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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/ 2021 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

 

Κοζάνη             ΤΡΙΤΗ Ώρα, 

Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 
19-01-2021 17:00 

 

ΜΕΣΩ e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Ορισμός  Εκπροσώπων   Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τη συγκρότηση των Συμβουλίων 
Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του Ν. 4495/2017. 
 
3. Προέγκριση δαπάνης για αγορά ασύρματου τηλεφώνου. 
 
4. Επιστολή ομότιμου μέλους ΤΕΕ/ΤΔΜ Ν Δ Στεφανή για υπόθεση του με τον 
Εισαγγελέα Φλώρινας σχετικά με μηνυτήρια αναφορά σχετικά με τη ΔΕΗ. 
  
5. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα: Kατάθεση προτάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ για την 
δημιουργία χώρου ταφης αμιάντου (ΧΥΤΑΜ). 
 
6. Εξέταση δυνατότητας/πρόθεσης συμμετοχής του ΤΕΕ/ΤΔΜ στο μετοχικό 
κεφάλαιο του νέου αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (ΑΝΚΟ). 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
α) Πρόταση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας για τις στρατηγικές κατευθύνσεις της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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β) Καταγγελία ΣΜΕΔΕΚΕΜ για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού του ΤΕΕ για την 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης για το σχεδιασμό και την υποστήριξη του Εθνικού 
Μητρώου Υποδομών. 
γ) Σύμβαση ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης ηλεκτρονικού συστήματος 
οικονομικών ΤΕΕ (4.340,00 το χρόνο). 
δ) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για τοποθέτηση του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
σχετικά με την επικαιροποίηση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
ε) Απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε ερώτημα του Τμήματος για τα δικαιολογητικά έκδοσης εγκρίσεων 
δόμησης μικρής κλίμακας. 
στ) Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος 
κρατικών ενισχύσεων ΠΣΚΕ, για την έκδοση και αύξηση ορίου εγγυητικών 
επιστολών προκαταβολής από το ΤΜΕΔΕ, προτάσεις και απόψεις επί του σχεδίου 
νόμου για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων και επί του 
σχεδίου νόμου εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 
ζ) Επιστολή φορέων της Θεσσαλίας για απόσυρση νομοθετικής ρύθμισης για 
αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας 
η) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης με θέμα :Αλλαγές στη νομοθεσία σχετικά με την 
έκδοση μελετητικών πτυχίων. 
 
  

 

 
 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  3η συνεδρίαση 2021. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Τζιόλας Ιωάννης,  Θεοδωρίδης Γεώργιος, Παπακώστα Ελευθερία, 
μέλη.  
ΑΠΟΝΤΕΣ :  Μαντζιάρης Δημήτριος, Ματάνας Κωσταντίνος, Μιμίκου 
Ευδοκία, μέλη  
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 
Τμήματος Γεώργιος Τζίτζικας και οι συνάδελφοι Εμμανουήλ Μαρία, 
Λιάκου Αικατερίνη και  Στράτος Παπαδημητρίου 

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ3/2021 
Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο   συνάδελφος Ιωάννης Τζιόλας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 3ο, 4ο, ,6ο, 5ο2ο, 1ο 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

ΑΔΑ: ΩΧΘΒ46Ψ842-ΚΟ6



Γίνεται ενημέρωση για το αίτημα της υπηρεσίας για αγορά νέου ασύρματου 
τηλεφώνου σε αντικατάσταση του υπάρχοντος, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα 
λειτουργίας. 

Απόφαση Α2 /Δ.Ε./Σ3/2021 
Αποφασίζεται ότι η προμήθεια ασύρματου τηλεφώνου  με βασικές λειτουργίες για 
της ανάγκες του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 24,68  Ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  από την εταιρείας Ευθυμιάδης Δημήτριος και ΣΙΑ 
Ο.Ε.  
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7129 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού 
πίστωσης.  
Επικυρώνεται αυθημερόν 
Λύεται η συνεδρίαση  

 
ΘΕΜΑ 4ο 

Διαβάζεται η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.    1214/29-12-2020   επιστολή του 
συναδέλφου Στεφανή.  
Γίνεται σχετική συζήτηση  

Απόφαση Α3  /Δ.Ε./Σ3/2021 
Αποφασίζεται ότι θα γραφεί απαντητική επιστολή ότι το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. είναι αναρμόδιο 
να αποφανθεί για το αν θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα κάποιου αλλά να πάρει 
θέση σε μια δικαστική διαμάχη. 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
Λύεται η συνεδρίαση  

ΘΕΜΑ 6ο 

Εισηγείται σχετικά ο πρόεδρος της Δ.Ε. Στέργιος Μεν. Κιάνας  

Με την παρ.1 άρθρο 2 Ν.4674/20 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του 
άρθρου 42 του Ν. 4735/20 ιδρύθηκαν οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί») που είναι ανώνυμες εταιρείες 
ειδικού σκοπού των ΟΤΑ, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.  

Με βάση το άρθρο αυτό και ειδικότερα την παράγραφο 3 η λειτουργία των 
Αναπτυξιακών Οργανισμών διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ανωνύμων εταιρειών και η εποπτεία τους ασκείται με βάση τις διατάξεις του Ν. 
4548/2018 (Α΄ 104), υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων (όπως, εν 
προκειμένω, οι διατάξεις του ν. 4674/2020).  

Ο σκοπός των αναπτυξιακών εταιρειών και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών 
αυτών περιγράφονται στο άρθρο 2 του  παραπάνω νόμου.  

Ο Πρόεδρος προτείνει τη συμμετοχή του Τμήματος στο μετοχικό κεφάλαιο του 
νέου αναπτυξιακού οργανισμού τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΑΝΚΟ.  
Δεδομένου του ενδιαφέροντος του Τμήματος σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε, 
το συντομότερο δυνατό ,  
 

Απόφαση Α4   /Δ.Ε./Σ3/2021 

ΑΔΑ: ΩΧΘΒ46Ψ842-ΚΟ6



Αποφασίζεται να σταλεί ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία του Τ.Ε.Ε. για το αν υπάρχει 
κώλυμμα συμμετοχής του φορέα μας  και αν όχι του όρους με τους οποίους μπορεί 
να γίνει αυτό.  
Επικυρώνεται αυθημερόν 

ΘΕΜΑ 2ο 
Αναβάλλεται  

ΘΕΜΑ 5ο 
Αναβάλλεται  
 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος. 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                      Ιωάννης Τζιόλας    
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