελίδα του Τ.Ε.Ε. για εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματογνωμόνων.  

 
Λύεται η συνεδρίαση 
  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
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