
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ    

 

                        

                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 2-10-2020 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  920 

 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
10-4-2020           19:00   

ΜΕΣΩ VIBER, SKYPE,  Ή MESSENGER 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1.  Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Έγγραφο από το γραφείο του Περιφερειάρχη για Ορισμό μελών για την 

επανασυγκρότηση της ομάδας συντονισμού για την επιτάχυνση της 

μετεγκατάστασης Ποντοκώμης. 

 

3.  Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. 

 

4. Tactical Tourism  

α. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών 

που θα κατατίθενται για την υλοποίηση των παραδοτέων του προγράμματος. 

β. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης παροχής υπηρεσίας και 

παραλαβής των παραδοτέων του προγράμματος. 

γ. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ενστάσεων.  

δ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργου 

για την υλοποίηση του προγράμματος. 

 

5. Προέγκριση δαπανών. 
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

α) Έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας για  άμεσο 
ορισμό εκπροσώπων για ΣΥΠΟΘΑ  και Σ.Α. (Ορίστηκαν από το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  όλα τα 
Σ.Α. και τα ΣΥΠΟΘΑ).   
β) Επιστολές για μέτρα στήριξης των Μηχανικών από ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, Ν.Ε. 
Ν. Ηλείας, Κέρκυρας, Βορειοανατολικού Αιγαίου,Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς. 
γ) Δελτίου Τύπου ΤΕΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του νέου κορωνοϊού. 
δ) Επιστολές (2) ΤΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας για ζητήματα που αφορούν την εύρυθμη 
λειτουργία με σκοπό την εξυπηρέτηση μηχανικών. 
ε) Επιστολές ΤΕΕ Ανατ. Κρήτης για προτάσεις ψηφιακής αναβάθμισης διαδικασιών 
για έκδοση οικοδομικών αδειών και άμεσης συγκρότησης και ηλεκτρονική 
λειτουργία για Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και ΣΥΠΟΘΑ. 
στ) Επιστολή για υλοποίηση προγραμμάτων τηλεκατάρτισης Ελεύθερων 
επαγγελματιών. 
ζ) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας για διαδικασία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2020. 
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος 7.2020». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ . 
 
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 :    - 
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ΘΕΜΑ 2 

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 400/6-4-2020 έγγραφο του περιφερειάρχη  
 

Απόφαση Α 1/Δ.Ε./Σ7/2020 
Ορίζονται ομόφωνα ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στην Ομάδα Συντονισμού για 
την επιτάχυνση της μετεγκατάστασης της Ποντοκώμης, η οποία επανασυγκροτείται 
με απόφαση Περιφερειάρχη,   οι συνάδελφοι :  
Γεωργιάδης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, ως τακτικό μέλος  
Παπακώστα Ελευθερία, Μεταλλειολόγος Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

https://www.dropbox.com/sh/gac0ud45fa29ag0/AAD2KKqGnbEhLAnvgwXUcjCsa?dl=0&fbclid=IwAR3BBeqjV1YywfRHl5LAV_5RCrA3oHBwYrzwzS58vZUlq5T_IE3ahEZ2iZM
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Γίνεται ενημέρωση για την ανάγκη ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στο 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. που σύμφωνα με τον νόμο  θα πρέπει να έχει χρόνο ετήσιας 
απασχόλησης στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 25 ώρες καθώς και την σχετική εκκρεμότητα 
σύνταξης μελέτης επαγγελματικού κινδύνου.  
Παρουσιάζονται οι σχετικές προσφορές με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 425/9-4-
2020, 426/9-4-2020 και 427 /9-4-2020      

 
Απόφαση Α 2/Δ.Ε./Σ7/2020 

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας για το χρονικό διάστημα 
ενός έτους (από 23/4-2020 έως 24-4-2021)  καθώς και η σύνταξη μελέτης 
επαγγελματικού κινδύνου στον Παναγιώτη Δ. Κάτσιο, Μηχανολόγο Μηχανικό 
σύμφωνα με την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 425/9-4-2020 προσφορά του.  
Το ύψος της αμοιβής του μηχανικού ( καθηκόντων του τεχνικού ασφαλείας και 
της σύνταξης μελέτης ) ανέρχεται στο ύψος των τετρακοσίων ( 400)  Ευρώ  
πλέον Φ.Π.Α.   
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0429   και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 
πίστωσης.  
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Στέργιος Κιάνας για τη 
υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
Ο Πρόεδρος Κιάνας Μεν.Στέργιος  ανέφερε ότι η νέα ομάδα έργου, με την 
ανάληψη των καθηκόντων της προχώρησε στη μελέτη των παραδοτέων και μας 
ενημέρωσε για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν άμεσα, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αυτές είναι: 
α. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης των 
προσφορών που θα κατατίθενται για την υλοποίηση των παραδοτέων του 
προγράμματος. 
β. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης παροχής υπηρεσίας και 
παραλαβής των παραδοτέων του προγράμματος. 
γ. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ενστάσεων.  
δ. Η αποστολή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε συμβάσεις 
μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος. 
Ο πρόεδρος συνέχισε την τοποθέτησή του, αναφέροντας ότι επειδή το ΤΕΕ/ΤΔΜ 
δε διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες για την σύσταση των επιτροπών αυτών 
(επιτροπές που θα συμβάλλουν γενικά στις εκτελέσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πρέπει ούτως ή άλλως 
σύμφωνα με το Νόμο να υπάρχουν και να συστήνονται στην αρχή κάθε έτους) 
και πρότεινε να αποστείλουμε επιστολές στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
και στους δύο μεγάλους Δήμους του Νομού Κοζάνης, Δήμο Κοζάνης και Δήμο 
Εορδαίας, προκειμένου να ορίσουν υπαλλήλους τους στις επιτροπές αυτές, προς 
συνδρομή στο έργο του ΤΕΕ/ΤΔΜ.  
Από την ομάδα έργου περιμένουμε την δομή της πρόσκλησης, προκειμένου να 
την εγκρίνουμε. 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ7/2020 
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Αποφασίζεται να ζητηθούν άτομα για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής 

διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών που θα κατατίθενται για την 

υλοποίηση των παραδοτέων του προγράμματος,  της τριμελούς επιτροπής 

παρακολούθησης παροχής υπηρεσίας και παραλαβής των παραδοτέων του 

προγράμματος και της   τριμελούς επιτροπής ενστάσεων από την περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας, τον Δήμο Κοζάνης και τον Δήμο Εορδαίας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

Το 4δ δεν συζητείται. 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο 
 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ7/2020 
Αποφασίζεται η προμήθεια συστήματος αποθήκευσης και cloud(NAS)   για τις 
ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism.   
Το θέμα θα επανέλθει σε νέα Δ.Ε. μετά από έρευνα προδιαγραφών και αγοράς  

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9919.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ7/2020 
Αποφασίζεται η προμήθεια δύο σκληρών δίσκων χωρητικότητας 4 ΤΒ  για τις 
ανάγκες του προγράμματος Tactical Tourism.  
Το θέμα θα επανέλθει σε νέα Δ.Ε. μετά από έρευνα προδιαγραφών και αγοράς  

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9919.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ7/2020 
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους 124  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α. για την αντικατάσταση κλειδαριών για 3 ξύλινες  πόρτες του 1ου ορόφου  
στο κτίριο του Τ.Ε.Ε. στην Κοζάνη. 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0863  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 
5δ 
Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  429/10-4-2020 αίτημα –
εισήγηση του Προέδρου Στέργιου Κιάνα  ( αριθμός ΑΔΑΜ 20REQ006555914) για 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας από τον ιό covid 19. 
 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ7/2020 
Αποφασίζεται η έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος 429/10-4-2020 με την 
προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας όπως μάσκες, γάντια κλ.π. για να 
διατεθούν στα μέλη μας για την προστασία από τον ιό covid 19,  συνολικής 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000 ευρώ .  Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1899  και 

είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΘΕΜΑ 1ο 
1α) Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι  ολοκληρώθηκαν τα ΣΑ και τα ΣΥΠΟΘΑ και 

ενημερώθηκαν οι αντίστοιχοι φορείς 

Ο πρόεδρος ενημερώνει ότι λάβαμε επιστολές από δεκάδες ΚΕΚ για το 

επιδοτούμενο πρόγραμμα της τηλεκατάρτισης των συναδέλφων. Κάποιες από αυτές 

συμπεριλαμβάνουν επιπλέον προσφορές.  

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ7/2020 
 

Αποφασίστηκε ομόφωνα να προωθηθούν οι επιστολές αυτές ηλεκτρονικά σε όλους 

τους συναδέλφους, προκειμένου να επιλέξει ο καθένας μόνος του με ποιο ΚΕΚ 

επιθυμεί να συνεργαστεί. 

Επικυρώνεται αυθημερόν  
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του 1ου θέματος . 
 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
 

 

Ο Πρόεδρος                                                      Η  Γενική   Γραμματέας   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                       Μαρία Εμμανουήλ   
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