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Μπουσίου & Εστίας 3 
(Αίθουσα Συνεδριάσεων 
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ΜΕΣΩ e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Σύμβαση για την συντήρηση του ανελκυστήρα του ΤΕΕ/ΤΔΜ 
 
3. Έγκριση δαπανών. 
 
4.  Έγκριση καταβολής σε μέλη της Ομάδας 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”, 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   δαπάνης για το έργο που 
υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο  του 2020. 
 
5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2020 και οικονομικού προϋπολογισμού 
2021.  
 
6. Ορισμός εκπροσώπων για Επιτροπή διαγωνισμού του έργου «Αγωγός 
διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα Πτολεμαΐδα V της 
ΔΕΗ (ΔΕΤΗΠ Εορδαίας). 
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7. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με θέμα: Επικαιροποίηση του Περιφερειακού 
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας. 
 
8. Συζήτηση – Κατάθεση προτάσεων σχετικά με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – 
Αυτονομώ». 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 
Α. Αποστολή της 2ης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού. 
Β.  Δελτία Τύπου για Ανάρτηση του δασικού χάρτη της Π.Ε. Καστοριάς, Δήμων 
Φλώρινας, Αμυνταίου και Πρεσπών και των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης. 
Γ. Έγγραφο ΤΕΕ / ΤΑΚ με θέμα Νέο Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. 
Δ. Έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «αίτημα δυνατότητας 
επανυποβολής αντιρρήσεων επί του συνόλου των αναρτηθέντων δασικών χαρτών. 
Ε. Έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα την αίτηση παράτασης της προθεσμίας 
ολοκλήρωσης του έργων του Εξοικονομώ ΙΙ. 
ΣΤ. Επιστολή πρωτοβουλίας 39 μηχανικών σχετικά με προβλήματα του 
προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» και τις παρατάσεις των Ν.4014/2011 και 
Ν.4178/2013 

 
 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  4η συνεδρίαση - 2021. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 

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

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ4/2021 
Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο   συνάδελφος Ιωάννης Τζιόλας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ : 5ο , 4ο, 2ο, 3ο, 6ο, 7ο, 8ο, 1ο  
 
 

ΘEMA 5
ο
  

 
Γίνεται παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού έτους 2020 από την 
προϊσταμένη του Τμήματος. 
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Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ4/2021 

Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2020, όπως 
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Προϊσταμένης  του 
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 96/2-2-2021) και εμφανίζεται στην 1η και στην 2η στήλη 
της εισήγησης. 
Επικυρώνεται αυθημερόν 
 
Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση του προϋπολογισμού έτους 2021 . 
 

Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ4/2021 

 
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2021 που 
κατατέθηκε με τη σχετική εισήγηση του Προέδρου και της Προϊσταμένης  του 
Τμήματος (αρ.πρωτ.: 96/2-2-2021)και εμφανίζεται στην 1η και στην 3η στήλη 
της εισήγησης.  
 
 Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘEMA 4
ο
  

 

Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ4/2021  
Έγκριση καταβολής  συνολικού ποσού δέκα  χιλιάδων εκατόν σαράντα τριών 
Ευρώ και ενενήντα ενός  λεπτών  (10.143,91)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για 
το μήνα Δεκέμβριο  2020 σε μέλη  της Ομάδας 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”, 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   
 
  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της :  
 
1)Τις με αριθμό Α7/Δ.Ε./Σ11/2020  και Α2/Δ.Ε./Σ21/2020 αποφάσεις  της 
Δ.Ε. για Ανάθεση συμβάσεων μίσθωσης έργου για το  προαναφερθέν Έργο 
«Tactical Tourism” (ΑΔΑ 657046Ψ842-ΣΤ5 και ΑΔΑ Ω3Κ846Ψ842-2ΡΟ 
αντίστοιχα )  

2) Τις  με Α/Α 26 αρ. πρωτ. 522/20-5-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ 
ΩΧΒΤ46Ψ842-ΨΗΚ) και14 αρ. πρωτ. 33/14-1-2021 ανάληψη υποχρέωσης 
(ΑΔΑ: 6Γ4Γ46Ψ842-ΖΓ3) 
 
3)Την με αρ. πρωτ. 706/14-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Καφάση 
Περικλή (ΑΔΑ 6ΧΩΙ46Ψ842-Χ1Μ)   
 
4) Την με αρ. πρωτ. 713/15-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την κα Ρούβα 
Χριστίνα (ΑΔΑ ΩΞΑ946Ψ842-2Α8) 
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5) Την με αρ. πρωτ. 717/16-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Παππά 
Δημήτριο (ΑΔΑ ΩΩΩΓ46Ψ842-2ΘΗ) 
 
6) Την με αρ. πρωτ. 1078/19-11-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την κα 
Λάλου Γεωργία  (ΑΔΑ   6Υ2146Ψ842-ΠΡΔ) 
 
7)  Την με αρ. πρωτ.  723/17-7-2020  σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο Τζήμα 
Δημήτριο ( ΑΔΑ  6Δ3Ξ46Ψ842-ΥΟΞ) 
 
8) Την με αρ. πρωτ. σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την  κα  Γρηγοράκου Ελισάβετ 
(ΑΔΑ6Ψ1246Ψ842-Ρ92 ) 
 
9) Την με αρ. πρωτ. 721/16-7-2020 σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον κο 
Παπουτσίδη Ιορδάνη (ΑΔΑ ΨΟΟΝ46Ψ842-Δ5Χ) 
10) Την με αρ. πρωτ. σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την  κα  Μάσεν Βασιλική  
(ΑΔΑ  ΩΘ6Ρ46Ψ842-ΠΜ1) 
11) Την με αρ. πρωτ. σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με τον  κο  Γαϊτάνη Φώτιο   
(ΑΔΑ ΨΑΨ846Ψ842-ΚΝ0 ) 
 
12) Την με αρ. πρωτ. σύμβαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. με την  κα Ιορδανίδου 
Παναγιώτα     (ΑΔΑ ΨΦ0446Ψ842-Η7Λ) 
 
13) Την με αριθμό Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 Απόφαση  της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για τον 
ορισμό της ομάδας υλοποίησης του έργου ( ΑΔΑ ΨΔΨΡ46Ψ842-9ΚΥ)  
 
14) Τα φύλλα χρονοχρέωσης μηνός Δεκεμβρίου  2020 για τα παρακάτω 
παραδοτέα:  
 
Παραδοτέο  1.6.2. για τον Καφάση Περικλή, ποσού 1,078,28 Ευρώ 
                                  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
                                     
Παραδοτέα  3.6.2.  και 3.6.5. για το μέλος Ιορδανίδου Παναγιώτα, ποσού 
1241,01  Ευρώ    συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παραδοτέα 3.6.1.& 3.6.2 &3.6.5. για το μέλος Δημήτριο Παππά, ποσού 733,35,     
Ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παραδοτέο 3.6.2. για το μέλος Ιορδάνη Παπουτσίδη , ποσού 833,35Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέα 3.6.1. & 3.6.2. για το μέλος Χριστίνα Ρούβα , ποσού 898,96 ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
                                
Παραδοτέο 3.6.5. για το μέλος Λάλου Γεωργία , ποσού 768,80 Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέο  3.6.5. για το μέλος Δημήτριο Τζήμα , ποσού 1155,36,     Ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παραδοτέα 3.6.2. & 3.6.5. για το μέλος Γρηγοράκου Ελισάβετ  , ποσού 1124,08 
ευρώ    συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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Παραδοτέο 3.6.5. για το μέλος Μάσεν Βασιλική  , ποσού 1155,36 Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Παραδοτέο 3.6.5. για το μέλος Γαϊτάνη Φώτιο , ποσού 1155, 36 Ευρώ      
                                 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 

 

 

 

15) Το με αρ. πρωτ. 84/28-1-2021 πρωτόκολλο παραλαβής ( πρακτικό έγκρισης 

εκθέσεων προόδου)  από την ορισθείσα  με βάση  την απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ13/2020 

Τριμελή  Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  του έργου των προαναφερθέντων παραδοτέων 

που υλοποιήθηκε από την 01-12-2020 έως 31-12-2020,   

 
αποφασίζει να καταβληθεί το συνολικό ποσό των δέκα  χιλιάδων εκατόν 
σαράντα τριών Ευρώ και ενενήντα ενός  λεπτών  (10.143,91)€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  στα  παρακάτω μέλη  της Ομάδας υλοποίησης 
του έργου “TACTICAL TOURISM ως αποζημίωσή για το έργο που 
εκτελέστηκε για τον  μήνα Δεκέμβριο  2020  όπως αυτό περιγράφεται στις  

αντίστοιχες  εκθέσεις  προόδου: 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

2020 

ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΦΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

869,58 208,70 1078,28 

ΠΑΠΠΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

591,41 141,94 733,35 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΗΣ 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

672,06 161,29 833,35 

ΡΟΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 724,97 173,99                   898,96 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

1000,82 240,19                1241,01 

 

ΛΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

768,80 -------------                  768,80 

 

ΤΖΗΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

931,74 223,62                 1155,36 

 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

906,52 217,56               1124,08 
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ΜΑΣΕΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

931,74 223,62                1155,36 

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

931,74 223,62              1155,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2020  10.143,91 

 
                           
   
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 9919  και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

 

ΘEMA 2
ο
  

 

Γίνεται ενημέρωση για τη λήξη σύμβασης συντήρησης του ανελκυστήρα στο 
κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ, που έληξε στις    31/12/2020.  
Παρουσιάζονται οι παρακάτω προσφορές που κατατέθηκαν μετά από έρευνα 
της υπηρεσίας ( ηλεκτρονικό μήνυμα από 28-1-2021)  :  
α) η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  86/29-1-2021  (με ύψος μηνιαίου αιτήματος 
35 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 
β) η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  88/29-1-2021 (με ύψος μηνιαίου αιτήματος 
40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 
 γ) η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  89 /29-1-2020(με ύψος μηνιαίου αιτήματος 
40 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 

 
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ4/2021  

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
αποφασίζει την  ανάθεση της περιοδικής συντήρησης του ανελκυστήρα των 
γραφείων του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη για το χρονικό 
διάστημα Φεβρουάριος 2021– Ιανουάριος  2022 (λήξη σύμβασης 31-1-2022) 
στο συντηρητή κ. Πράσσο Αριστείδη  με ύψος μηνιαίας δαπάνης 35,00€ 
(τριανταπέντε) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.  
Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. 
Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0863 και είναι εντός του διαθεσίμου ποσού πίστωσης.  

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘEMA 3
ο
  

 

Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ4/2021  
Έγκριση καταβολής  συνολικού ποσού εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και 
εξήντα λεπτών  (999,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον Βασίλειο 
Σικαλόπουλο για προμήθεια τονερ για τις ανάγκες 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”, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: 

Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020, 
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Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα - Αλβανία” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική 

Συμμετοχή).  Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 2018ΕΠ50560014, Κωδικός ΟΠΣ: 5031782   
 
  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της :  
 

-Τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα- Αλβανία πρόγραμμα 
Tactical Tourism  
   -το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 964/09-10-2020 εισήγηση του επιστημονικού 
υπεύθυνου του προγράμματος 
-Την Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ19/2020 απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ( ΑΔΑ 
ΩΜΖΡ46ψ842-7ΦΟ)  
-Την με αριθμό πρωτ. 22/14-1-2021 ( ΑΔΑ 6ΙΝΖ46Ψ842-ΖΤΧ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης 
- Το από 3-2-2021 πρωτόκολλο παραλαβής της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 
του Τμήματος για  την παραπάνω προμήθεια. 
 
 
αποφασίζει να καταβληθεί το συνολικό ποσό των εννιακοσίων ενενήντα εννέα 
ευρώ και εξήντα λεπτών  (999,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον 
Βασίλειο Σικαλόπουλο (ΑΦΜ123538973) για προμήθεια τονερ για τις ανάγκες 
του προγράμματος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν  
 
 

 Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ4/2021  
Έγκριση καταβολής  συνολικού ποσού Χιλίων εξακοσίων ενενήντα τριών  ευρώ 
και εβδομήντα λεπτών  (1693,70€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στον 
Αθανασιάδη Χαρ. Δημήτριο( ΑΦΜ 031449703)  για προμήθεια γραφικής ύλης 
για τις ανάγκες 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”, 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   
 
  Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της :  
 

-Τις ανάγκες υλοποίησης του ενταγμένου στο Interreg Ελλάδα- Αλβανία πρόγραμμα 
Tactical Tourism  
-το  με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 964/09-10-2020 εισήγηση του επιστημονικού 
υπεύθυνου του προγράμματος 
- το με αριθμό πρωτ. 975/12-10-2020πρωτογενές αίτημα ( ΑΔΑΜ 20REQ007460105)  
-Την Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ19/2020 απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ( ΑΔΑ 
6ΓΨ046Ψ842-ΤΤ5) –  
-Την με αριθμό πρωτ. 23/14-1-2021 ( ΑΔΑ Ψ8ΓΗ46Ψ842-8ΜΩ) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης 
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-Το από   26-1-2021  πρωτόκολλο παραλαβής της Τριμελούς Επιτροπής Προμηθειών 
του Τμήματος για  την παραπάνω προμήθεια. 
 
αποφασίζει να καταβληθεί το συνολικό ποσό των Χιλίων εξακοσίων ενενήντα 
τριών  ευρώ και εβδομήντα λεπτών  (1693,70€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
στον Αθανασιάδη Χαρ. Δημήτριο( ΑΦΜ 031449703)  για προμήθεια γραφικής 
ύλης για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου  “TACTICAL TOURISM  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ4/2021  
Εγκρίνεται η καταβολή των παρακάτω δαπανών  
 

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ 198,26 

ΔΕΥΑ Κοζάνης για τηλεθέρμανση ΤΕΕ/ΤΔΜ 571,91 

Μυλωνάς Γεώργιος για ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΔΜ 322,40 

Λούτας Δημήτριος κοινόχρηστα Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2020 45,47 

Ευθυμιάδης και Σια Ο.Ε. για αγορά ασύρματου τηλεφώνου 24,68 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 

 

ΘEMA 6
ο
  

2α) Σχετικό το με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 74/25-1-2021 έγγραφο της 
Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαίδας Δήμου Εορδαίας 

 
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ4/2021 

Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην 
επιτροπή  διαγωνισμού του έργου «Αγωγός Διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης 
Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα  Πτολεμαΐδα V  της ΔΕΗ οι συνάδελφοι :  
Μαλλιούση Ευανθία, Πολιτικός  Μηχανικός, ως τακτικό μέλος 
Τζιόλας Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος  Μηχανικός, ως αναπληρωματικό μέλος  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘEMA 7
ο
  

 

 
Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν . Κιάνας προτείνει εν όψει της επικαιροποίησης του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να συγκροτηθεί Ομάδας Εργασίας στο ΤΕΕ/ΤΔΜ 
για να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα. 

Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ4/2021 
Αποφασίζεται η σύσταση Ομάδας Εργασίας με θέμα την διαμόρφωση θέσεων του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Το ύψος της αμοιβής της Ομάδας Εργασίας ορίζεται στο ύψος των 2500 ( Δυόμιση 
χιλιάδων)  Ευρώ. 

Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Τμήματος μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος για 
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συμμετοχή συναδέλφων με 15ετή εμπειρία από την ημερομηνία λήψης του πτυχίου 
σε περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

ΘEMA 8
ο
  

Ο Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας, καθώς ολοκληρώθηκε προ ολίγων ημερών η 

υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», 

πρότεινε να αποσταλεί επιστολή στο ΥΠΕΝ και στον Υπουργό κο Σκρέκα με 

Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις και προτάσεις βελτίωσης για το Πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και το εξής περιεχόμενο: 

 

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

 

Ολοκληρώθηκε στις 03/02/2021, με την υποβολή των αιτήσεων για τις 

Πολυκατοικίες ο κύκλος του Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», ένα 

Πρόγραμμα που κατά γενική ομολογία ήταν καλύτερο ως προς τα κίνητρα 

συμμετοχής από τα προηγούμενα «εξοικονομώ» (καλύτερα ποσοστά επιδότησης των 

δικαιούχων), αλλά που είχε κι αυτό αρκετά προβλήματα στις διαδικασίες 

συμμετοχής, τα οποία επιδέχονται βελτιώσεων. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της διαδικασίας ήταν βεβαίως η υποβολή της αίτησης, η 

οποία έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός ολίγων λεπτών, καθώς το κριτήριο της 

ταχύτητας ήταν αυτό που θα την καθιστούσε επιτυχημένη. Αυτό όπως 

αντιλαμβάνεστε, οδήγησε τόσο τους συναδέλφους μηχανικούς, όσο και τους μη 

εξοικειωμένους με την ηλεκτρονική πλατφόρμα πολίτες, σε έναν αγώνα ταχύτητας, 

όπου το «γρήγορο κλικ» έβγαινε κερδισμένο. Το αποτέλεσμα ήταν αιτήσεις με λίγες 

παρεμβάσεις να έχουν καλύτερη τύχη σε σχέση με τις ριζικές ανακαινίσεις, που είχαν 

καλύτερα ενεργειακά αποτελέσματα μεν, αλλά απαιτούσαν περισσότερο χρόνο για 

την εισαγωγή των δεδομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ ταυτόχρονα 

απαξιώθηκε η εργασία και ο κόπος των συναδέλφων, φτάνοντάς τους στα όρια της 

αγανάκτησης. Εκατοντάδες εργατοώρες επιστημονικής μελέτης, χάθηκαν μέσα σε 

λιγότερο από 20 λεπτά της ώρας, στις περισσότερες περιφέρειες! 

Με δεδομένο ότι η ταχύτητα εισαγωγής μιας αίτησης στο σύστημα είναι απαράδεκτο 

κριτήριο επιτυχίας, προτείνουμε τα κάτωθι: 

Α. Να δοθεί η δυνατότητα σε όσους πολίτες προσπάθησαν να υποβάλλουν αιτήσεις 

και δεν τα κατάφεραν λόγω χρόνου, να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. 

Β. Να βρεθούν από το Υπουργείο πόροι, ώστε και αυτές οι αιτήσεις να γίνουν 

αποδεκτές, καθώς πρόκειται για ένα πρόγραμμα του οποίου η χρηματοδότηση θα έχει 

άμεσο αντίκτυπο στην εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως δαπανών των 

ελληνικών νοικοκυριών. 

Γ. Η επιτυχία των αιτήσεων στο μέλλον να κρίνεται κατόπιν μοριοδότησης, που θα 

σχετίζεται με την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας του 

κτιρίου, αλλά και με εισοδηματικά κριτήρια και επομένως η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

να είναι πάντα ανοικτή για όσους επιθυμούν να αιτηθούν χρηματοδότηση. 

Προτείνουμε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι υποβληθείσες αιτήσεις να 

αξιολογούνται συγκριτικά μεταξύ τους. 

Δ. Οι αμοιβές των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, όπως και των συμβούλων 

πρέπει να αυξηθούν, καθώς οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι κάθε φορά 

αυξημένες σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο, ώστε να έχουν κίνητρο οι 

Μηχανικοί να αναλαμβάνουν φακέλους με τόσο απαιτητικό έργο. 
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Ε. Ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και στα πλαίσια της δίκαιης μετάβασης στη 

μεταλιγνιτική εποχή, αιτούμαστε να υπάρχει ειδικός λογαριασμός για την ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιρίων τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων, με μια πλατφόρμα υποδοχής 

αιτήσεων πάντα ανοιχτή στους ενδιαφερόμενους.  

Η αγορά και τα μέλη μας, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, 

περιμένουν από το Υπουργείο σας στήριξη και συνεργασία, ώστε μέσω του 

Προγράμματος «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» να στηριχθούν οι πολιτικές της πολιτείας 

για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και να τονωθεί οικονομικά η αγορά. Για να 

συμβάλλουμε όμως σ’ αυτό ως υπεύθυνοι επιστήμονες, ζητάμε να εισακουστούν τα 

αιτήματά μας. 

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.» 

 

Ακολούθησε συζήτηση και αποφασίστηκε, το περιεχόμενο της επιστολής να 

συζητηθεί στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος, προκειμένου – ενδεχομένως - 

περισσότεροι συνάδελφοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασχολήθηκαν με το 

Πρόγραμμα, να έχουν κάτι να προσθέσουν. 

 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
 

 
ΘEMA 1

ο
  

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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