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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 6η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΠΕΜΠΤΗ  Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
26-3-2020          17:00 

ΜΕΣΩ VIBER, SKYPE,  Ή MESSENGER 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Μέτρα προστασίας και στήριξης του τεχνικού κλάδου από τις επιπτώσεις του 
κορονοϊού (σχετική και η  επιστολή Δυναμικού ΤΕΕ) 
 
3. Έγκριση δαπανών.   
 
4. Αίτημα Περιφερειάρχη για την τακτοποίηση κτιρίου – Διοικητηρίου Π.Ε. 
Κοζάνης (πρώην Διοικητήριο Νομαρχίας) 
 
5. Αίτημα Περιφερειάρχη για Καταγραφή ελλείψεων υποδομών σε 
γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σε μονάδες μεταποίησης στην Π.Δ.Μ. 
 
6. Tactical Tourism – επόμενα βήματα 
 
 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 
α) Επιστολές ΤΕΕ-ΤΔΜ: 

1. Για παράταση της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες και εφαρμογές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

2. Για τη στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των ΟΤΑ 
3. Για παράταση του ΗΜΑ 
4. Για παράταση του Ν.4495/2017 
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β) Επιστολές ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Δυναμικού ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, 
Ν.Ε. Ν. Ηλείας του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας για τον κορονοϊό. 
γ)Επιστολές ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για την εξίσωση αποφοίτων Κολλεγίων με 
Διπλωματούχους Μηχανικούς και για ίδρυση σχολής πολιτικών μηχανικών στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης. 
δ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολική Κρήτης για βελτίωση ηλεκτρονικού συστήματος 
έκδοσης οικοδομικών αδειών. 
ε) Απάντηση Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου Ελλάδας σε ρώτημα 
του ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
στ) Αποστολή προς την Δ.Ε.  ευχαριστήριας επιστολής και απολογισμός δράσης 
από το Μπουλούκι. 
ζ) Έγγραφο Διεύθυνσης δασών Κοζάνης σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης 
στοιχείων προσωρινών δασικών χαρτών Π.Ε. Κοζάνης. 
η) Πρόταση Συλλόγου Μελετητών Δημοσίων έργων Κεντρικής Μακεδονίας για 
συνδιοργάνωση εκδήλωσης (μετά το Πάσχα) με θέμα: Προβλήματα σε 
αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων μελετών στατικής επάρκειας και ενίσχυσης 
κτιρίων».  
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο 
πρόγραμμα λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα 
Επιτροπή - Υλικό», υποφάκελος 6.2020». Για να τα διαβάσετε πατήστε 
εδω 
 
 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Εμμανουήλ Μαρία –Γενική Γραμματέας, Ματάνας 
Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Μαντζιάρης Δημήτριος, Ντώνας 
Ιωάννης, Ράλλης Κωνσταντίνος Παπακώστα, Ελευθερία, μέλη  
ΑΠΟΝΤΕΣ :    - 
 

Στη συνεδρίαση συμμετέχει και ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γεώργιος 

Τζίτζικας  

ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 3ο, 2o,4ο 5ο, 6ο, 1ο, 

 

ΘΕΜΑ 3Ο 

 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ6/2020 
 
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες: 
 

Φίλιου Ελένη για στεφάνι κηδείας για τον Βασίλη Μυτάκο 50,00 

Λαζαρίδης Γεώργιος για προμήθεια καθαριστικών 100,00 

Σικαλόπουλος Βασίλειος για toner για το φωτοτυπικό του ΤΕΕ/ΤΔΜ 57,00 

Κρικέλης Στέργιος για καφέδες για την κοπή πίτας της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ 
Ν. Γρεβενών 

244,28 
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Αφοι Μαρκόπουλοι & ΣΙΑ Ο.Ε. για βασιλόπιτα και πιτάκια για την 
κοπή πίτας της Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν. Γρεβενών 

120,02 

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων του ΤΕΕ/ΤΔΜ 65,45 

 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 
Γίνεται συζήτηση για το μεγάλο θέμα που προέκυψε από τις επιπτώσεις του 
κορωνοϊου στον κλάδο των μηχανικών  Σχετική η με αριθμό πρωτ. Τα 356/20-3-2020 
επιστολή του Δυναμικού Τ.Ε.Ε. για την σχετική ανάγκη παρέμβασης του τμήματος : 

ΘΕΜΑ : Πρόταση θέματος για αίτημα προς Πρόεδρο Δ.Ε. ΤΕΕ κ. Στασινό σχετικό με 
την ένταξη των ελεύθερων επαγγελματιών διπλωματούχων μηχανικών στα 
πληττόμενα επαγγέλματα από τον κορονοϊο 

 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε ΤΕΕ/ΤΔΜ, 
 
Με το παρόν σας διαβιβάζεται το αίτημα της παράταξης ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΕΕ που 
αφουγκράζεται και γίνεται δέκτης καθημερινά της αγωνίας πολλών συναδέλφων 
διπλωματούχων μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών για άμεση επέκταση των 
μέτρων που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας και 
των νοικοκυριών και στους διπλωματούχους Μηχανικούς Ελεύθερους 
Επαγγελματίες, οι οποίοι λόγω των συνθηκών αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές 
οικονομικές δυσκολίες και πλήττονται εξίσου και ποικιλοτρόπως όπως όλοι οι 
κλάδοι παραγωγής. Με δεδομένες δε, τη φύση και τις συνθήκες του επαγγέλματος, 
οι μηχανικοί είναι ένας από τους κλάδους που πλήττεται ιδιαίτερα από τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί. 
 
Θα πρέπει άμεσα το ΤΕΕ, εάν δεν το έχει πράξει ήδη, να αποστείλει αίτημα στα 
αρμόδια Υπουργεία περί ένταξης των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών στους 
πληττόμενους από τον κορονοϊο κλάδους. Υπάρχει σοβαρότατο θέμα αδυναμίας 
εργασίας των αυτοαπασχολούμενων μηχανικών που σε συνδυασμό με τα 
γενικότερα μέτρα πρόληψης και προστασίας που έχουν παρθεί, που οδηγεί 
ακολούθως σε ουσιαστική αναστολή της άσκησης του επαγγέλματος. Συνέπεια 
αυτών η αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσης κάθε είδους υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το επάγγελμα και ορατό τον κίνδυνο, εάν παραταθούν τα μέτρα και 
η διάρκεια επιρροής του κορονοϊου, αδυναμίας ουσιαστικά επιβίωσης. 
 
Ενδεικτικά κάποια μέτρα που θα ανακουφίσουν για την αρχή τουλάχιστον, των 
ευάλωτο κλάδο των μη μισθωτών ελεύθερων επαγγελματιών: 

1. επίδομα ενίσχυσης σε όλους τους μη μισθωτούς (τους έχοντες ενεργή 
έναρξη επαγγέλματος εργασιών και ανοιχτά βιβλία και οι οποίοι δεν έχουν 
επιπλέον εισόδημα από μισθωτή εργασία-δραστηριότητα) Μηχανικούς, 
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τουλάχιστον στο ύψος του επιδόματος ανεργίας και για περίοδο 
τουλάχιστον 2 μηνών. Τόσα χρόνια άλλωστε εισπράττεται 10 ευρώ μηνιαίως 
ανα μηχανικό υπέρ ΟΑΕΔ. 

2. αναστολή ή παράταση της προθεσμίας πληρωμής-εξόφλησης ασφαλιστικών 
εισφορών έτους 2020 τουλάχιστον για το α' εξάμηνο του 2020, όπως και της 
προθεσμίας πληρωμής-εξόφλησης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2020 (Α΄2020) 

3. άμεση λήψη αποφάσεων και ανακοίνωση παρατάσεων τουλάχιστον 3 
μηνών, όλων των προθεσμιών που αφορούν την τακτοποίηση αυθαίρετης 
δόμησης, δηλώσεις ιδιοκτησίας Εθνικού Κτηματολογίου/Κτηματογράφησης 
(παράταση προθεσμιών ενστάσεων) κτλ 

 
Είμαστε σίγουροι ότι το ζήτημα είναι αυτονόητο και θα βοηθήσει υποστηρικτικά την 
γραμμή του ΤΕΕ σε κεντρικό επίπεδο για διεκδίκηση στήριξης ανάλογης άλλων 
επαγγελματικών ομάδων για τον κλάδο μας. 
 
Το θέμα λόγω του ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό μπορεί να συζητηθεί άμεσα από τη 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ (λόγω μη δυνατότητας σύγκλισης της Αντιπροσωπείας) 
και να αθροιστούν οι απόψεις όλων, διότι σε τέτοια θέματα δεν εμφυλοχωρούν 
μικροπολιτικές παραταξιακές λογικές. 
 
Συναδελφικά,  
                                                                                                  Για το Δυναμικό ΤΕΕ 

Ο επικεφαλής του συνδυασμού 
 
 

                                                                                      Δημήτριος  Μαυροματίδης 
 
Ακολουθεί συζήτηση  

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ6/2020 
 
Αποφασίζεται  ομόφωνα να γίνουν από το  ΤΕΕ-ΤΔΜ και άλλες παρεμβάσεις που θα 
αφορούν στη στήριξη του κλάδου των μηχανικών, όσο διαρκεί η οδηγία για τον 
περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν: 
- Στην προστασία των εργαζομένων στα μεγάλα εργοτάξια, όπως αυτό της 
Πτολεμαΐδας 5. 
- Αν δε μπορεί να ανασταλεί η λειτουργία των δημοσίων έργων, να δοθούν 
παρατάσεις στα χρονοδιαγράμματα, ώστε να επιτευχθεί αποσυμφόρηση των 
κλειστών χώρων εργασίας 
- Να δοθεί οικονομική ενίσχυση στους μηχανικούς όχι ως επίδομα, αλλά ως 
εργαλείο ρευστότητας των επιχειρήσεων των μηχανικών.  
- Να τρέξουν άμεσα προγράμματα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση των πληττόμενων κλάδων, 
μεταξύ των οποίων και αυτοί των μηχανικών 
- Να προστατευθεί η εργασία των ελεγκτών δόμησης, κυρίως στη διαδικασία του 
2ου ελέγχου όπου γίνεται κυρίως σε κλειστούς χώρους. 
- Να δοθούν παρατάσεις σε όλες τις άμεσες καταληκτικές ημερομηνίες, όπως είναι 
οι νόμοι των αυθαιρέτων, το κτηματολόγιο κτλ. 
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Επικυρώνεται αυθημερόν  
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ6/2020 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της 

«εταιρικής και ατομικής ευθύνης», θέλοντας να εκφράσει την  αλληλεγγύη και την 

έμπρακτη συμπαράστασή της απέναντι στην κοινωνία που δοκιμάζεται από τη νόσο 

covid-19, καθώς και στους γιατρούς και νοσηλευτές των δημόσιων νοσοκομείων της 

περιοχής μας, οι οποίοι καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, για την 

ανακούφιση και θεραπεία όσων νοσούν από τον κορωνοϊό αποφάσισε τα εξής: 

Α. Τη διάθεση του ποσού των 3.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Τμήματος, για 

τις ανάγκες των περιφερειακών μας Νοσοκομείων.  

Β. Τη διοργάνωση «Ημέρα Αιμοδοσίας», σε συνεργασία με τον Σύλλογο Eθελοντών 

Aιμοδοτών Κοζάνης «Γέφυρα Ζωής» και την Αιμοδοσία Ν. Κοζάνης, για τα μέλη του 

ΤΕΕ. Η αιμοδοσία θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου (Παύλου Χαρίση 23, πρώην 

Κέντρο Νεότητας, στην Κοζάνη), την Κυριακή 10 Μαΐου και ώρες 09:30 -

14:00, εκτός κι αν λόγω των συνθηκών που επικρατούν την περίοδο αυτή απαιτηθεί 

αλλαγή της ημερομηνίας. 

Γ. Να απευθύνει  κάλεσμα σε όσα μέλη μας επιθυμούν να παράσχουν εθελοντική 

εργασία για την αντιμετώπιση της νόσου covid-19, να συμπληρώσουν τη φόρμα 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν με mail στο tee_koz@tee.gr.  

Οι εθελοντές, ανάλογα με τα προσόντα τους, δύναται να υποστηρίζουν τις δομές 

υγείας της περιοχής τους, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που ανακύπτουν. Θα 

παράσχουν συγκεκριμένο έργο και θα έχουν συνεργασία με το ήδη υπηρετούν 

προσωπικό στις δομές υγείας, μέσω διοικητικής, τεχνικής και οποιαδήποτε άλλης 

υποστήριξης στο σύστημα υγείας, ανεξαρτήτως της ειδίκευσης που έχουν. 

Επικυρώνεται αυθημερόν  

 
 

ΘΕΜΑ 4ο -5ο 

Σχετικά τα με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 350/18-3-2020 ( για το 4ο θέμα) και 
αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 366/24-3-2020 ( για το 5ο θέμα). 
 
 
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας   εισηγείται να προταθεί στην Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ αυτής και του 
ΤΕΕ-ΤΔΜ, προκειμένου να συσταθούν Ομάδες Εργασίας. Οι Προγραμματικές 
Συμβάσεις θα έχουν οικονομικό αντικείμενο, καθώς κυρίως στο 5ο θέμα, οι 
συμμετέχοντες μηχανικοί θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να προβούν σε 
προσωπικά έξοδα, προκειμένου να εκτιμήσουν τις ανάγκες για κατασκευή 
υποδομών σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ6/2020 
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανταπόκριση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στα αιτήματα της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την τακτοποίηση κτιρίου – Διοικητηρίου 
Π.Ε. Κοζάνης (πρώην Διοικητήριο Νομαρχίας) καθώς και την καταγραφή 
ελλείψεων υποδομών σε γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σε μονάδες 
μεταποίησης στην Π.Δ.Μ.  με υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με οικονομικό αντικείμενο 
καθώς κυρίως στο 5ο θέμα, οι συμμετέχοντες μηχανικοί θα πρέπει να αφιερώσουν 

http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.docx
http://tdm.tee.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82.docx
mailto:tee_koz@tee.gr
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χρόνο και να προβούν σε προσωπικά έξοδα, προκειμένου να εκτιμήσουν τις 
ανάγκες για κατασκευή υποδομών σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας. 
 
 

ΘΕΜΑ 6Ο 

 

 
Γίνεται συζήτηση για την Ομάδα Έργου του   προγράμματος Tactical Tourism μετά 
τις  παραιτήσεις των δύο μελών της ομάδας έργου, κων  Πέτρου Αλμπάνη ( αριθμ. 
πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 330/11-3-2020)  και Νίκου Μαργαρίτη ( αριθμ. πρωτ. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 331/11-3-2020). 
Ο Πρόεδρος Κιάνας Μεν. Στέργιος προτείνει να μην υπάρξει αντικατάσταση και να 
συνεχίσει η ομάδα το έργο της με τα εναπομείναντα μέλη. Ομόφωνα ναι. 
 
 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ6/2020 
 

 

 

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

8. Την Α4/Δ.Ε./Σ4/2020 απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
9. Τις  παραιτήσεις των δύο μελών της ομάδας έργου  Πέτρου Αλμπάνη ( αριθμ. 

πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 330/11-3-2020)  και Νίκου Μαργαρίτη ( αριθμ. πρωτ. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 331/11-3-2020). 

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

11. 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 την παραίτηση των δύο μελών της  έχει  ως εξής: 

 

 

 

Συντονιστής Έργου: Καφάσης Περικλής , μέλος της Αντιπροσωπείας 

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)Γρηγοράκου Ελισάβετ, μέλος του 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  

 
 
Οι αρμοδιότητες της Ομάδας Έργου συνίστανται ως εξής: 
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 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. 

ΘΕΜΑ 1Ο 

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος 
Ε.Η.1  Αίτημα Δ.Ε.Υ.Α.Φ. για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
 
Σχετική η  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 269/27-2-2020 αίτηση για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης.  
                                                     
                                                          
 
                                                                Α7/Δ.Ε./Σ6/2020 
 
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των  1.500,00€ (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 συν. Απόστολος Ιωαννίδης, Πολιτικός Μηχανικός.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
 

 

Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
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