Πρόσκληση στην 9η τακτική συνεδρίαση
Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΔΜ – Πέμπτη 22/6/2017 ώρα
18.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 9η/ 2017 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη Μπουσίου &
Εστίας 3

Πέμπτη

Ώρα,

(Αίθουσα
Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

22/06/2017

18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Μετά το πέρας της συνεδρίασης θα ακολουθήσει στις 19:00
συνάντηση ενημέρωσης με την Ομάδα Εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου
Κοζάνης
1. Έγκριση Πρακτικών
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Ορισμός εκπροσώπου 1ου Εργαστηρίου στο πλαίσιο του διακρατικού έργου
PrioritEE (INTERREG -MED)
4. Οικονομική προσφορά για τη συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης ψύξης του
κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
5. Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη μελέτη ύδρευσης Λουκομίου Δήμου Βοίου.
6. Διαδικασία υλοποίησης έργου «Tactical Tourism» [Targeted ACTIons for the
preservation, rehabilitation and promotion of historical, Cultural and
naturAL assets encouraging TOURISM, in the entire GR-AL cross-border area
Interreg]
7. Αίτημα Δήμου Κοζάνης για υπόδειξη μέλους Επιτροπής για επιλογή
τοιχογραφιών στο πλαίσιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
για εικαστική επιμέλεια δημοσίων χώρων στο κέντρο της πόλης.
8. Συζήτηση για την κατολίσθηση στο Ορυχείο Αμυνταίου
9. Πρόταση από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με
το ΤΕΕ/ΤΔΜ με θέμα «Αποκαθιστώντας τον Άνθρωπο, την Πόλη, το Τοπίο»
10. Συνάντηση με Δήμο Κοζάνης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
Δήμου Κοζάνης
11. Έγκριση δαπανών

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Ενημέρωση για την πραγματοποιηθείσα συνάντηση Προέδρων ΤΕΕ
β) Επιστολή Βουλευτή Κοζάνης Θέμη Μουμουλίδη σχετικά με το θέμα: «Αποσύνδεσης
της ιδιότητας μέλους του ΤΕΕ από την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ»
γ) Διαβούλευση σχετικά με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ).
δ) Επιστολή ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης για την επικείμενη ανάρτηση δασικών χαρτών
στην ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου.
ε) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για
τη σύνταξη και την υπογραφή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
στ) Επιστολή ΤΕΕ σχετικά με την απόφαση Α34/Σ16/2017 που αφορά στη λειτουργία
ΤΕΕ.
ζ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας
εκτός δημόσιου τομέα για τους συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς.
η) Επιστολή ΣΜΗΒΕ «Προϋποθέσεις χορήγησης έγκρισης οχημάτων ειδικής χρήσης –
ειδικού σκοπού και διαδικασία ταξινόμησης».

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή – Υλικό»,
υποφάκελος «9.2017». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
μπορείτε να δείτε την πρόσκληση παρακάτω…

