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Κοζάνη ΠΕΜΠΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
6-8-2020  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1. Ανάθεση σύμβασης  μίσθωσης έργου για τη θέση ΤΤ08 του 
προγράμματος  “TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for the 

preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and 

naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border 

area”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-

border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική 

Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική 

Συμμετοχή).  Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 

5031782 (σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους) . 
 
 

2. Προέγκριση δαπανών : 

      Α) για πληρωμή φόρου έτους 2019 

Β) μηχανοργάνωσης του Γραφείου της ΝΕ Γρεβενών. 

 

 

 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  15η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/t7bcvypmllmrloq/AABxZ7cgTE8nXbsnL2axkXzoa?dl=0
ΑΔΑ: ΨΔ3Ω46Ψ842-6ΞΨ



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

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ15/2020 
Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος Δημήτρης Μαντζιάρης 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
O πρόεδρος Κιάνας Μεν. Στέργιος   ενημερώνει τη Διοικούσα Επιτροπή για 
την παραίτηση του συν. Αλμπάνη Πέτρου από τη σύμβαση ανάθεσης που 
υπέγραψε με το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την θέση  ΤΤΟ8 του προγράμματος ( σχετική η 
με αριθμ.  πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.     728/21-7-2020). 
Ακολουθεί συζήτηση.   

 
 
 
 

Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τη θέση ΤΤ08 του προγράμματος  
“TACTICAL TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, 

rehabilitation and promotion of historical, Cultural and naturAL assets 

encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-border area”, το οποίο 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: Interreg IPA Cross-border Cooperation 

Programme “Greece-Albania 2014-2020, Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - 

Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).  Ενάριθμος ΠΔΕ 

έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 5031782σε αντικατάσταση 

παραιτηθέντος μέλους. 
 
 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ15/2020 
Η Δ.Ε.  έχοντας υπόψη: 
1. Την έγκριση του έργου«Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation 

and promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging 
TOURISM, in the GR-AL cross-border area» με ακρωνύμιο TACTICAL 
TOURISM, από την Επιτροπή Παρακολούθησης (Decision No C(2015) 5482 
final of 30-07-2015 και decision of the Joint Monitoring Committee taken in 
Igoumenitsa on 24/11/2016 and the approved Application Form. 

2. Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («Partnership Agreement») με τα 
παραρτήματα αυτής υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής Εταίρο και τους 
συνεργαζόμενούς Εταίρους, η οποία υπεγράφη από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 10 Φεβρουαρίου 2018. 

3. Την απόφαση Α7/Δ.Ε. /Σ11/2020 ( ΑΔΑ 657046Ψ842-ΣΤ5)  

 

4. Την  από 16-7-2020   σύμβαση μίσθωσης έργου  μεταξύ του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και 
του συναδέλφου Αλμπάνη Πέτρου για την θέση Τ.Τ.08 ( ΑΔΑ 64ΣΧ46Ψ842-
1Υ7) του προγράμματος .  

 

ΑΔΑ: ΨΔ3Ω46Ψ842-6ΞΨ



5. Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ. 728/21-7-2020 παραίτηση του συν. 
Αλμπάνη Πέτρου από τη σύμβαση ανάθεσης που υπέγραψε με το 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την θέση  ΤΤΟ8 του προγράμματος. 

 
6. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

7. Την απόφαση Α1/ΔΕ/Σ8/2020, ΑΔΑ 6ΒΣΖ46Ψ842-Ω6Φ  

8. Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  514/18-5-2020 πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για σύναψη μίσθωσης έργου μηχανικών μελών του ΤΕΕ 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TACTICAL 

TOURISM – Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and 

promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, 

in the GR-AL cross-border area., ΑΔΑ 96Λ046Ψ842-30Ξ. 

9. Την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 522/20-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΒΤ46Ψ842-

ΨΗΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

10. Την  απόφαση Α4/ΔΕ/Σ9/2020 (ΑΔΑ ΩΔΣ946Ψ842-Ρ4Θ) συγκρότησης της 

Επιτροπής Αξιολόγησης Αιτήσεων του έργου TACTICAL TOURISM – Targeted 

ACTIons for the preservation, rehabilitation and promotion of historical, 

Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in the GR-AL cross-

border area. 

11. Τις με αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ αιτήσεις υπ’ αριθ πρωτ:  528/22-5-2020, 544/29-

5-2020, 545/29-5-2020, 546/29-5-2020, 561/1-6-2020, 562/1-6-2020, 

563/1-6-2020, 564/1-6-2020,  565/1-6-2020,  566/1-6-2020, 567/1-6-2020, 

570/1-6-2020,  571/1-6-2020, 574/2-6-2020, 575/2-6-2020,  576/2-6-2020,  

577/2-6-2020. 

 

12. Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 684/7-2020 πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης των παραπάνω αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

ιδιαίτερα την βαθμολογία των υποψηφίων.   

 

13. Τις συμβάσεις που υπογράφηκαν για τις υπόλοιπες θέσεις του 

προγράμματος,  

 

 αποφασίζει την αποδοχή της παραίτησης του συναδέλφου Αλμπάνη 

Πέτρου και την ανάθεση μίσθωσης έργου για την θέση ΤΤ08 στην κα 

Λάλου Γεωργία Αρχιτέκτονα Μηχανικό  ( με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε/Τ.Δ.Μ. 

αίτησης 576/2-6-2020) η οποία, σύμφωνα με το πρακτικό της 

Επιτροπής Αξιολόγησης,   και μετά την υπογραφή των συμβάσεων του 

προγράμματος, είναι η επόμενη σε  σειρά βαθμολογίας για τη θέση 

ΤΤΟ8.   

ΑΔΑ: ΨΔ3Ω46Ψ842-6ΞΨ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο  «Tactical Toursim» θα 

βαρύνει  τον Κ.Α.  9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. 

 

Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος της Δ.Ε. Κιάνας Μεν. Στέργιος ως νόμιμος 
εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την υπογραφή της  σχετικής  σύμβασης  
μίσθωσης έργου.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
2α)  

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ15/2020 
 

Μετά από ενημέρωση για την πληρωμή φόρου που προέκυψε από την 
φορολογική δήλωση του ΤΕΕ/ΤΔΜ για το έτος 2019 αποφασίζεται η 
προέγκριση δαπάνης για την πληρωμή φόρου που ανέρχεται στο ποσό των 
548,84€.  
Η δαπάνη βαρύνει τον κωδικό 0931 και είναι εντός του διαθέσιμου ποσού 
πίστωσης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
2β) Προέγκριση δαπάνης  μηχανοργάνωσης του Γραφείου της ΝΕ Γρεβενών. 

 
Διαβάζεται  το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 731/21-7-2020 έγγραφο της Ν.Ε. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών για την έγκριση εργασιών και προμήθειας 
απαραίτητου υλικού για την υλοποίηση δικτύου Ethernet στο γραφείο της Ν.Ε. 
Νομού Γρεβενών.  
Παρουσιάζονται και οι από 18/7/2020 προσφορές (με τον ίδιο αριθμό πρωτ.)  
που έφερε μετά από έρευνα η Ν.Ε. Γρεβενών για προσφορά υλικών δικτύου και 

ΑΔΑ: ΨΔ3Ω46Ψ842-6ΞΨ



σχεδίασης και υλοποίησης δικτύου ύψους 250 Ευρώ και 150 Ευρώ αντιστοίχως 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

 
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ15/2020 

Αποφασίζεται η ανάθεση του έργου σχεδίασης και υλοποίησης δικτύου και 
προμήθειας απαραίτητου  υλικού για την υλοποίηση δικτύου Ethernet στο 
γραφείο της Ν.Ε. Νομού Γρεβενών,  στον κο  Μητρονάτσιο Περικλή ( ΑΦΜ 
122090851).  
Οι όροι και το κόστος του έργου ,  συνολικού  ύψους  400 Ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ( 150  Ευρώ εργασίες και 250 Ευρώ υλικά ) θα 
είναι    σύμφωνα με τους όρους των δύο  προσφορών από 18-07 -2020 που 
επισυνάπτονται  στο με   πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 731/21-7-2020 έγγραφο της Ν.Ε. 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Γρεβενών 
Η δαπάνη βαρύνει του  κωδικούς  0429 (150 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. ) και 7123 (250 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και είναι εντός των 
αντίστοιχων  διαθέσιμων  ποσών  πίστωσης. 
Η παραλαβή των εργασιών και των υλικών θα γίνει από την τριμελή επιτροπή 
προμηθειών μετά από εισήγηση της Ν.Ε. Γρεβενών. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

Λύεται η συνεδρίαση  

 

                  Ο Πρόεδρος                               Ο εκτελών χρέη Γεν. Γραμματέα 

 

 

             Στέργιος Μεν. Κιάνας                            Δημήτρης Μαντζιάρης 

 
 
 

ΑΔΑ: ΨΔ3Ω46Ψ842-6ΞΨ
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