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Κοζάνη ΤΡΙΤΗ  Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2.  Ενημέρωση  για την εξέλιξη του έργου ΤΑP από  εκπροσώπους της εταιρείας. 
 
3. Κοινή σύσκεψη Προέδρων Π.Τ. ΤΕΕ την Τετάρτη 1-4-2020. Έγκριση δαπάνης 
μετακίνησης. 
 
4. Tactical tourism: Συζήτηση με τη νέα Ομάδα Έργου. 
 
5. Κατάθεση πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο: Υπηρεσίες και 
εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». 
α) Σύσταση Ομάδας Έργου. 
β) Άνοιγμα κωδικών ΟΠΣ. 
γ) Αίτηση προς τη Διαχειριστική Αρχή για παράταση του προγράμματος  
 
6. Ενημέρωση πορείας προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ και  Μόνιμες Επιτροπές Τμήματος. 
 
7. Αίτημα Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  για διατύπωση 
θέσης από τη Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ/ΤΔΜ για το ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις 
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8. Προέγκριση δαπάνης για απεντόμωση στο Αρχοντικό Παπατέρπου. 
 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α) Υπενθύμιση για ορισμό εκπροσώπων για τα ΣΥΠΟΘΑ. 
β) Έγγραφο για την έναρξη διαδικτυακής διαβούλευσης για το ΣΒΑΚ Κοζάνης. 
 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος 5.2020». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Μαρία –Γενική Γραμματέας, Ματάνας Κωνσταντίνος, 
Μιμίκου Ευδοκία, Μαντζιάρης Δημήτριος, Ράλλης Κωνσταντίνος,  Παπακώστα 
Ελευθερία, μέλη  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Ντώνας Ιωάννης, μέλος  
 
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2o, 3ο, 4ο 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 1ο 
 Εκτός Ημερησίας Ε.Η.1  Θωράκιση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και  λειτουργία οργάνων 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λόγω κοροναϊου . 
Ε.Η.2  Ορισμός χρηστών  Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ.  στο πρόγραμμα Διαύγεια  
Ε.Η.3 Αίτημα  Ελληνικού τμήματος TICCIH για διάθεση στοιχείων του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σχετικά με τις δράσεις για την βιομηχανική κληρονομιά 
 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Παρευρίσκονται από την Εταιρεία τα στελέχη Γκοσλιόπουλος Μιχάλης και Χασάπης 
Γεώργιος (από Θεσσαλονίκη) που ενημερώνουν για τον αγωγό. Σχετικές χρήσιμες 
πληροφορίες (π.χ.  απαιτούμενες αποστάσεις από τον αγωγό, πώς ερμηνεύονται οι 
πληροφορίες στις πινακίδες, κ.α.)  θα αποσταλούν για ανάρτηση στην ιστοσελίδα 
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Ο Πρόεδρος συν. Κιάνας Μεν. Στέργιος   αναφέρεται στο αίτημα του Τ.Ε.Ε. για 
χρηματοδότηση από τον ΤΑΡ κάποιων εργασιών συντήρησης του Αρχοντικού 
Παπατέρπου στην Καστοριά, που είναι ιδιοκτησίας του ΤΕΕ,  μέσω του 
προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης. Ο κος Γκοσλιόπουλος, σημειώνοντας ότι ο ΤΑΡ 
εξετάζει τα αιτήματα χρηματοδότησης μόνο εφόσον προέρχονται από τους 
εμπλεκόμενους Δήμους και Περιφέρειες και όχι από άλλους φορείς, αναφέρει ότι ο 
Δήμος Καστοριάς ενώ αρχικά εισηγήθηκε τη χρηματοδότηση των εν λόγω εργασιών, 
στην πορεία αφαίρεσε το αίτημα αυτό από τις προτάσεις του. Συμπληρωματικά 
αναφέρει ότι τα διαθέσιμα χρήματα του προγράμματος Κοινωνικής Ευθύνης έχουν 
πλέον δεσμευτεί και δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του αιτήματος ή νέων 
προτάσεων. Ο Πρόεδρος Κιάνας Μεν. Στέργιος, σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια 

https://www.dropbox.com/sh/dytxb7zzrxkmvvf/AACy3bLvGKoWnNleBE8-NapAa?dl=0
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δυσάρεστη είδηση και επέρριψε ευθύνες στην προηγούμενη Διοίκηση για το 
γεγονός αυτό, είτε επειδή έγινε εν αγνοία της, δηλαδή δεν το παρακολούθησε, είτε 
επειδή έγινε εν γνώσει της και το επέτρεψε.  
  

ΘΕΜΑ 3Ο 

 
 
Ο Πρόεδρος συν. Κιάνας Μεν. Στέργιος  ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 298/5-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου ΤΕΕ συν. Στασινού για 
σύγκληση σύσκεψης Προέδρων Δ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ την Τετάρτη  1/4/2020  στην 
Αθήνα.  

 
Α1 /ΔΕ/Σ5/2020 

Αποφασίζεται  η μετάβαση και η διαμονή του Προέδρου της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ στη 
σύσκεψη Προέδρων Δ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα την 
Τετάρτη  1/4/2020, στο βαθμό που αυτή θα γίνει. Το κόστος μετάβασης και 
διαμονής υπολογίζεται σε 450 ευρώ. 

 
 

ΘΕΜΑ 4Ο 

 

Γίνεται ενημέρωση  ότι η σχετική συζήτηση έγινε πριν την έναρξη της Δ.Ε. 

Έγινε αναλυτική και εμπεριστατωμένη συζήτηση για τα πεπραγμένα του 

εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος Interreg IPA CBC Greece Albania 2014-

2020 «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” μεταξύ του πρώην  

υπεύθυνου έργου συν. Αλμπάνη Πέτρου (Α9/Δ.Ε./Σ9/2018) και των μελών της νέας 

ομάδας έργου (4η συνεδριαση 3-3-2020 περί αντικατάστασης μελών της Ομάδας 

έργου και τη συγκρότηση νέας). Στη συνάντηση παρευρίσκονται ο Πρόεδρος της 

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Στέργιος Κιάνας και τα μέλη της νέας Ομάδας έργου συν. Νίκος 

Συλλίρης, Ελισάβετ Γρηγοράκου, Δημήτρης Παππάς, Καφάσης Περικλής. Μετά την 

παρουσίαση γίνονται ερωτήσεις επί του θέματος, οι οποιές και απαντώνται 

καλύπτοντας πλήρως όλες τις απορίες της νέας ομάδας έργου, η οποία πλέον (4η 

συν. 3-3-2020) έχει αναλάβει από εδώ και στο εξής (από 3-3-2020) την ολοκλήρωση 

του εν λόγω προγράμματος. Παράλληλα ο συν. Αλμπάνης Πέτρος, αναφέρει  ότι 

πριν την έναρξη  της συζήτησης με τη νέα ομάδα έργου κατέθεσε ηλεκτρονικά (προς 

τα μέλη της Δ.Ε. και τα μέλη της νέας Ο.Ε., Αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 331/11-3-2020) την 

παραίτηση του από μέλος της νέας Ομάδας έργου ΤΕΕ/ΤΔΜ για την υλοποίηση του 

προγράμματος ΤΑCTICAL TOURISM, όπως αυτή προέκυψε κατά την 4η συνεδρίαση 

της Δ.Ε. του τμήματος στις 3-3-2020 (θέμα 5α). Yπενθυμίζεται επίσης ότι το mail 

αλλαγής, από τον επικεφαλής εταίρο (Αργυρόκαστρο), του προσωπικού υλοποίησης 

του προγράμματος από external σε staff (ομαδες εργασίες ΤΕΕ) ήρθε στις 18-9-

2019, γεγονός που δικαιολογεί την μεγάλη καθυστέρηση. 
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 Μαζί με την παραίτηση κατατέθηκε από τον συν. Πέτρο Αλμπάνη ένα αναλυτικό 

υπόμνημα πεπραγμένων (Αρ.πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 331/11-3-2020) του προγράμματος 

εώς σήμερα (10-3-2020) ως υπεύθυνος έργου της Ομάδας έργου υλοποίησης του 

προγράμματος (Α9/Δ.Ε.Σ9/2018), όπως παρακάτω: 

 
“Yπόμνημα πεπραγμένων για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg IPA CBC Greece 

Albania 2014-2020 «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” 

 
 

Κοζάνη, 10/3/2020 
 
Το παραπάνω πρόγραμμα χρηματοδοτείται κατά 85% συμμετοχή του 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) και είναι συνολικού προϋπολογισμού για τον εταίρο ΤΕΕ/ΤΔΜ 

129.460 ευρώ.  

 
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) 
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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 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. 

 

Συνοπτικά όσα έγιναν από την εκπόνηση και υποβολή της πρότασης, μέχρι σήμερα 

(10 Μαρτίου 2020): 

 

 Συνάντηση με ΕΦΑ Καστοριάς και Δήμο Καστοριάς για συντονισμό κασι 

προεργασία με σκοπό την υποβολή πρότασης στα στρατηγικα Ελλάδας 

Αλβανίας στον άξονα «Boosting the local economy” και αντικείμενο την 

υποβοήθηση εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη σύνταξη φακέλου για την 

ένταξη της Καστοριάς στην Unesco  (2η διαπεριφερειακή συνεργασία για 
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τον Τουρισμό στην Καστοριά, διοργάνωση Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, εταιρεία Τουρισμού, 8-10/4/2016)  

 Απόφαση ομοφωνη της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ  Α6/Δ.Ε./Σ5/2016  (12-4-2016) περί 

συμμετοχής του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην υποβολή πρότασης στην πρόσκληση για τα 

στρατηγικά έργα του Ελλάδα-Αλβανία (1st call for strategic project 

proposals Greece Albania 2014-2020) και συγκεκριμένα ως εταίρος στον 2ο 

άξονα «Boosting the local economy” στη θεματική προτεραιότητα «(d): 

Encouraging tourism and cultural and natural heritage» με αντικείμενο την 

υποβοήθηση για τη σύνταξη φακέλου για την ένταξη της Καστοριάς στην 

Unesco. O τίτλος 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” 

 Επιμέλεια, σύνταξη, επεξεργασία, συνεργασία με τους υπόλοιπους 

εταίρους και κυρίως με τον επικεφαλής για την υποβολή των αρχικών 

application form (A.F.), Specification of Budget Costs, Co-Financing 

statement, VAT statement, έγγραφα σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει το 

Ν.Π.Δ.Δ. ΤΕΕ/ΤΔΜ, νομική υπόστασή του κτλ.  (11-5-2016) 

 24/11/2016 έγκριση της υποβληθείσας πρότασης από το Joint Monitoring 

Committee σε συνάντηση στην Ηγουμενιτσα 

 Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ19/2016 (8-12-2016)της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ περί 

επικαιροποίησης της υποβληθείσας πρότασης (A.F. κτλ) με τις όποιες 

αναθεωρήσεις και διορθώσεις επισημάνθηκαν από τη διαχειριστική αρχή 

του Interreg  

 Ευχαριστήρια επιστολή προς την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία (τμήμα- 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Προγραμματισμού) και το 

υπουργείο Πολιτισμού (ΕΦΑ Καστοριάς) για την θετική ανταπόκριση τους 

στη συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην τρέχουσα πρόσκληση (Ιανουάριος 2017) 

 Ανάλυση και διαβούλευση της πρότασης στο Ιnterreg με τη Μ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ  

Πολιτισμού (συντονιστής Αλμπάνης Πέτρος) και τη Ν.Ε. ΤΕΕ Καστοριάς 

(Πρόεδρος Κώστας Κεχαϊδης - Φεβρουάριος 2017) 

 Αποστολή στη διαχειριστική αρχή του Interreg των διορθωμένων SoBC και 

Procurement Plan μετά τις υποδείξεις της διαχειριστικής αρχής (15/2/2017) 

 Α3/Δ.Ε./Σ7/2017 (4-5-2017) απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ περί 

απαιτούμενων ενεργειών για την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. 

 Ενημέρωση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ για την υποβολή της πρότασης 

(3η τακτική 30-5-2017) 

 Συνάντηση με ΕΦΑ Καστοριας, Δημο Καστοριάς (Αντιδήμαρχο Πολιτισμού 

κ. Παπαδημητρίου). Στη συνάντηση παρευρίσκονται και μέλη της Ν.Ε. ΤΕΕ 

Καστοριάς (15-6-2017) 
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 Α6/Δ.Ε./Σ9/2017 (22-6-2017) απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ περί 

ενημέρωσης της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για τους στοχους του έργου κτλ. 

 
Στόχος του έργου TACTICAL TOURISM 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 μέσω: 

o ανακατασκευής του σπιτιού του Αλή Πασά στο Τεπελένι 

Αργυροκάστρου και μετατροπή του σε μουσείο 

o ανακαίνισης ενός κτιρίου στη Λευκάδα και μετατροπή του σε 

Πολιτιστικό Κέντρο 

o εκπόνησης μουσειολογικής μελέτης για το νησί Λαζαρέτο της 

Κέρκυρας 

o προετοιμασίας μελέτων αδειοδότησης δύο πάρκων καταδύσεων σε 

Θεσπρωτία και Πρέβεζα 

- τη βελτίωση  της πρόσβασης στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος 

(δημιουργία πεζογέφυρας για πρόσβαση στο Τεπελένι και πλωτής 

πλατφόρμας για πρόσβαση στο νησί Λαζαρέτο της Κέρκυρας) 

- τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Καστοριά (αναστύλωση της 

εκκλησίας Αγίου Μουζεμβίκη στην Καστοριά και σύνταξη μελετών 

αναστύλωσης για άλλες 2 βυζαντινές εκκλησίες) 

- εργασίες αποκατάστασης των όμορφων πλακόστρωτων γειτονιών στην πόλη 

του Μπεράτ, προστατευόμενη από την UNESCO. 

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. 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. 

 
Διάρκεια έργου: 36 μήνες 

 

Εταιρικό σχήμα: 

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) 
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6. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας (GR) 

 
Προϋπολογισμός: 2.471.083,00 € 
  

 Α6/Δ.Ε./Σ9/2017 (22-6-2017) απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για μετάβαση 

των Δημήτρη Μαυροματίδη, Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ, Καλλιόπης  Κυριακίδου, 

μέλους Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ, Μαργαρίτη Νικόλαου, μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ, Αλμπάνη 

Πέτρου, μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ και εξωτερικού συνεργάτη ΤΕΕ/ΤΔΜ, Κιάνα 

Στέργιου του Μενελάου, μέλους Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ, στη Θεσσαλονίκη για τεχνική 

συνάντηση (10-7-207)  με τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Γραμματεία 

του Προγράμματος  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 (Managing Authority and 

Joint Secretariat of Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-

2020).  

 Α7/Δ.Ε./Σ9/2017 (22-6-2017) απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ για υλοποίηση 

του έργου «TACTICAL TOURISM» και ορισμός των Δημήτρη Μαυροματίδη, 

Προέδρου ΤΕΕ/ΤΔΜ, Καλλιόπης  Κυριακίδου, μέλους Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ, 

Μαργαρίτη Νικόλαου, μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ, Αλμπάνη Πέτρου, μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ 

και εξωτερικού συνεργάτη ΤΕΕ/ΤΔΜ, Κιάνα Στέργιου του Μενελάου, μέλους 

Δ.Ε.  ΤΕΕ/ΤΔΜ για επιμέλεια των προτεινόμενων διορθώσεων και την 

επεξεργασία των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου 

 Τεχνική συνάντηση (10-7-207)  με τη Διαχειριστική Αρχή, τη Μονάδα Γ’ και 

την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος  Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 

(Managing Authority and Joint Secretariat of Interreg IPA CBC Programme 

“Greece-Albania 2014-2020). 

 10-7-207, Συνάντηση με το διαχειριστή του επικεφαλής εταίρου (Περιφέρεια 

Αργυροκάστρου) κ. Κωνσταντίνο Γλάρο σχετικά με το ρόλο του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο 

πρόγραμμα, αλλάγες συμβατές στο Procurement Plan, reallocations Π/Υ., 

modifications of Work Packages, Deliverables κτλ 

 22/7/2017, επιμέλεια σχετικών εγγράφων προς ΔΟΥ Κοζάνης, συνταξη 

maturity sheet, milestones achievements, expenditure forecast, budget 

modification, τεχνικού δελτίου κτλ. Αποστολή τους στον επικεφαλή εταίρου 

για υποβολή της συνολικής πρότασης όλων των εταίρων 

 22/7/2017, σύνταξη εγγράφου περικοπής 2% προϋπολογισμού έργου για 

πρόβλεψη ορκωτού λογιστή-πιστοποιητή ελέγχου σύμφωνα με τις επιταγές 

του έργου και της διαχειριστικής αρχή. Ανασύνταξη Π/Υ έργου 

 27/07/207, 1η τροποποίηση έργου και τεχνικού δελτίου έργου (από staff-

ομάδες εργασίας σε external) 

 Eπιμέλεια σύνταξης κειμένου θεσμικού πλαισίου ΤΕΕ σχετικά με επιτροπές 

και Ομάδες Εργασίας (Αύγουστος 2017) 

 Εγγραφο για γνωμοδότηση προς το ΤΕΕ (Νομική Υπηρεσία) σχετικά με 

διευκρινισεις με το αν οι δραστηριότητες που έχει αναλάβει το ΤΕΕ στο 
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συγκεκριμένο έργο εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του ΤΕΕ οι οποίες πηγάζουν 

από σχετική κανονιστική πράξη (Νοέμβριος 2017) και σχετική απάντηση από 

το ΤΕΕ προς τη διαχειριστική αρχή περί καταλληλότητας του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

συμμετοχής σε τέτοια προγράμματα 

 26/1/2018. Ενημέρωση από τον επικεφαλή εταίρο για τις τελευταίες 

εκδόσεις των Application Form, Specification of Budget Costs, Procurement 

Plan, Milestones που υποβάλαμε. Ενημέρωση για επίσημη έναρξη έργου στις 

1/3/2018 με τις υπογραφές όλων των εταίρων στο Partnership Aggrement 

και Subsidy contract 

 1/3/2018. Επίσημη έναρξη του έργου. Επιμέλεια των απαραίτητων για το 

σκοπό αυτό εγγραφών (εξουσιοδοτήσεις, υπογραφές, contracts, τεχνικό 

δελτίο). Αποστολή  στους εταίρους, διαχειριστική αρχή, Περιφέρεια Δυτ. 

Μακεδονίας, ΤΕΕ κτλ των υπογεγραμμένων Partnership Aggrement και 

Subsidy contract 

 Αναλυτική ενημέρωση Αντιπροσωπέιας ΤΕΕ/ΤΔΜ για την εξέλιξη του 

Προγράμματος (4η τακτική συνεδρίαση 8-3-2018) 

 Επιμέλεια ενημέρωσης του εξιδικευμένου site του Interreg με όλα τα 

στοιχεία του εταίρου ΤΕΕ/ΤΔΜ. Επιμέλεια δημιουργίας λογότυπου με 

προδιαγραφές της διαχειριστικής (Απρίλιος 2018) 

 Αποστολή σε όλους του εταίρους έγγραφο και λογότυπα και αποφάσεις 

φορέα (Απρίλιος 2018) 

 Συμμετοχή στο info day του Interreg στη Φλώρινα (13-6-2018). Τεχνική 

συνάντηση με στελέχη της Μονάδας Γ’ της διαχειριστικής Αρχής και της 

Γραμματείας της (Συντονιστή κ. Γ. Παπαδόπουλο). Υπόδοξη εκ μέρους τους 

για αλλαγή υλοποίησης του έργου από external σε staff μεσω της 

δυνατότητας του ΤΕΕ να συγκροτεί Ομάδες Εργασίας. 

 Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 (12-7-2018) ομόφωνη απόφαση της Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ περί 

συγκρότηση Ομάδας Έργου 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» 

 
«Με τις Α6/Δ.Ε./Σ9/ 2017 και Α7/Δ.Ε./Σ9/ 2017 αποφασίστηκε η 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 – TACTICAL TOURISM» και ο ορισμός των παρακάτω συναδέλφων 

για την επιμέλεια των προτεινόμενων διορθώσεων και την επεξεργασία των 

διαδικασιών για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου. 

1. Μαυροματίδης Δημήτριος 

2. Κιάνας Στέργιος του Μενελάου 

3. Καλλιόπη Κυριακίδου 
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4. Μαργαρίτης Νικόλαος 

5. Αλμπάνης Πέτρος 

Για την επιλεξιμότητα των δαπανών κίνησης που είναι αναγκαίες προτείνεται η 

σύσταση Ομάδας Έργου κατά τα πρότυπα του Δημοσίου ώστε να είναι επιλέξιμες οι 

δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω συναδέλφων. Ήδη υπήρξε μετακίνηση στη 

Φλώρινα για το info day του Interreg Ελλάδα Αλβανία και θα υπάρξει και κίνηση 

στις 20 ή 23 Ιουλίου στο Αργυρόκαστρο για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου. 

Επισημαίνεται ότι οι απαραίτητες τροποποιήσεις γίνονται με την προηγούμενη 

απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ9/ 2017 και Α7/Δ.Ε./Σ9/ 2017. 

 

Προτείνεται με την παρούσα απόφαση η παρακάτω σύσταση 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): 

 
Α9/Δ.Ε./Σ9/2018 

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 ανάγκη υλοποίησης του έργου 

Αποφασίζουμε 
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Συγκροτούμε την ομάδα 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” ως εξής: 

 

Συντονιστής Έργου: Νικόλαος Μαργαρίτης, μέλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Υπεύθυνος Έργου: Αλμπάνης Πέτρος, μέλος του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Επιστημονική Υποστήριξη του 

Έργου: 

Α) Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος της ΔΕ 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Β) Κιάνας Στέργιος, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Γ) Κυριακίδου Καλλιόπη, μέλος της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Δ) Ήργης Δημήτριος, μέλος της Αντιπροσωπείας 

του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 
 
Οι αρμοδιότητες των μελών της Ομάδας Έργου συνίστανται ως εξής: 
 
Συντονιστής Έργου: έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών για την 
αποτελεσματική υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου του έργου, το συντονισμό των δράσεων του έργου σε 
συνεργασία με την Ομάδα Έργου καθώς και με το αρμόδιο τμήμα για την 
επικοινωνία και δημοσιότητα του έργου. 
 
Υπεύθυνος Έργου: έχει την ευθύνη παρακολούθησης και υλοποίησης του 
διοικητικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, την τήρηση των φακέλων του 
έργου και την καθημερινή εργασία σε σχέση με τους λοιπούς εταίρους και το δίκτυο 
των εμπλεκομένων πλευρών στο τμήμα της διαπεριφερειακής ανταλλαγής 
εμπειριών και γνώσεων.  
 
Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου: έχουν την ευθύνη της συνολικής υποστήριξης 
του έργου σε συνεργασία με το Συντονιστή Έργου και τον Υπεύθυνο Έργου. 
 
Επίσης στις αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου ανήκουν και 

 η προετοιμασία και ο έλεγχος των τευχών προκηρύξεων που θα απαιτηθούν 

 η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών 

 η συμμετοχή σε σχετικές επιτροπές, η εποπτεία και ο έλεγχος των 
παραδοτέων και των συμβατικών υποχρεώσεων αναδόχων – εξωτερικών 
συνεργατών, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας που τυχόν εκδοθούν για το σκοπό αυτό 

 η εποπτεία και ο έλεγχος των συμβατικών υποχρεώσεων του φορέα καθώς 
και 
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 η εκπροσώπηση του φορέα στις συναντήσεις του έργου όπου απαιτείται (με 
μέριμνα του Συντονιστή Έργου). 

 
Οι επιλέξιμες Δαπάνες και τα έξοδα που θα προκύψουν κατά την ενασχόληση των 
μελών της Ομάδας Έργου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου, όπου αυτό είναι 
εφικτό. 
 

2. Κατά την υλοποίηση του έργου, οι αναγκαίες διαδικασίες οικονομικής 
διαχείρισης, σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών ή Υπηρεσιών που μπορεί να 
προκύψουν, θα διενεργηθούν από την Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ και οι 
διαδικασίες πληρωμής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας (ή όπως αλλιώς οριστεί αρμοδίως)» 

 

 13/7/2018, Αίτημα ορισμού υπολόγου για το έργο (Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας) προς ΠΤΑ, Διαχειριστική Αρχή Interreg, 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,  

 13/7/2018, αίτημα αλλαγής προς τον επικεφαλή εταίρο σχετικα με αλλαγή 
των παραδοτέων (1.6.2, 3.6.1., 3.6.2, 3.6.5) από external σε staff κατόπιν 
γνωμάτευσης της Διαχειριστικής Αρχής περί συμβατότητας τέτοιας αλλαγής. 

 20/7/2018, Πρώτη Συνάντηση εταίρων στο Αργυρόκαστρο Αλβανίας, 
Επιμέλεια παρουσίασης εξέλιξης έργου εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 Αίτημα για κωδικούς χρήσης των ηλεκτρονικών προγραμμάτων διαχείρισης 
του Interreg (e-pde, Μ.Ι.S) – Aύγουστος 2018 

 Επιμέλεια διαδικασίας ένταξης στο ΠΔΕ για Ορισμός Διαχειριστή έργου και 
Υπολόγου λογαριασμού (ενέργειες για άνοιγμα λογαριασμού, προμήθεια 
token, κωδικών διαχείρισης, διατάκτες κτλ) σε συνεργασία με τη 
διαχειριστική αρχή του έργου και τους υπεύθυνους στο ΠΔΕ της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αύγουστος 2018) 

 9/11/2018, Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής Interreg για το έγγραφο του 
Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί 
αντικατάσταση του υπολόγου, από ΠΤΑ Δ. Μακεδονίας σε ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ενέργειες για 
ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού προγράμματος (ενημέρωση της ΤτΕ κτλ) 

 Αίτημα κατανομής (1ο) πίστωσης 15000 (Νοέμβριος 2018) 

 27-11-2018, Παρουσία στο M.I.S. presentation υπο την αιγίδα της 
διαχειριστικής αρχής του Interreg 

 31-12-2018 Επιμέλεια maturity sheet, milestones, expenditure κτλ προς τον 
επικεφαλή εταίρο λόγω τελους χρονιάς 

 23/1/2019 Eπιμέλεια 1ου progress report-maturity sheet, milestones 
achievement 

 18/2/2019 Επιμέλεια Πρότασης Ομάδας Έργου για προμήθεια εξοπλισμού 
στο πλαίσιο του προγράμματος 

 26/2/2019 Επιμέλεια Προεκσλησης εκδηλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής 
προσφορών για την απυθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια Η/Υ, 
βιντεοπροβολέα και πολυλειτουργικού εκτυπωτή δικτύου» 

 5/3/2019, Επιμέλεια συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης του 
προγράμματος και έκθεση για την μέχρι τώρα πορεία του 
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 1/4/2019, Αίτημα επικεφαλής εταίρου προς τη Διαχειριστική Αρχή του 
Interreg για αιτόυμενες αλλαγές από ολους τους εταίρους 

 25/4/2019 Έγκριση του αιτήματος αλλαγής που υπέβαλλε ο επικεφαλής 
εταίρος 

 8/5/2019 Πρακτικό τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την 
προμήθεια του προγράμματος.  

 23-24/5/2019 2η συνάντηση εργασίας εταίρων στο Τεπελένι Αλβανίας. 
Επιμέλεια παρουσίασης 

 27/5/2019 Συμβαση ανάθεσης ανάδοχου για τον εξοπλισμό του 
προγράμματος 

 30/5/2019 Συνάντηση εργασίας στο ΥΠΠΟΑ με τη συμμετοχή και της ΕΦΑ 
Καστοριάς 

 25/6/2019 Τεχνική συναντηση στην Κοζάνη με στέλεχος της Μονάδας Γ’ της 
διαχειριστικής για διερεύνηση συγκροτησης Ομάδως Εργασίας (και 
Πορσκλησεων ενδιαφέροντος, συμβάσεις μίσθωσης έργου). Προώθηση εκ 
μέρους τους σχετικά πρότυπα 

 9/7/2019 Ενημέρωση από τον επικεφαλή εταίρο περί έγκρισης του 
αιτήματος μας για αλλαγή από external σε staff. Απομένει να μεριμνήσει για 
την υποβολή εκ νέου A.F. με τις αλλαγές 

 Tεχνικές συναντήσεις εργασίας με ΕΦΑ Καστοριάς για λεπτομέρεις 
αρτιότερης εξέλιξης του έργου, υποδείξεις, παροχή τεχνογνωσίας κτλ (18/6, 
26/3, 28/6, 15/1/2019) 

 27/8/2019 Παραλαβή εξοπλισμού 

 9/9/2019 νεα αίτημα κατανομης (10000) 

 18/9/2019 Νέο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου 

 22/11/2019 3η τεχνική συνάντηση εταίρων στην Καστοριά Προετοιμασία της 
από κοινού συνάντηση εταίρων. Συνάντηση με τον συντονιστή του έργου για 
εμπεριστατωμένη και λεπτομερή αναφορά των μέχρι τώρα ενεργειών και 
των προγραμματισμένων για μετά. Συστάσεις για επιτάχυνση διαδικασιών 

 Λειτουργία και σταδιακό «ανέβασμα» στοιχείων στο πρόγραμμα 
παρακολούθησης του προγράμματος (Μ.I.S.)  

 Επιμέλεια προωθητικών κινήσεων διάδοσης του προγράμματος και της 
εξέλιξής του (Δ.τυπου, φωτογραφικη κάλυψη, site ΤΕΕ/ΤΔΜ, site Ιnterreg, 
σελιδα fb) 

 2nd 3rd progress report (Iανουάριος 2020) 

 22/1/2020 ενήμερωση με όλες τις αλλάγές που προέκυψαν στο νόμιμο 
εκπροσωπο του τμήματος (συγκρότηση νέας Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, 9-12-2019) όπου 
απαιτούνταν 

 Διατήρηση πλήρη φακέλου έργου (έντυπου και ηλεκτρονικού) 

 Προεργασία αιτήματος για ορισμό επαληθευτή 

 Έρευνα αγοράς και μικροπρομήθειες που ανήκουν στο παραδοτέο «Office 
and Administration τυπου ICT 

 Ενημέρωση της νέας Δ.Ε. για την εξέλιξη του προγράμματος (2η 27-1-2020, 
3η  11-2-2020, 4η 3-3-2020). Επισήμανση για επίσπευση των διαδικασιών 
που απαιτουνται για την υλοποιηση του φυσικου αντικειμένου του 
προγράμματος (λήξη έργου 28-2-2021) 
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 Ενημέρωση Προέδρου Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ κ. Στέργιου Κιάνα (μέλους  της παλαιάς 
Ομάδας υλοποίησης έργου σύμφωνα με την Α9/Δ.Ε./Σ9/2018) για τα 
πεπραγμένα του προγράμματος (17/1/2020, 6/2/2020, 19/2/2020). 
Επισήμανση για επίσπευση των διαδικασιών που απαιτουνται για την 
υλοποιηση του φυσικου αντικειμένου του προγράμματος (λήξη έργου 28-2-
2021) 

 Επεξεργασία και επιμέλεια προτύπου πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διαχειριστή 
υπεύθυνου έργου στο πλαίσιο του προγραμματος  (θεμα 7ο, 3η συνεδριαση 
12-2-2020) 

 
 
               Ο συντονιστής έργου                                             Ο υπεύθυνος έργου 
               ( σύμφωνα με την Α9/Δ.Ε./Σ9/2018          (σύμφωνα με την Α9/Δ.Ε./Σ9/2018)  
                 Νίκος Μαργαρίτης                                                 Πέτρος Αλμπάνης 
 
 
To υπόμνημα υπογράφεται και από τον πρώην συντονιστή έργου συν. Νίκο 
Μαργαρίτη    (Α9/Δ.Ε./Σ9/2018), ο οποίος απέστειλε και αυτός την παραίτηση του 
από τη νέα ομάδα έργου.)                                      
 
Οι συνάδελφοι Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία και Ράλλης 
Κωνσταντίνος : Στη συζήτηση ανακοινώθηκε η παραίτηση του συναδέλφου Πέτρου 
Αλμπάνη, μέχρι πρότινος υπεύθυνου έργου και αργότερα ενημερωθήκαμε για την 
παραίτηση και του μέχρι πρότινος συντονιστή έργου, συν. Νίκου Μαργαρίτη, νυν 
μέλη και οι δύο της νέας ομάδας έργου (4η συν. Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ) . Η παραίτηση 
γίνεται αποδεκτή από μεριάς μας, επισημαίνοντας όσα αναφέραμε στην 4η 
συνεδρίαση σχετικά με την εισήγηση του Προέδρου συν. Στέργιου Κιάνα για αλλαγή 
προσώπων να δείχνει, κατά την άποψη μας  μία αδικία και έλλειψη εμπιστοσύνης 
στους παραπάνω συναδέλφους και στην ποιότητα και τον όγκο εργασίας που επί 3 
τουλάχιστον χρόνια φέραν σε πέρας για λογαριασμό του ΤΕΕ/ΤΔΜ.  
Βάση της ενημέρωσης για την πρόοδο του έργου που έγινε από τους ίδιους 
(υπόμνημα πεπραγμένων) διαπιστώνουμε πως το πρόγραμμα είχε μια 
ικανοποιητική πορεία από το 2016 μέχρι σήμερα, με πολλές και διαφορετικές 
διαδικασίες σε ποικίλα επίπεδα, να εξελίσσονται ταυτόχρονα και πολλές 
συνεργασίες με αρκετούς φορείς να καρποφορούν. Επομένως, αναγνωρίζουμε πως 
έχει γίνει μια εξαντλητική μεθοδική προεργασία με σκοπό τον τελευταίο χρόνο 
υλοποίησης του έργου.  
 

 
 

Α2 /ΔΕ/Σ5/2020 
Η Δ.Ε. αποφασίσει να ληφθεί απόφαση σχετικά με την τροποποίηση της  απόφασης 

συγκρότησης της Ομάδας Έργου σε επόμενη συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑ 5ο 
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Ο Πρόεδρος συν. Κιάνας Μεν. Στέργιος  αναφέρει ότι προτείνει την υποβολή 
πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τίτλο υπηρεσίες και εφαρμογές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που αφορά στην ψηφιοποίηση του αρχείου 
πολεοδομιών. Σημειώνει ότι έχει γίνει επικοινωνία με έγκριση από όλους τους 
Δήμους εκτός από το Δήμο Κοζάνης.  
 

Α3/ΔΕ/Σ5/2020 
Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή Πρότασης Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία βάσης 
δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού 
συστήματος στη Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση με κωδικό 89 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του Άξονα Προτεραιότητας 2 
«Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Υπηρεσίες και 
εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», προκειμένου να ενταχθεί και να 
χρηματοδοτηθεί, που αφορά την ψηφιοποίηση του αρχείου πολεοδομιών των 
Δήμων Βοίου, Εορδαίας, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.  
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υποβολή της πρότασης και την σύνταξη και  
υπογραφή των σχετικών εγγράφων.  
 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

 
Α4/ΔΕ/Σ5/2020 

 
Για την προετοιμασία της υποβολής της πρότασης και της διαχείρισης του έργου: 
«Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη διαδικτυακού 
πληροφοριακού συστήματος στη Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση με κωδικό 
89 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των 
τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», συγκροτείται 
κατάλληλη Ομάδα Έργου. 
Στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης απαιτείται η προ-έγκριση του Τεχνικού Δελτίου 

Πράξης από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, πριν την υποβολή του 

στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προ-έγκριση, 

είναι η συγκρότηση ΟΔΕ (τύπου IPT - Integrated Project Teams ) και η ανάληψη 

σχετικής δέσμευσης. 

Η ΟΔΕ τύπου IPTs (Integrated Project Teams), έχει ως σκοπό την διοίκηση - 

παρακολούθηση του έργου, από τη φάση της αρχικής του σύλληψης έως και τη φάση 

της ένταξής του σε παραγωγική λειτουργία. Για το σκοπό αυτό, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η επιτυχής υλοποίηση του έργου, αλλά και η βιωσιμότητά του, κρίνεται 

σημαντικό να υπάρχει σχετική δέσμευση για την συγκρότηση ΟΔΕ για την εν λόγω 

πράξη, η οποία θα οριστικοποιηθεί ως προς τη σύνθεση, τους ρόλους και θα 

ενεργοποιηθεί για την υλοποίηση της πράξης εφόσον αυτή αξιολογηθεί θετικά και 

ενταχθεί προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ορίζονται οι κάτωθι με τους αντίστοιχους ρόλους: 

ΑΔΑ: 6ΒΠ646Ψ842-5Λ6



 

α/α Ορισμός Υπευθύνου/ 

Θέση στο Φορέα 

Ρόλος – Ιδιότητα στο έργο 

(Integrated Project 

Team) 

 

Περιγραφή Ρόλου 

 

1 

 

Κιάνας Στέργιος του 

Μενελάου, Πολιτικός 

Μηχανικός, 

Πρόεδρος Δ.Ε. 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, Μέλος 

Ομάδας Έργου 

Επικεφαλής της ΟΔΕ 

(IPT Leader) 

 

Εκπροσωπεί το φορέα, 

ως προς το σκέλος των 

επιχειρησιακών 

απαιτήσεων και 

αποτελεί το κεντρικό 

σημείο επαφής για όλες 

τις δραστηριότητες του 

έργου 

 

2 Κάτσιος Παναγιώτης 

του Δημητρίου,  

Μηχανολόγος 

Μηχανικός, Μέλος 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, Μέλος 

Ομάδας Έργου 

Εκπρόσωπος 

χρηστών 

(User Representative) 

Μεταφέρει και 

μεταφράζει τις 

απαιτήσεις των 

χρηστών στο έργο και 

διαμορφώνει προτάσεις 

για λύσεις 

επικεντρωμένες και 

φιλικές προς τον τελικό 

χρήστη 

 

3 

 

Εμμανουήλ Μαρία 

του Αντωνίου, 

Πολιτικός Μηχανικός, 

, Γενική Γραμματέας 

Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ, 

Μέλος Ομάδας Έργου 

Υπεύθυνος Έργου 

( Project Manager) 

 

Υπεύθυνος για την 

εκπόνηση 

παρακολούθηση του 

συνολικού πλάνου, του 

προϋπολογισμού και 

του χρονοδιαγράμματος 

του έργου καθώς επίσης 

και για την 

παρακολούθηση και 

διαχείριση των 

διαθέσιμων πόρων, των 

επιμέρους δράσεων και 

του ρίσκου του έργου 

 

4 

 

Σαλτζίδης 

Χαράλαμπος του 

Βασιλείου, 

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός και 

Μηχανικός Η/Υ, 

Μέλος ΤΕΕ/ΤΔΜ, 

Μέλος Ομάδας Έργου 

Εμπειρογνώμονας 

ΤΠΕ (ICT Expert) 

 

Υπεύθυνος για την 

τεχνική 

περιγραφή και στη 

συνέχεια για την 

παρακολούθηση της 

υλοποίησης του έρχου 

από τεχνική άποψη, για 

την ανάπτυξη του 

τελικού συστήματος στο 

επιχειρησιακό 

περιβάλλον και για την 

οργάνωση και 
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λειτουργία των δομών 

υποστήριξης στη φάση 

της παραγωγικής του 

εκμετάλλευσης 

 

5 

 

Καφάσης Περικλής 

του Ξενοφώντος, 

Ηλεκτρολόγος 

Μηχανικός, Μέλος 

Αντιπροσωπείας 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, Μέλος 

Ομάδας Έργου 

Ειδικός συμβάσεων 

( Legal/Contract Expert) 

 

Υπεύθυνος για την 

εισήγηση της 

κατάλληλης μεθόδου 

διαγωνιστικής 

διαδικασίας, ανάλογα 

με τη φύση και την 

πολυπλοκότητα του 

έργου, την κατάρτιση 

των διακηρύξεων και 

των τελικών συμβάσεων 

και την παρακολούθηση 

των συμβατικών 

υποχρεώσεων 

 

6 

 

Ματιάκη Ευαγγελία 

του Αποστόλου, 

Πολιτικός Μηχανικός, 

Μέλος Ομάδας 

Έργου, Μέλος 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Οικονομικός 

Υπεύθυνος 

( Financial Expert) 

 

Υποστήριξη για την 

κατάρτιση του 

προϋπολογισμού του 

έργου και είναι 

υπεύθυνος για την 

οικονομική διαχείριση 

του έργου 

 

 

Συμπληρωματικά των ανωτέρω ορίζονται τα παρακάτω μέλη του ΤΕΕ/ΤΔΜ να 

λειτουργήσουν  υποστηρικτικά στην ΟΔΕ για την κατάρτιση και υλοποίηση της 

πρότασης ως μέλη της ομάδας έργου.  

 

1 

 

 

Τζίτζικας Γεώργιος 

του Κωνσταντίνου, 

Πρόεδρος 

Αντιπροσωπείας 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, 

Αγρονόμος 

Τοπογράφος 

Μηχανικός 

Μέλος Ομάδας Έργου  

2 

 

Παπαγόρας Παντελής 

του Δημητρίου, Μέλος 

ΤΕΕ/ΤΔΜ, 

Αγρονόμος 

Τοπογράφος 

Μηχανικός 

Μέλος Ομάδας Έργου  

3 

 

Ντώνας Ιωάννης του 

Δημητρίου, Πολιτικός 

Μηχανικός, Μέλος 

Δ.Ε ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Μέλος Ομάδας Έργου  
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4 

 

Κατσουλέα  

Αναστασία, του 

Χρήστου, 

Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός, Μέλος 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Μέλος Ομάδας Έργου  

5 Γρηγοράκου Ελισάβετ 

του Θωμά, 

Αρχιτέκτονας 

Μηχανικός, Μέλος 

ΤΕΕ/ΤΔΜ 

Μέλος Ομάδας Έργου 

 

 
Α5/ΔΕ/Σ5/2020 

Ορίζονται αρμόδιοι για την διαχείριση του προγράμματος ΟΠΣ οι  
Κιάνας Μεν. Στέργιος, Πρόεδρος Δ.Ε.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Μελενικιώτου Μαρία, Προϊσταμένη του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Α6/ΔΕ/Σ5/2020 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη την καταληκτική 
ημερομηνία για υποβολή προγράμματος στις 31-3-2020 και την έκτακτη κατάσταση 
στη χώρα λόγω κοροναϊού (η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στις 
συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που απαιτούνται για την υποβολή της 
πρότασης) αποφασίζει την κατάθεση επιστολής με την οποία θα ζητείται παράταση 
της καταληκτικής  ημερομηνίας για κατάθεση προτάσεων. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.   
 

Α5/ΔΕ/Σ5/2020 
Ορίζονται αρμόδιοι για την διαχείριση του προγράμματος ΟΠΣ οι  
Κιάνας Μεν. Στέργιος, Πρόεδρος Δ.Ε.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
Μελενικιώτου Μαρία, Προϊσταμένη του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Α6/ΔΕ/Σ5/2020 
 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λαμβάνοντας υπόψη την καταληκτική 
ημερομηνία για υποβολή προγράμματος στις 31-3-2020 και την έκτακτη κατάσταση 
στη χώρα λόγω κοροναϊού (η οποία θα δημιουργήσει προβλήματα στις 
συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που απαιτούνται για την υποβολή της 
πρότασης) αποφασίζει την κατάθεση επιστολής με την οποία θα ζητείται παράταση 
της καταληκτικής  ημερομηνίας για κατάθεση προτάσεων. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.   
 

ΘΕΜΑ 6Ο 

 
Γίνεται ενημέρωση πορείας προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, ΣΥΠΟΘΑ και  τις Μόνιμες Επιτροπές Τμήματος. 
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Α 7 /ΔΕ/Σ5/2020 
Αποφασίζεται  η παράταση της αποδοχής αιτήσεων για ΣΥΠΟΘΑ και Σ.Α. μέχρι να 
συμπληρωθούν τα κενά για τους ορισμούς. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος για 
αποστολή των εκπροσωπήσεων στα λοιπά ΣΥΠΟΘΑ και Συμβούλια Αρχιτεκτονικής 
μετά την πλήρωση όλων των θέσεων από υποψηφιότητες  
Σχετικά με τις Μόνιμες Επιτροπές αποφασίζεται επίσης αόριστη παράταση για την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος.   
Επικυρώνεται αυθημερόν.   
ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΣΥΠΟΘΑ Α 
Τακτικά μέλη :   
Λεβέντη Σταματία του Στέργιου, Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός, Λέοντος 
Σοφού 7 Γρεβενά, 6946-462836, ΑΔΤ ΑΙ158066, m84leventi@gmail.com 
Ζεμπίλης Χρήστος του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός,  Γ. Μπουσίου 6 
Γρεβενά, 6974-438128,  ΑΔΤ ΑΑ 336072,  zebilischr@gmail.com 
Αναπληρωματικά μέλη :  
Σκόδρας Ρήγας του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, 13ης Οκτωβρίου 168 
Γρεβενά, 6944-282250, ΑΔΤ ΑΗ 794550, rigas100yahoo.gr 
 
Στούπας Ιωάννης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Κ. Ταλαδούρη 31 
Γρεβενά, 6974-752451,  ΑΔΤ ΑΙ 872025, ioannis_stoupas@hotmail.com 
 
 
ΣΥΠΟΘΑ Β 
Τακτικά μέλη :  
Σκόδρας Ρήγας του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός, 13ης Οκτωβρίου 168 
Γρεβενά, 6944-282250, ΑΔΤ ΑΗ 794550, rigas100yahoo.gr 
 
Ζεμπίλης Χρήστος του Κωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός,  Γ. Μπουσίου 6 
Γρεβενά, 6974-438128,  ΑΔΤ ΑΑ 336072,  zebilischr@gmail.com 
Αναπληρωματικά μέλη : 
Λεβέντη Σταματία του Στέργιου, Αγρονόμος Τοπογράφος  Μηχανικός, Λέοντος 
Σοφού 7 Γρεβενά, 6946-462836, ΑΔΤ ΑΙ158066, m84leventi@gmail.com 
Στούπας Ιωάννης του Γεωργίου, Πολιτικός Μηχανικός, Κ. Ταλαδούρη 31 
Γρεβενά, 6974-752451,  ΑΔΤ ΑΙ 872025, ioannis_stoupas@hotmail.com 
 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
 
ΣΥΠΟΘΑ Α 
Τακτικά μέλη :   
Μητρούση Ειρήνη του Ευαγγέλου, Μηχανικός Χωροταξίας, Μπουμπουλίνας 
47β, Καστοριά, 6976-612690, ΑΔΤ ΑΖ 301324, emitrousi@yahoo.com 
Ρούβα Χριστίνα του Αλεξάνδρου, Πολιτικός Μηχανικός,  Πελαγωνίας και Εθν. 
Αντίστασης, Καστοριά, 6947-992873,  ΑΔΤ  AE 340246,  
kastoriarouva@hotmail.com 
 
Αναπληρωματικά μέλη :  
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Παππάς Δημήτριος του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Τσόντου Βάρδα 90, 
Καστοριά, 6936-841710, ΑΔΤ ΑΙ 875158,  d.pappas76@gmail.com 
Βαϊνάς Χρυσόστομος του Ιωάννη, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, Μητρ. 
Νικηφόρου 6, Καστοριά, 6942-842611, ΑΔΤ ΑΕ 342403, Υπάλληλος στο Δήμο 
Καστοριάς με βαθμό Α’, makvainas@gmail.com 
 
ΣΥΠΟΘΑ Β 
Τακτικά μέλη :  
Τζήμας Δημήτριος του Ηλία, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Αγ. Αθανασίου 37, 
Καστοριά, 24670-24600, ΑΔΤ ΑΙ 334611, tzimasd@yahoo.com 
Παππάς Δημήτριος του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός, Τσόντου Βάρδα 90, 
Καστοριά, 6936-841710, ΑΔΤ ΑΙ 875158,  d.pappas76@gmail.com 
 
Αναπληρωματικά μέλη : 
Μητρούση Ειρήνη του Ευαγγέλου, Μηχανικός Χωροταξίας, Μπουμπουλίνας 
47β, Καστοριά, 6976-612690, ΑΔΤ ΑΖ 301324, emitrousi@yahoo.com 
Βαϊνάς Χρυσόστομος του Ιωάννη, Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός, Μητρ. 
Νικηφόρου 6, Καστοριά, 6942-842611, ΑΔΤ ΑΕ 342403, Υπάλληλος στο Δήμο 
Καστοριάς με βαθμό Α’, makvainas@gmail.com 
 
ΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Τακτικά μέλη :   
Ανδρίτσου Χριστίνα του Βασιλείου, Αρχιτέκτων  Μηχανικός, Πτολεμαίων 3, 
Κοζάνη, 6974-419247, ΑΔΤ ΑΜ 851119, xristina.andritsou@gmail.com 
Μήγκου Αντωνία του Δημητρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ψαρρών 42, 
Πτολεμαϊδα, 6948-585338, ΑΔΤ ΑΗ 788646,  FINE.ANTONIA@GMAIL.COM 
Αναπληρωματικά μέλη :  
Μητράκα Αικατερίνη του Στέργιου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Τσόντζα 3-5, 
Κοζάνη, Π.Ε. Κοζάνης, Σύμβαση,  6976-920097, ΑΔΤ ΑΖ 788226, 
katrin.mitraka@gmail.com 
Κατσουλέα Αναστασία του Χρήστου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αγίου 
Χριστοφόρου 12, Κοζάνη, 24610-41801, ΑΔΤ ΑΜ 396104, a.katsoulea@info-
mellon.gr 
 
ΣΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ  
Τακτικά μέλη :  
Μπαλάφας Στέφανος του Παναγιώτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Παλιουριά 
Γρεβενών, 6957-838045, ΑΔΤ ΑΟ 404532, stefanosbalafas@hotmail.com 
Αποστολόπουλος Γρηγόρης του Ευθυμίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αμφιπόλεως 
8, Κοζάνη, 6972-003848, ΑΔΤ ΑΚ 424158 , apostolopoulosgregory@gmail.com 
Αναπληρωματικά μέλη : 
Μητούλη Αντιγόνη του Αριστοτέλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ρήγα Φεραίου 6, 
Κοζάνη, 6944-737992, ΑΔΤ ΑΖ289661, antigonimitouli@yahoo.com 
Κατσουλέα Αναστασία του Χρήστου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αγίου 
Χριστοφόρου 12, Κοζάνη, 24610-41801, ΑΔΤ ΑΜ 396104, a.katsoulea@info-
mellon.gr 
 
ΣΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Τακτικά μέλη :  
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Τζήμας Δημήτριος του Ηλία, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Αγίου Αθανασίου 37 
Καστοριά, 24670-24600, ΑΔΤ ΑΙ 334611, tzimasd@yahoo.com 
Παπουτσίδης Ιορδάνης του Δημητρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ζαλόγγου 14 
Καστοριά, 6973-292541, ΑΔΤ ΑΖ 799402, ipapout@hotmail.com 
 
Αναπληρωματικά μέλη : 
Μητούλη Αντιγόνη του Αριστοτέλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ρήγα Φεραίου 6, 
Κοζάνη, 6944-737992, ΑΔΤ ΑΖ289661, antigonimitouli@yahoo.com 
Κατσουλέα Αναστασία του Χρήστου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αγίου 
Χριστοφόρου 12, Κοζάνη, 24610-41801, ΑΔΤ ΑΜ 396104, a.katsoulea@info-
mellon.gr 
 
ΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Τακτικά μέλη :  
Ρόμπη – Αβραμοπούλου Ερμιόνη του Στέφανου, Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Γενική 
Διευθύντρια ΔΕΥΑ Φλώρινας, τέρμα Δημάρχου Παπαθανασίου Φλώρινα, 6942-
401230, ΑΔΤ ΑΖ 305875, ermionirompi@gmail.com  
Κοσμίδης Κοσμάς του Δημητρίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμος Φλώρινας 
βαθμός Α, Ιωάννου Άρτης 21 Φλώρινα, 6948-282350, ΑΔΤ ΑΖ 305068, 
kosmarch@gmail.com 
 
Αναπληρωματικά μέλη : 
Μητούλη Αντιγόνη του Αριστοτέλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ρήγα Φεραίου 6, 
Κοζάνη, 6944-737992, ΑΔΤ ΑΖ289661, antigonimitouli@yahoo.com 
Κατσουλέα Αναστασία του Χρήστου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αγίου 
Χριστοφόρου 12, Κοζάνη, 24610-41801, ΑΔΤ ΑΜ 396104, a.katsoulea@info-
mellon.gr 
 
 

 
ΘΕΜΑ 7Ο 

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 310/6-3-2020 έγγραφο του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Παράρτημα Κοζάνης 

Α 8 /ΔΕ/Σ5/2020 
Αποφασίζεται η αποδοχή των προτάσεων του Συλλόγου και η αποστολή επιστολής 
στο ΥΠΕΣ με θέμα την διατύπωση διαφωνίας σχετικά με τον ψηφισθέν Νόμο 
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητες Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 
 

ΘΕΜΑ 8Ο 

Α 9 /ΔΕ/Σ5/2020 
 

Αναβάλλεται η λήψη απόφασης λόγω δυστοκίας έρευνας αγοράς εξαιτίας  του 
κοροναϊού. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.   

ΘΕΜΑ 1Ο 

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του πρώτου θέματος  
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Ε.Η.1  Θωράκιση Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και  λειτουργία οργάνων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. λόγω 
κοροναϊου . 
 

Α 10 /ΔΕ/Σ5/2020 
Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας προς 
τους εργαζομένους αλλά και τα γενικότερα μέτρα που σταδιακά ανακοινώνονται 
αποφασίζει την προέγκριση δαπάνης ύψους   200 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α για προμήθεια ειδών απολύμανσης και καθαριότητας για τα γραφεία του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.   
  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1381 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 
πίστωσης.  
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 

Α11  /ΔΕ/Σ5/2020 
Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και 
τα γενικότερα μέτρα που σταδιακά ανακοινώνονται με στόχο τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του ιού,  αποφασίζει την αναστολή όλων των εκδηλώσεων που 
πραγματοποιούνται στους χώρους του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ για όσο χρόνο απαιτηθεί 
σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Για το σκοπό αυτό δεν θα προγραμματίζονται 
στο διάστημα αυτό εκδηλώσεις ούτε θα χορηγείται η αίθουσα εκδηλώσεων σε 
συλλόγους, φορείς ή παρατάξεις που τη ζητούν  
Οι συνεδριάσεις της Δ.Ε θα πραγματοποιούνται για έκτακτα θέματα με τη χρήση 
τηλεδιάσκεψης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
 
Ε.Η.2 Ορισμός χρηστών  Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ.  στο πρόγραμμα Διαύγεια  
 
Σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 319/9-3-2020 έγγραφο . 
 

Α12/Δ.Ε./Σ5/2020 
 

Ορίζονται  ως αρμόδιοι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.μ. για τις Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του 
προγράμματος «Διαύγεια» οι  
Μπόγκια Αγόρω, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., ως τακτικό μέλος 
Φτάκα Καλλιόπη, Μόνιμη Υπάλληλος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος.  
  
Επικυρώνεται αυθημερόν.  
Ε.Η.3 Αίτημα  Ελληνικού τμήματος TICCIH για διάθεση στοιχείων του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. σχετικά με τις δράσεις για την βιομηχανική κληρονομιά 
 
Το μέλος Μιμίκου Ευδοκία ενημερώνει  τα μέλη της διοικούσας για την πρόσκληση 

του Ελληνικού τμήματος TICCIH (Διεθνής Επιτροπή για τη Διατήρηση της 

Βιομηχανικής Κληρονομιάς) για συμμετοχή στην Εθνική Έκθεση (National Report) 

για την πορεία της βιομηχανικής κληρονομιάς στη χώρα μας από το 2015 έως 

σήμερα. 
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Η επιστολή που στάλθηκε σε μέλη, και φίλους του τμήματος προσκομίστηκε από 

μέρους μου στην συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής.  

To TICCIH είναι ένας διεθνής μη κυβερνητικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 

1973 στην Μεγάλη Βρετανία. Μέλη του είναι ενώσεις και πρόσωπα από όλον τον 

κόσμο. Συνεργάζεται με το ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων) και την 

UNESCO για την προστασία των κατάλοιπων της βιομηχανίας σε όλο τον πλανήτη. 

Το ελληνικό τμήμα δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1992. 

 

Όσων αφορά την σύνταξη της Εθνική Έκθεσης σημειώνεται στην επιστολή του 

ελληνικού τμήματος του TICCIH :  

“Η σύνταξη της Έκθεσης αυτής, αφ’ ενός, συνιστά υποχρέωση του Ελληνικού 

Τμήματος προς το Διεθνές TICCIH και, αφ’ ετέρου, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο 

εργαλείο για τον συντονισμό των προσπαθειών σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, ενώ 

διευρύνει τη γνώση μας για τις εξελίξεις στον τομέα της βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Η καταγραφή αυτή θα μας επιτρέψει να αναλάβουμε, να συντονίσουμε και να 

συνδράμουμε πρωτοβουλίες διάσωσης, αξιοποίησης, επανάχρησης των στοιχείων της 

βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και να συντάξουμε τον κατάλογο των 

Βιομηχανικών Μνημείων σε Κίνδυνο. Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούμε να μας 

επισημάνετε τα έργα εκείνα που έχετε υπ’ όψη σε όλη την Ελλάδα στους παρακάτω 

τομείς:  

Δημιουργία-ίδρυση νέων τεχνικών-βιομηχανικών μουσείων  

Επανάχρηση βιομηχανικών μνημείων  

Έργα καταγραφής και τεκμηρίωσης  

Καταστροφές ή απώλειες βιομηχανικών μνημείων  

Εκπαίδευση  

Έρευνα 

Σπουδές  

Βιομηχανικά μνημεία σε κίνδυνο  

Διάσωση-κήρυξη βιομηχανικών μνημείων  

Έργα αποκαταστάσεων  

Αρχεία επιχειρήσεων/ βιομηχανικά αρχεία: εντοπισμός, διάσωση  

Μαρτυρίες: συλλογές μαρτυριών από τη βιομηχανία  

Μουσεία σε βιομηχανικά μνημεία  

Εκδόσεις, δημοσιεύσεις  

Συνέδρια  

Δημιουργία φορέων-ομάδων (δημόσιων και ιδιωτικών) ενασχόλησης με τη 

βιομηχανική κληρονομιά  

Νομοθεσία για την προστασία της βιομηχανικής κληρονομιάς: αλλαγές, νέες 

εξελίξεις  

Προς διευκόλυνση της καταγραφής αυτής επισυνάπτουμε σχετικό Δελτίο που 

αποτυπώνει τα απαραίτητα στοιχεία.” 

Εφόσον το ΤΕΕ/ΤΔΜ έχει ασχοληθεί με ποικίλους τρόπους με το θέμα της 

βιομηχανικής κληρονομιάς, προτείνεται η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων από 

το αρχείου του τμήματος και η σύνταξη των δελτίων καταγραφής. 

 
Α13/Δ.Ε./Σ5/2020 
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Αποφασίζεται η ανταπόκριση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο αίτημα του TICCIH  μετά από 

έρευνα του διαθέσιμου υλικού από το Τμήμα μας. Εξουσιοδοτείται η συν. Μιμίκου 

για την σχετική προετοιμασία του υλικού απάντησης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
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	Ο Πρόεδρος συν. Κιάνας Μεν. Στέργιος  ενημερώνει για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 298/5-3-2020 πρόσκληση του Προέδρου ΤΕΕ συν. Στασινού για σύγκληση σύσκεψης Προέδρων Δ.Ε. ΤΕΕ και Π.Τ. ΤΕΕ την Τετάρτη  1/4/2020  στην Αθήνα.
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	Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας προς τους εργαζομένους αλλά και τα γενικότερα μέτρα που σταδιακά ανακοινώνονται αποφασίζει την προέγκριση δαπάνης ύψους   200 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για προμήθεια ειδών α...
	Η Διοικούσα Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και τα γενικότερα μέτρα που σταδιακά ανακοινώνονται με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού,  αποφασίζει την αναστολή όλων των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στους χώρους...
	Οι συνεδριάσεις της Δ.Ε θα πραγματοποιούνται για έκτακτα θέματα με τη χρήση τηλεδιάσκεψης.
	Επικυρώνεται αυθημερόν.
	Σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 319/9-3-2020 έγγραφο .
	Α12/Δ.Ε./Σ5/2020
	Ορίζονται  ως αρμόδιοι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.μ. για τις Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του προγράμματος «Διαύγεια» οι
	Μπόγκια Αγόρω, υπάλληλος ΙΔΑΧ του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., ως τακτικό μέλος
	Φτάκα Καλλιόπη, Μόνιμη Υπάλληλος Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος.
	Επικυρώνεται αυθημερόν. (1)
	Α13/Δ.Ε./Σ5/2020
	Αποφασίζεται η ανταπόκριση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο αίτημα του TICCIH  μετά από έρευνα του διαθέσιμου υλικού από το Τμήμα μας. Εξουσιοδοτείται η συν. Μιμίκου για την σχετική προετοιμασία του υλικού απάντησης.
	Επικυρώνεται αυθημερόν
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