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                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                               Α.Δ.Α.: 

                                                                                Κοζάνη: 2-10-2020 

                                                                               Αρ. πρωτ.:  926 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13η/ 2020 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
 

Κοζάνη  Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
17-7-2020  

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Παραίτηση Πλιάτσιου Δημήτριου από αναπληρωματικό μέλος σε επιτροπή 

διαγωνισμών του Δήμου Κοζάνης. 

 

3. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την υλοποίηση του έργου “Tactical Tourism” 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Επιστολή Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για προτάσεις ωρίμανσης μελετών έργων της 
επόμενης προγραμματικής περιόδου 2021-2027. 
β) Επιστολή Νοσοκομείου Κοζάνης για αποδοχή δωρεάς ΤΕΕ/ΤΔΜ. 
γ) Άρθρο του Συλλόγου Βετεράνων Λιγνιτωρύχων και παραγωγών λιγνιτικής 
ενέργειας για την απολιγνιτοποίηση της περιοχής μας. 
δ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για ζητήματα που έχουν προκύψει στην 
πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ. 
ε) Επιστολή ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για αρμοδιότητες υπογραφών, στελέχωση 
επιτροπών, ορισμός διατάκτη στα Π.Τ. ΤΕΕ. 
στ) Κοινοποίηση ψηφίσματος Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: 
Αντιστοιχίες Τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών 
των ΑΕΙ. 
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ζ) Πρόσκληση από Γραφείο Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για παρουσίαση 
του απολογισμού πρώτου εξαμήνου 2020 και προγραμματισμός τρίτου τριμήνου 
2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας την Παρασκευή 17-7-2020 και ώρα 12:00 στο 
αμφιθέατρο της Περιφέρειας. 
  
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  13η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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./Σ13/2020 
 Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος  Μαντζιάρης Δημήτριος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο,3ο  
 

ΘΕΜΑ 2ο 
2α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 690 /9-7-2020 έγγραφο παραίτησης 
του συν. Πλιάτσου Δημητρίου, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, από τη θέση 
Αναπληρωματικού μέλους του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην Επιτροπή Διεξαγωγής 
Διαγωνισμών Μελετών του Δήμου Κοζάνης ( απόφαση Α4/ Δ.Ε./Σ2/2020.  

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ13/2020 
 
 
Μετά από κλήρωση ορίζεται  ως ,,,αναπληρωματικό μέλος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
Επιτροπή Διεξαγωγής Διαγωνισμών Μελετών του Δήμου Κοζάνης η συν.  
Δεμερτζίδου Φωτεινή, Π.Μ.  
Ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην παραπάνω 
Επιτροπή διατηρείται ο συν.  Ριζόπουλος Φώτιος, ΑΤΜ  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 

https://www.dropbox.com/sh/z0l9drkhmjhvzjo/AABpw_VAU7zlYWhVP0W7e26ma?dl=0
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ΘΕΜΑ: Ορισμός ομάδας υλοποίησης του έργου “TACTICAL TOUISM – 

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) 

H   Δ.Ε. λαμβάνοντας υπόψη: 

Την υπ’ αριθ 3/Α7/Δ.Ε./Σ11/2020 απόφαση που αφορά την  ανάθεση συμβάσεων 

μίσθωσης έργου για το “TACTICAL TOUISM – 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 στους κάτωθι: 

1. Καφάσης Περικλής για τη θέση ΤΤ01 

2. Παππάς Δημήτριος για τη θέση ΤΤ02 

3. Ρούβα Χριστίνα για τη θέση ΤΤ03 

4. Δέτση Στέλλα για τη θέση ΤΤ04 

5. Παπουτσίδης Ιορδάνης για τη θέση ΤΤ05 

6. Ιορδανίδου Παναγιώτα για τη θέση ΤΤ06 

7. Γρηγοράκου Ελισάβετ για τη θέση ΤΤ06 

8. Μάσεν Βασιλική για τη θέση ΤΤ07 

9. Γαϊτάνης Φώτιος για τη θέση ΤΤ07 

10. Τζήμας Δημήτριος για τη θέση ΤΤ07 

11. Αλμπάνης Πέτρος για τη θέση ΤΤ08 

Την υπογραφή σύμβασης του ΤΕΕ/ΤΔΜ με τους ως άνω μηχανικούς για την 

υλοποίηση του εν λόγω έργου. 

Ορίζει την ομάδα έργου του θέματος όπως αυτή αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα: 

Α/Α ΜΕΛΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 
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ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

1 Καφάσης 

Περικλής 

Επιστημονικός 

υπεύθυνος και   

υπεύθυνος 

διαχείρισης έργου 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

2 Παππάς 

Δημήτριος 

Υπεύθυνος 

υλοποίησης, 

συντονισμού, 

επίβλεψης και 

διασύνδεσης των 

παραδοτέων 3.6.1-

3.6.2-3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

3 Ρούβα 

Χριστίνα 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και 

σύνθεση των 

δεδομένων, την 

υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των 

παραδοτέων 3.6.1-

3.6.2 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

4 Δέτση Στέλλα Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.1 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

5 Παπουτσίδης 

Ιορδάνης 

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.2 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

6 Ιορδανίδου 

Παναγιώτα 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 
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σύνθεση των 

δεδομένων, την 

υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των 

παραδοτέων 3.6.2-

3.6.5 

7 Γρηγοράκου 

Ελισάβετ 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και 

σύνθεση των 

δεδομένων, την 

υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των 

παραδοτέων 3.6.2-

3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

8 Μάσεν 

Βασιλική 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

9 Γαϊτάνης 

Φώτιος 

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

10 Τζήμας 

Δημήτριος 

Υπεύθυνος για την 

υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.6.5 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 

11 Αλμπάνης 

Πέτρος 

Υπεύθυνος 

υλοποίησης του 

παραδοτέου 3.6.5 - 

Τελικό σχέδιο 

διαχείρισης 

επιλεγμένης 

Υπηρεσίες 

μηχανικού 
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ιστορικής περιοχής 

στην Καστοριά για το 

φάκελο της UNESCO 

σε ότι αφορά τη 

σύνθεση όλων των 

δεδομένων και τη 

συγκρότηση του 

φακέλου  σύμφωνα 

με της απαιτήσεις 

 

Ο καταμερισμός των καθηκόντων και ο χρόνος απασχόλησης αναλυτικά είναι: 

Α/Α ΜΕΛΟΣ 

ΟΜΑΔΑΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

(ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ) 

1 Καφάσης 

Περικλής 

1. Τήρηση ηλεκτρονικού και 

φυσικού αρχείου,  

2. Υποστήριξη, καθοδήγηση, 

επιμέλεια απαιτούμενων 

ηλεκτρονικών διαδικασιών (e-

pde, ΟΠΣ, Δελτία δήλωσης 

δαπανών, διαδικασίες ορισμού 

επαληθευτή, διαγωνισμοί κλπ),  

3. Συμμετοχή, τεχνική υποστήριξη 

και καθοδήγηση όλων των 

δράσεων της Ομάδας Έργου 

Υλοποίησης του προγράμματος  

4. Υποστήριξη των Οικονομικών 

Υπηρεσιών για θέματα του 

έργου, όπως: πληρωμές, 

ελέγχους, αναφορές , 

5,61 
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διαδικασίες διαγωνισμών, 

συμβάσεις του έργου  

5. Προετοιμασία και επιμέλεια 

μηνιαίων, τριμηνιαίων κτλ 

αναφορών στον επικεφαλής 

εταίρο και τη διαχειριστική 

αρχή του έργου 

6. Συμμετοχή στις καθιερωμένες 

συναντήσεις εταίρων και με 

μέλη της διαχειριστικής αρχής 

7. Συνεργασία με τους 

υπόλοιπους εκπροσώπους των 

εταίρων του έργου με σκοπό 

την αρτιότερη υλοποίηση του 

έργου 

8. Ενεργό συμμετοχή με 

προτάσεις στην εσωτερική 

αξιολόγηση του έργου  

9. Επιμέλεια και συντονισμός των 

παραδοτέων 3.6.3, 3.6.4 (Βάση 

δεδομένων - ηλεκτρονική 

πλατφόρμα που θα 

συμπεριλαμβάνει τα 

σημαντικότερα μνημεία της 

Καστοριάς – Έκδοση 

εγχειριδίου παρουσίασης των 

παραπάνω μνημείων) 

10. Επιμέλεια και συντονισμό 

δράσεων διάχυσης των 

παραδοτέων του έργου 

2 Παππάς Υπεύθυνος υλοποίησης, 5,39 
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Δημήτριος συντονισμού, επίβλεψης και 

διασύνδεσης των κάτωθι 

παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.1 – 

Αναγνώριση των 

υποψήφιων μνημείων / 

περιοχών της Καστοριάς 

προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO 

2. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

3. Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό 

σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO 

3 Ρούβα 

Χριστίνα 

Υπεύθυνη για την 

υλοποίηση και σύνθεση των 

δεδομένων την υλοποίηση 

και τη διασύνδεση των 

κάτωθι παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.1 - 

Αναγνώριση των 

υποψήφιων μνημείων / 

περιοχών της Καστοριάς 

3,89 
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προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO 

2. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

4 Δέτση 

Στέλλα 

Υπεύθυνη υλοποίησης του 

παραδοτέου 3.6.1 - 

Αναγνώριση των 

υποψήφιων μνημείων / 

περιοχών της Καστοριάς 

προς ένταξη στον φάκελο 

της UNESCO και 

συγκεκριμένα: 

1. Έρευνα εύρεσης των 

υποψήφιων 

μνημείων/περιοχών της 

Καστοριάς 

2. Αναγνώριση και επιλογή 

των κατάλληλων 

μνημείων/περιοχών 

3. Συνεργασία με τους Έλληνες 

εταίρους του έργου 

«TACTICALTOURISM» που 

εδρεύουν στην Καστοριά  

σχετικά με την επιλογή των 

μνημείων/περιοχών 

2,22 
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4. Καταγραφή συγκεκριμένων 

χαρακτηριστικών για την/τις 

περιοχές και τα μνημεία που 

επιλέχθησαν Ενδεικτικά θα 

αναφέρονται τα κάτωθι: 

 Ταχ. Διεύθυνση 

 Γεωσυντεταγμένες 

 Σύντομο κείμενο 

περιγραφής 

  Περίοδος (Βυζαντινό, 

Μεταβυζαντινό, κτλ) 

 Κατηγορία 

(αρχαιολογικός 

χώρος, αρχοντικό, 

γέφυρα, τζαμί, 

εργοστάσιο κτλ) 

 Αρχική Χρήση 

(λατρευτική, 

βιομηχανική, αστική, 

συνδυαστική κτλ) 

 Κατάσταση 

προστασίας 

(διατηρητέο ναι/όχι, 

τυχόν ΦΕΚ) 

 Χρονολόγηση 

 Επισκέψιμο (ναι/όχι) 

 Φορέας ευθύνης 
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(εφορεία 

αρχαιοτήτων, 

ιδιώτης, δήμος κτλ) 

 Φωτογραφικό υλικό 

τεκμηρίωσης 

 Λοιπά σχόλια 

5 Παπουτσίδης 

Ιορδάνης 

Υλοποίηση του παραδοτέου 3.6.2 - 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και αιτιολόγηση 

της σημασίας της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. 

1. Πλήρης περιγραφή έκαστης 

επιλεγμένης ιστορικής  

περιοχής και μνημείου 

2. Αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς   

2,22 

6 Ιορδανίδου 

Παναγιώτα 

Σύνθεση των δεδομένων, 

την υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των κάτωθι 

παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

2. Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό 

3,93 
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σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO 

7 Γρηγοράκου 

Ελισάβετ 

Σύνθεση των δεδομένων, 

την υλοποίηση και τη 

διασύνδεση των κάτωθι 

παραδοτέων: 

1. Παραδοτέο 3.6.2 – 

Περιγραφή της επιλεγμένης 

ιστορικής περιοχής και 

αιτιολόγηση της σημασίας 

της πολιτιστικής 

κληρονομιάς 

2. Παραδοτέο 3.6.5 – Τελικό 

σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO 

3,93 

8 Μάσεν 

Βασιλική 

Υλοποίηση διαχειριστικού 

σχεδίου της επιλεγμένης 

περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική 

υποβολή στην UNESCO 

3,70 

9 Γαϊτάνης 

Φώτιος 

Υλοποίηση διαχειριστικού 

σχεδίου της επιλεγμένης 

περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική 

υποβολή στην UNESCO 

3,70 
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10 Τζήμας 

Δημήτριος 

Υλοποίηση διαχειριστικού 

σχεδίου της επιλεγμένης 

περιοχής  και προετοιμασία 

φακέλου για μελλοντική 

υποβολή στην UNESCO 

3,70 

11 Αλμπάνης 

Πέτρος 

Τελικό σχέδιο διαχείρισης 

επιλεγμένης ιστορικής 

περιοχής στην Καστοριά για 

το φάκελο της UNESCO σε 

ότι αφορά τη σύνθεση όλων 

των δεδομένων και τη 

συγκρότηση του φακέλου  

σύμφωνα με της 

απαιτήσεις. 

2,67 

 

Τα μέλη της ομάδας έργου θα απασχολούνται σύμφωνα με την υπογεγραμμένη 

σύμβαση και για τους ανθρωπομήνες που αναφέρονται στον ως άνω πίνακα. Ο 

υπολογισμός του ωρομισθίου προκύπτει ως εξής: 

Παραγωγικές ημέρες εργαζόμενου σε ένα έτος: 215 

Παραγωγικές ώρες εργαζόμενου σε ένα έτος: 215*8=1720 

Παραγωγικές ώρες εργαζόμενου σε ένα μήνα: 1720/12 = 143,33 

Αμοιβή εργαζομένου ανά ανθρωπομήνα με Φ.Π.Α. : 1.500€ 

Αμοιβή εργαζομένου ανά ανθρωποώρα: 1.500 / 143,33 = 10,465€  

Τέλος υπεύθυνοι για το σύνολο των παραδοτέων είναι όσον αφορά τη θέση ΤΤ01 η 

Τριμελής Επιτροπή η οποία αποτελείται από τους κάτωθι: 

1. Αγνάντου Βάια 

2. Βούρα Αθανάσιο 

3. Μπραγιάννη Δημήτριο 

και όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, ο επιστημονικός υπεύθυνος κος Καφάσης θα 

ελέγχει και θα συμπληρώνει τα φύλλα χρονοχρέωσης των συμβαλλομένων και θα 
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καταθέτει μηνιαία αναφορά η οποία θα ελέγχεται και θα πιστοποιείται από την ίδια 

τριμελή Επιτροπή. 

 

Λύεται η συνεδρίαση  

 

                  Ο Πρόεδρος                               Ο εκτελών χρέη Γεν. Γραμματέα 

 

 

             Στέργιος Μεν. Κιάνας                            Δημήτρης Μαντζιάρης 
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