Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση
Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ΤΔΜ (Πέμπτη
3/5/2018, 18:30)
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Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*
Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για κατάθεση προτάσεων σχετικών με τον
Οργανισμό Εσωτερικών Λειτουργιών του Δήμου.
Θέσεις Μ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το υπό κατάθεση νομοσχέδιο
του ΥΠΠΕΘ σχετικά με τις νέες υποστηρικτικές δομές
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με ΤΕΕ, ΥΠΕΝ και ΕΚΧΑ για α) Ν.
4495/17 για τον έλεγχο και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και β)
Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του Ν.4409/16
Προέγκριση δαπανών
Απολογισμός έτους 2017- Προϋπολογισμός έτους 2018.
[Υπόμνημα ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής
σχετικά με το Σ/Ν «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη & το
περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού»]
Υπόμνημα-παρέμβαση Μ.Ε. Ενέργειας ΤΕΕ/ΤΔΜ για το νόμο που προβλέπει την
απόσχιση και εισφορά του λιγνιτικού κλάδου της ΔΕΗ ΑΕ της Μελίτης σε νέα
εταιρία
Συνάντηση εργασίας με την SystExt (γαλλική ομάδα μηχανικών με
εξειδίκευση στα συστήματα εξόρυξης και τις συνέπειές τους)

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Απόσπασμα πρακτικού για τροποποίηση στην «Παροχή διευκολύνσεων στην
πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών συνδρομών μελών ΤΕΕ» που αφορά στην προκήρυξη
πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση Ανάπτυξης Συστήματος
Εφαρμογής Διακανονισμών.
β) Θέσεις ΤΕΕ, ΤΕΕ Θράκης, Ανατολικής Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Στερεάς, Μαγνησίας, Κεντρικής και Δυτικής Στερεάς για το πρόγραμμα
Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον ΙΙ.
γ) Δ.Τ. για τη μερική κύρωση των δασικών χαρτών της Π.Ε. Κοζάνης.
δ) Θέσεις ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για αλλαγή θεσμικού πλαισίου.
ε) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για συμμετοχή μας στην παρουσίαση της έκθεσης
Phassingoutcoalστις 25-4-2018 (αναβλήθηκε).
στ) Προγραμματισμός λειτουργίας ειδικοτήτων ΟΑΕΔ ΕΠΑΣ μαθητείας Κοζάνης
σχολικού έτους 2018-2019.
ζ) Κυρωμένοι και προσωρινοί δασικοί χάρτες στο σύνολο της Π.Ε. Κοζάνης.

η) Επιστολή ΤΕΕ Εύβοιας για την μη εγκατάσταση της υποχρεωτικής θεμελιακής
γείωσης σε υπό κατασκευή κτίρια.
θ) Επίσκεψη ΤΕΕ/ΤΔΜ στο νεό κτίριο βιβλιοθήκης Κοζάνης
ι) Πρόσκληση Δήμου Κοζάνης για αποστολή παρατηρήσεων για το ΣΒΑΚ.
ια) Επιστολές Χ. Βαρδάκα για το ΣΒΑΚ
ιβ) Απάντηση ερευνητικής ομάδας ΕΜΠ για το ΣΒΑΚ Κοζάνης σε αίτημα του
τμήματος για παροχή στοιχείων.
ιγ) Συνάντηση δικτύου εμπλεκόμενων μερών του έργου Reborn.
ιδ) Σεμινάριο ΤΕΕ/ΤΚΜ «Ο ρόλος του ελεγκτή δόμησης κατά την διαδικασία
ελέγχου οικοδομικής άδειας – Διαπιστώσεις προβλήματα και τρόποι επίλυσης»
ιε) Συνεδρίαση επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2839/2000 για την ειδική
διοικητική προσφυγή της ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας για ακύρωση απόφασης
Περιφερειακού Συμβουλίου για τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της
Περιφέρειας.
ιστ) Κοινοποίηση επιστολής κ. Κορκοτίδη Κωνσταντίνου κατοίκου Πτολεμαίδας
προς Βουλευτές Ν. Κοζάνης και Φλώρινας και Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
για ενέργειές τους για την έλευση φυσικού αερίου στις πόλεις της Περιφέρειάς
μας.
ιζ) Αποδοχή από ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης αιτήματος του Τμήματός μας για επίσκεψη
μελών στα υπό κατασκευή έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης.
ιη) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας για κατάργηση ηλεκτρονικού παραβόλου για την
ανανέωση άδειας των ενεργειακών επιθεωρητών.
ιθ) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για συνάντηση εργασίας στις
26-4-2018
στο πλαίσιο οργάνωσης της εκδήλωσης Synergasiaτου
EnterpriseGreeceστη Δυτική Μακεδονία.
κ) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Έγκριση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστική
Ανάπτυξης (ΒΑΑ) συνολικού προϋπολογισμού 41,7 εκ. € των Δήμων Γρεβενών,
Καστοριάς, Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας
λ) Eνημερωτική συνάντηση για το Ν.4412/2016 που αφορά στις Δημόσιες Συμβάσεις
(Δ. Κοζάνης, Δικηγορικός σύλλογος Κοζάνης, ΣΠΕΔΕ Δυτ. Μακεδονίας) – 11/5/2018
μ) ΕΚΧΑ Α.Ε. – Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους
Εορδαίας και Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και
στους Δήμους Δίου – Ολύμπου και Κατερίνης της Π.Ε. Πιερίας της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας

