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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 11η/ 2020 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη ΤΡΙΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
7-7-2020            16:00 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 

 

2. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ 

α) για τη συγκρότηση Συμβουλίου Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου  - Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια 

Δυτικής Μακεδονίας. 

β) στο Τεχνικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

3. Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το tactical tourism 

 

4. Ορισμός συνδέσμων Διοικούσας Επιτροπής στις Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ/ΤΔΜ 

 

5. Αιτήσεις για διεξαγωγή πραγματογνωμοσυνών. 

α) Δήμου Βοΐου για έλεγχο στατικότητας στεγάστρου της κερκίδας του σταδίου 

Σιάτιστας. 

β) Δημητρίου Καραγεώργου για διέλευση καλωδίων Α/Γ από οικόπεδο. 

γ) Μαρίας Τσαλικίδου για πρόβλημα λειτουργίας αγροτικού ελκυστήρα. 

 

6. Χορήγηση άδειας χρήσης χώρων ΤΕΕ/ΤΔΜ από μέλος Ομάδας Εργασίας 

κεντρικού ΤΕΕ. 

 

ΑΔΑ: Ω8ΓΤ46Ψ842-ΦΧΓ



7. Κοινή συνεδρίαση ΔΕ Επιστημονικών Επιμελητηρίων ΠΔΜ (17:30 – ΖΕΠ). 

 

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 

 

α) Επιστολή Συντονιστικής Επιτροπής ΣΔΑΜ για την κατάρτιση master plan για τη 
δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. 
β) Επιστολές ΤΕΕ/ΤΚΜ για την κατάργηση των μαθημάτων γραμμικού και 
ελεύθερου σχεδίου – συνθετικής εργασίας και γεωλογίας διαχείρισης φυσικών 
πόρων από τα νέα ωρολόγια προγράμματα του γενικού λυκείου και για παράταση 
των προθεσμιών ένταξης στο Ν. 4495/17 και υποβολής σχεδίων και 
δικαιολογητικών του Ν. 4178/2013. 
γ) Κοινοποίηση επιστολής Αναστασίας Αστρεινίδου για προβλήματα συναλλαγής με 
την Πολεοδομία Κοζάνης. 
δ) Επιστολές  ΤΕΕ Κέρκυρας για πρόσβαση μηχανικών στα κτηματολογικά γραφεία 
και για αρμοδιότητες υπογραφών στα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ. 
ε) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς για δυσλειτουργίες και προβλήματα της 
εφαρμογής για τις μελέτες ενεργητικής πυροπροστασίας. 
στ) Επιστολή Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης την εφαρμογή του 
μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας. 
ζ) Επιστολή Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών για την άμβλυνση της 
γραφειοκρατίας. 
  
 
 
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  11η συνεδρίαση. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, , Ματάνας Κωνσταντίνος, Μιμίκου  Ευδοκία,  Μαντζιάρης 
Δημήτριος, 
ΑΠΟΝΤΕΣ : Ντώνας Ιωάννης, Παπακώστα Ελευθερία, Ράλλης Κωνσταντίνος,  
Τζιόλας Ιωάννης μέλη  
Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται εκτός Δ.Ε. ο πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας του Τμήματος και η συν. Εμμανουήλ Μαρία. 
 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ11/2020 
 Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο συνάδελφος Μαντζιάρης Δημήτριος   
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 2ο, 5ο, 3ο, 4ο, 6ο, 1ο, 7ο. 
 

ΘΕΜΑ 2ο 

https://www.dropbox.com/sh/aunhdaeg9j200kd/AADvyKAPxuqCjAHP8m29uH1ea?dl=0
ΑΔΑ: Ω8ΓΤ46Ψ842-ΦΧΓ



2α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 675/2-7-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής 
Μακεδονίας.  

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ11/2020 
 
Ορίζεται  ως εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στο  Συμβούλιο  Υδάτων 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου  - Δυτικής Μακεδονίας με χωρική αρμοδιότητα 

την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η συν. :  

Μπάγκαβου Ευαγγελία, ΧΜ 

Το άλλο μέλος του Συμβουλίου θα καθοριστεί μετά από συννενόηση με το ΓΕΩΤΕΕ 

και τα άλλα επιμελητήρια  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 
2β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ.  Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 652/24-6-2020 έγγραφο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ11/2020 
 
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ στο τεχνικό Συμβούλιο του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οι συνάδελφοι :  
Παπακώστα Ελευθερία, ΜλΜ  ως τακτικό μέλος  
Ματάνας Κωνσταντίνος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος 
Επικυρώνεται αυθημερόν   

 
ΘΕΜΑ 5ο 

5α)Σχετική η  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 590/4-6-2020 αίτηση για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης.                                                      
                                                          
 
                                                                Α4/Δ.Ε./Σ11/2020 
 
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των  1.752€ (Χιλίων εφτακοσίων πενήντα δύο 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.  Χρήστος Ζεμπίλης ,   Π.Μ.  Μηχανικός.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
5β)Σχετική η  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 591/4-6-2020 αίτηση για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης.                                                      
                                                          
 
                                                                Α5/Δ.Ε./Σ11/2020 
 

ΑΔΑ: Ω8ΓΤ46Ψ842-ΦΧΓ



Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των  1.752€ (Χιλίων εφτακοσίων πενήντα δύο 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.  Κώστας Τσικρίκης,   Π.Μ.  Μηχανικός.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
5γ)Σχετική η  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 615/15-6-2020 αίτηση για διενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης.                                                      
                                                          
 
                                                                Α6/Δ.Ε./Σ11/2020 
 
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω 
αίτησης το ποσό των  1752 € (Χιλίων εφτακοσίων πενήντα δύο 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 η συν. Βαλεντίνη Χήρα, Μηχανολόγος       Μηχανικός.  
 
Επικυρώνεται αυθημερόν  

 
 

ΘΕΜΑ  3o :  Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το “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 
 
 

Α7/Δ.Ε./Σ11/2020 
 
Η Δ.Ε.  έχοντας υπόψη: 

 

1) Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2) 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 

ΑΔΑ: Ω8ΓΤ46Ψ842-ΦΧΓ



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. 

3) 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. 

4) Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

5) Την απόφαση Α1/ΔΕ/Σ8/2020, ΑΔΑ 6ΒΣΖ46Ψ842-Ω6Φ  

6) 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. 

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

ΨΗΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

8) 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. 

9) 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 

 

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

αξιολόγησης των παραπάνω αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

 

αποδέχεται πλήρως την εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης 

προσφορών  και αποφασίζει την ανάθεση μίσθωσης έργου στους 

παρακάτω Μηχανικούς ανά θέση της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος. 

 

Καφάσης Περικλής  για τη θέση ΤΤ01 

Παππάς Δημήτριος για τη θέση ΤΤ02 

ΑΔΑ: Ω8ΓΤ46Ψ842-ΦΧΓ



Ρούβα Χριστίνα για τη θέση ΤΤ03 

 Δέτση Στέλλα για τη θέση ΤΤ04 

Παπουτσίδης Ιορδάνης για τη θέση ΤΤ05 

 Ιορδανίδου Παναγιώτα για τη θέση ΤΤ06 

Γρηγοράκου Ελισάβετ για τη θέση ΤΤ06 

 Μάσεν Βασιλική για τη θέση ΤΤ07 

 Γαϊτάνης Φώτιος για τη θέση ΤΤ07 

 Τζήμας Δημήτριος για τη θέση ΤΤ07 

 Αλμπάνης  Πέτρος για τη θέση ΤΤ08 

 

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 των σχετικών συμβάσεων 
μίσθωσης έργου.  

 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
                                                                Α8/Δ.Ε./Σ11/2020 
 
 
Η Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη :  
α.Το άρθρο 7 του Κανονισμού λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπές του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  
β.Το αντικείμενο  των  Μονίμων  Επιτροπών  του Τμήματος όπως αυτό εγκρίθηκε 
από την Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μετά από εισήγηση της Δ.Ε. του 
Τμήματος. 
γ. την ανάγκη αμεσότερης σχέσης της Δ.Ε. Του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τις Μόνιμες 
Επιτροπές του Τμήματος  
γ. Την πάγια και διαχρονικά ακολουθούμενη πρακτική του τμήματος  
δ) Την διαθεσιμότητα των μελών της Δ.Ε. ,  
 

ΑΔΑ: Ω8ΓΤ46Ψ842-ΦΧΓ



αποφασίζει την κατανομή αρμοδιοτήτων επιμέλειας και εποπτείας  αρμοδιοτήτων 
στα μέλη της, ανά Τομέα Μόνιμης Επιτροπής  όπως παρακάτω : 
 
Τομέας Μ.Ε. Ενεργειακών Εξελίξεων : Παπακώστα Ελευθερία 
Τομέας Μ.Ε. Περιβάλλοντος και φυσικών πόρων : Συλλίρης Νικόλαος 
Τομέας Μ.Ε. Ανάπτυξης και Μεταβατικού Σχεδιασμού : Κιάνας Μεν. Στέργιος 
Τομέας Μ.Ε. Έρευνας,  Τεχνολογίας,  καινοτομίας και πανεπιστημιακής 
διασύνδεσης: Ματάνας  
                                                              Κωνσταντίνος   
Τομέας Μ.Ε. Αστικής Ανάπτυξης και Δομημένου Περιβάλλοντος: Μαντζιάρης 
Δημήτρης 
 Τομέας Μ.Ε. Υποδομών, κατασκευών και παραγωγικών διαδικασιών : Τζιόλας 
Ιωάννης  
Τομέας Μ.Ε. Πολιτισμού και Τουρισμού: Κιάνας Μεν. Στέργιος  
Τομέας Νέων Μηχανικών και επαγγελματικών θεμάτων : Μιμίκου Ευδοκία  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
Λύεται η συνεδρίαση  

ΘΕΜΑ 6ο 
 Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Στέργιος Μεν. Κιάνας εισηγείται :       Στα πλαίσια της 

συμμετοχής μέλους μας (Εμμανουήλ Μαρία, ΠΜ) σε Ομάδα Εργασίας του 

Κεντρικού ΤΕΕ (Αποφ.Α39/Σ18/2020) και των απαιτήσεων συνεργασίας με το 

Περιφερειακό Τμήμα του ΤΕΕ/ΤΔΜ, εισηγούμαστε την παραχώρηση σ’ αυτό χώρου 

εργασίας και την χορήγηση άδειας εν γένει της χρήσης των χώρων του Τμήματος. 

                                  
Α9/Δ.Ε./Σ11/2020 

Ομόφωνα αποφασίζεται η παραχώρηση χώρου εργασίας και η  χορήγηση άδειας 

εν γένει της χρήσης των χώρων του Τμήματος στο μέλος του Τμήματος –μέλος Ο.Ε. 

του Τ.Ε.Ε. Μαρία Εμμανουήλ Π.Μ. 

 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος  
ΘΕΜΑ 7ο 

 
 

Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των Διοικουσών Επιτροπών των τριών 

Επιστημονικών Επιμελητηρίων της Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ και ΟΕΕ) στην 

αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ την Τρίτη 07/07/2020, με στόχο τη 

διαμόρφωση ενιαίας πρότασης για το νέο μοντέλο παραγωγικής διαδικασίας των 

περιοχών της μετάβασης. 

Ανέκαθεν υπήρχε καλή συνεργασία μεταξύ των τριών Επιμελητηρίων, ωστόσο, 

δεδομένων των ραγδαίων ενεργειακών εξελίξεων, έγινε μία νέα δυναμική αρχή, 

μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας, στη μεταξύ  συνεργασία και στην προσπάθεια 

της από κοινού συμβολής τους στην Κυβερνητική και Περιφερειακή διαχείριση της 
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απολιγνιτοποίησης, καθώς αποτελεί κοινή πεποίθηση, ότι η ενιαία έκφραση 

άποψης έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος. 

Στην πρώτη Συνεδρίαση εκφράστηκε η ικανοποίηση και η θετική πρόθεση όλων 

στην από κοινού  προσέγγιση και δράση, αναγνωρίζοντας την αξία του 

επιστημονικού έργου που είναι σε θέση να προσφέρει ο κάθε φορέας. Αφού 

αναλύθηκαν από όλους τους παρευρισκόμενους οι δυνατοί κατευθυντήριοι άξονες 

των παρεμβάσεων και οι τρόποι με τους οποίους μπορούν οι τρεις φορείς να είναι 

αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στο έργο τους, δεσμεύτηκαν σε μία άμεση επόμενη 

συνάντηση, ώστε να εξειδικευτούν περαιτέρω οι πρωτοβουλίες που δύνανται να 

αναλάβουν.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                      O εκτελών χρέη Γενικού  Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                          Μαντζιάρης Δημήτριος   
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