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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 22-2-2019
Αρ. πρωτ.: 203

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1η/ 2019
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ

Ώρα,

16-1-2019

1:00 μμ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Επικύρωση πρακτικών 14ης έως και 17ης συνεδρίασης.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ για τη συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για το 2019.
4. Αίτημα πολίτη για πραγματογνωμοσύνη.
5. Έγκριση αρχικών οικονομικών δεσμεύσεων για το 2019.
6. Προέγκριση δαπάνης για ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες ΤΕΕ/ΤΔΜ
ύψους 125€.
7 Έγκριση οικονομικού
προϋπολογισμού 2019.

απολογισμού

έτους

2018

και

οικονομικού

8. Κοπή πίτας ΤΕΕ/ΤΔΜ
9.Πρόταση Μ.Ε. Ενέργειας & Ηλεκτροπαραγωγής για διοργάνωση
ημερίδας με θέμα «Σχεδιασμός ενός οικισμού σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας» με αφορμή τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης

*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Επιστολή Συνδέσμου Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας
σχετικά με τις καθυστερήσεις επί της κατανομής του ειδικού αναπτυξιακού
προγράμματος και επί της εξόφλησης των υπεργολάβων της ΔΕΗ Α.Ε.
β) Δ.Τ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας για την κύρωση
του δασικού χάρτη τοπικών κοινοτήτων Φιλώτα και Βαλτονέρων.
γ) Σύσκεψη Προέδρων ΤΕΕ στις 25-1-2019 στην Αθήνα.
δ) Ενημερωτικό από πόθεν έσχες για καταχώρηση καταστάσεων υπόχρεων έτους
2018.
ε) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας περι της υποχρεωτικής ή μη συμμετοχής
μέλους του ΤΕΕ σε επιτροπές διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων
μετά την απόφαση του Τμήματος για συμβολική αποχή εκπροσώπων από 2
επιτροπές.
στ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για απόψεις για τη στρατηγική μελέτη
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης της
στρατηγικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου Eloundahills.
ζ) Παραίτηση του μέλους της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ Αλέξανδρου Τσολάκη. Νέο μέλος
ο Σάββας Κοταρίδης.
η) Επιστολή Τμήματος Προσωπικού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής
Μακεδονίας για απόζημίωση ιδιωτών – μελών επιτροπών.
θ) Έγγραφο ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την διενέργεια διαγωνισμού «Σχέδιο
βελτίωσης οργανωτικής λειτουργίας του ΤΕΕ».

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 1.2019». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα,
Μπιτάκης Σταύρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Κιάνας Μ.
Στέργιος, Κοταρίδης Σάββας, μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Τζίτζικας Γεώργιος – Αντιπρόεδρος, Δημητρίου Αντώνης, μέλος

Α1/Δ.Ε./Σ1/2019
Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1o, 3o,4ο, 5ο, 6ο ( συν προέγκριση δαπάνης
για πετρέλαιο στην Καστοριά) , 7ο,8ο, 9ο, 2ο [συν 3δ) αντικατάσταση
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εκπροσώπου στην Επιτροπή διαγωνισμού μελέτης βελτίωσης του οδικού
τμήματος Κοζάνη Αεροδρόμιο] ο,7ο,8ο, , 6ο.
ΘΕΜΑ 1ο
Α2/Δ.Ε./Σ1/2019
Επικυρώνονται τα πρακτικά της 14ης, 15ης, 16ης, και 17ης συνεδρίασης της Δ.Ε.
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έτους 2018.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 24 /10-01-2019 έγγραφο της
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για τη συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού μελετών και παροχής
Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ για το έτος 2019 .
Α3/Δ.Ε./Σ1/2019
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην
επιτροπή διαγωνισμού μελετών και παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΚ
για το έτος 2019, οι συνάδελφοι :
Τακτικό μέλος : Κουτσονάνου Αννίτα, Α.Μ.,
Aναπληρωματικό μέλος : Χριστοπούλου Παρασκευή, Π.Μ
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4ο
Γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 6/3-1-2019 αίτηση
για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης.
Α4/Δ.Ε./Σ1/2019
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης της παραπάνω
αίτησης το ποσό των 750,00 €(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 κος
Κώττας Θεόδωρος, ηλεκτρολόγος
μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 5ο
α)
Α5/Δ.Ε./Σ1/2019
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Μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας και λαμβάνοντας υπόψη τις ανατροπές όλων
των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης αποφασίζεται η λήψη των παρακάτω
αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
ΚΩΔΙΚΟΙ
0264
0429
0431
0711
0715
0721
0771
0772
0775
0813
0831
0841
0856
0857
0859
0863
0887
0931
1261
1292
1381
1731
1899
3199
3391

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Ή ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΕ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΕ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΕ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
ΗΜΕΡΙΔΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΜΕΣΟΥΣ
ΦΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΔΙΚΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

ΠΟΣΟ
1500
500
150
350
150
250
1250
500
500
500
465
2949
1500
1500
500
2000
500
250
500
150
350,75
250
1500
1500
4000
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3394
3397
9561
9761
9919

ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
(ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΩΝ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΛΠ.
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
TACTICAL TOURISM

4000
1000
40000
19753
64603

Επικυρώνεται αυθημερόν.
β)
Α6 /Δ.Ε./Σ1/2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη την ακύρωση, λόγω
λήξης οικονομικού έτους, των ενταλμάτων Β49/2018, Α20/2018, Α21/2018,
Α22/2018 τα τρία από τα οποία ελέχθησαν και εγκρίθηκαν από τον Επίτροπο
αποφασίζει την επανέκδοσή τους με τα ίδια στοιχεία , αιτιολογία και ποσά ως
Αθεώρητα ( σειρά Β).
Υπενθυμίζεται ότι τα παραπάνω εντάλματα αφορούν το πρόγραμμα tactical
Tourism ( κωδικός 9919) και δεν πληρώθηκαν λόγω καθυστέρησης στην
πιστοποίηση του υπευθύνου λογαριασμού.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6ο
Α7/Δ.Ε./Σ1/2019
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους εκατόν είκοσι πέντε (125 ) Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για ηλεκτρολογικές εργασίες (αλλαγή
λαμπτήρων) και υδραυλικές εργασίες (αντιμετώπιση διαρροής) για την
προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των γραφείων του Τ.Ε.Ε./,
Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
β) Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 41/16-1-2019
έγγραφο του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού
Καστοριάς για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα γραφεία της Ν.Ε. στο
Αρχοντικό Παπατέρπου στην Καστοριά.
Α8/Δ.Ε./Σ1/2019
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους τετρακοσίων Ευρώ (400 ) Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα
γραφεία της Ν.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Νομού Καστοριάς στο Αρχοντικό Παπατέρπου.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 7ο
Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2018.
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ1/2019
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2018, όπως
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 34/14-1-2019) και εμφανίζεται στην 1 η και στην 2η στήλη
της εισήγησης.
Επικυρώνεται αυθημερόν
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2019 από την
υπηρεσία και τον πρόεδρο.
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ1/2019
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2019 που
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Υπηρεσίας του
Τμήματος (αρ.πρωτ.:34/14-1-2019) και εμφανίζεται στην 1 η και στην 4η στήλη
της εισήγησης.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 8ο
Γίνεται συζήτηση για την έρευνα που έγινε από τον Πρόεδρο και τον συνάδελφο
Κιάνα για την κοπή πίτας έτους 2019 και συζητούνται διάφορες προτάσεις
συναδέλφων.
Απόφαση Α11/Δ.Ε./Σ1/2019
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη:
Την έρευνα που έγινε, τη διαθεσιμότητα χώρων για κοπή πίτας στην περιοχή
της Κοζάνης, τις καιρικές συνθήκες και το ύψος της επιτρεπόμενης δαπάνης για
δέσμευση από τον προϋπολογισμό του Τμήματος ,
αποφασίζει την διοργάνωση της εκδήλωσης κοπής πίτας στην Κοζάνη στο
κατάστημα Mind το Σάββατο 26 -1-2019 και
εγκρίνει ως ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης των εκδηλώσεων κοπής
πίττας του περιφερειακού τμήματος το ποσό των 2000 Ευρώ ( σχετικό και το
πρωτογενές αίτημα με αριθμό πρωτ. 1044/20-12-2019).
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 9ο
Διαβάζεται το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 33/14-1-2019 έγγραφο της
Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για διοργάνωση
ημερίδας με θέμα «Σχεδιασμός ενός οικισμού σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας» με αφορμή τη μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης :
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Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας λόγω της λιγνιτικής δραστηριότητας και
ειδικότερα της λειτουργίας των ορυχείων έχουν πραγματοποιηθεί μετεγκαταστάσεις
οικισμών σε νέες περιοχές με κατασκευή νέων οικιστικών συγκροτημάτων. Στην
παρούσα περίοδο είναι σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης για την οποία
έχει ολοκληρωθεί ο αρχικός οικιστικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις προδιαγραφές
του Προτύπου LEED for Neighborhood Development (LEED - ND) του Συμβουλίου
Πράσινων Κατασκευών των ΗΠΑ (United States Green Building Council) για την
εξασφάλιση της βέλτιστης επιλογής τοποθεσίας και του βέλτιστου πολεοδομικού
σχεδιασµού.
Η πρόκληση της επόμενης φάσης αφορά στις δυνατότητες υιοθέτησης και
κατασκευής κτηριακών υποδομών με τις αρχές του παθητικού σχεδιασμού και της
υψηλής ενεργειακής απόδοσης που θα επιτρέψουν σε συνδυασμό με εφαρμογές
καινοτόμων τεχνολογιών ψύξης-θέρμανσης και ΑΠΕ να οδηγήσουν σε ένας πρότυπο
οικισμό μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και αντίστοιχα εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα.
Η πρόκληση αυτή που συνδυάζει απαιτήσεις του κατασκευαστικού τομέα, την
ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων αλλά απαιτεί και την διαμόρφωση
χρηματοπιστωτικών σχημάτων υποστήριξης δύναται να αποτελέσει εμβληματικό
έργο της Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της συμμετοχής της Περιφέρειας στην
Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Μετάβαση σε Οικονομία Χαμηλών
Εκπομπών Άνθρακα (Coal Platform for Regions in Transition).
Το ΤΕΕ/τΔΜ θεωρεί ότι μια τέτοια πρόκληση θα πρέπει να τύχει αναλυτικής και
εμπεριστατωμένης εξέτασης με την συνδρομή του ερευνητικού, αναπτυξιακού και
κατασκευαστικού δυναμικού της περιοχής. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η
οργάνωση ημερίδας με θέμα «Σχεδιασμός ενός οικισμού σχεδόν μηδενικής
ενεργειακής κατανάλωσης» στην οποία θα εξετασθούν θέματα :
 Κατασκευαστικών απαιτήσεων κτηρίων
 Καινοτόμων τεχνολογιών θέρμανσης – ψύξης
 Λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων
 Χρηματοοικονομικά σχήματα
Προτείνεται δε, το ΤΕΕ/τΔΜ να συνδιοργανώσει της ημερίδα αυτή με το Εθνικό
Κέντρο Έρευνα και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και
Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ) και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας
Α.Ε. (ΑΝΚΟ). Η ημερίδα προτείνεται να πραγματοποιηθεί σε κατάλληλο χώρο της
περιοχής της Ποντοκώμης περί το τέλος Ιανουαρίου – αρχών Φεβρουαρίου 2019.

Απόφαση Α12/Δ.Ε./Σ1/2019
Αποφασίζεται η συνδιοργάνωση, μαζί με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών
Πόρων ( ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ) και την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. ( ΑΝΚΟ)
ημερίδας για τον σχεδιασμό ενός οικισμού σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας στην Ποντοκώμη προγραμματιζόμενη στο τέλος Ιανουαρίου αρχές
Φεβρουαρίου. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ανέρχεται στο
ύψος των (πεντακοσίων) 500 Ευρώ.
Αρμόδιοι για την οργάνωση της ημερίδας ορίζονται ο Πρόεδρος Δημήτρης
Μαυροματίδης και το μέλος Κιάνας Στέργιος.
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2ο
γ) Γίνεται ενημέρωση για την με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 23/10-1-2019
πρόσκληση του προέδρου του Τ.Ε.Ε. κου Στασινού σε σύσκεψη προέδρων
Περιφερειακών Τμημάτων της Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 .
Ο Πρόεδρος ενημερώνει ότι δυστυχώς λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν θα
μπορέσει να παρευρεθεί.
Απόφαση Α13/Δ.Ε./Σ1/2019
Αποφασίζεται η εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην σύσκεψη προέδρων
Περιφερειακών Τμημάτων που θα γίνει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019
στην Αθήνα με τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος ή άλλο μέλος που θα
εξουσιοδοτήσει ο Πρόεδρος.
Το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης μετακίνησης ανέρχεται στο ύψος των
400,00 Ευρώ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοιπα αναγραφόμενα του δεύτερου θέματος.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
Γίνεται ενημέρωση για την ανάγκη επίδοσης με αρμόδιο δικαστικό επιμελητή κλήσης
σε συνεδρίαση Πειθαρχικού Συμβουλίου σε εγκαλούμενο για υπόθεση για την οποία
έχει συνταχθεί κατηγορητήριο από τον πρόεδρο του πειθαρχικού Συμβουλίου του
περιφερειακού τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
Α14/Δ.Ε./Σ1/2019
Εγκρίνεται η πραγματοποίηση δαπάνης ύψους 40 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (49,60) Ευρώ
για την επίδοση μέσω δικαστικού επιμελητή κλήσης σε συνεδρίαση Πειθαρχικού
Συμβουλίου σε εγκαλούμενο για υπόθεση για την οποία
έχει συνταχθεί
κατηγορητήριο από τον πρόεδρο του πειθαρχικού Συμβουλίου του περιφερειακού
τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Ζιώγας Κωνσταντίνος
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