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ΜΕΣΩ e-presence 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*. 
 
2. Συζήτηση επί του Προσχεδίου του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης 
Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας 
 
3. Αίτηση για διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης 
 
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 Ιανουάριο  του 2021. 
 
5. Πρόταση ΝΕ Γρεβενών: Σύσταση Ομάδων Εργασίας ανά Περιφερειακή Ενότητα σε 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. για την διερεύνηση των συνθηκών 
τήρησης των οριζόμενων διαδικασιών του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». 
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6. Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής GIS (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για το 
έργο Tactical Tourism . 
 
7. Αίτημα Γραφείου Κυκλοφοριακών Παρεμβάσεων Δήμου Κοζάνης. 
 
 
---------------------------------------------------------------------- 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 
α. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΔΜ σε διαχειριστική αρχή - Αίτημα παράτασης πρόσκλησης 
Ενίσχυση επιχειρήσεων. 
β. Επιστολή ΝΕ Γρεβενών για Συμβάσεις Μηχανικών με την εταιρεία ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
γ. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΑΚ για εξίσωση πτυχίων κολεγίων. 
δ. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΑΚ για Αντικατάσταση Επιβλέποντα Μηχανικού - Πλατφόρμα e-
adeies. 
ε. Ανάρτηση δασικού χάρτη ΠΕ Κοζάνης - Υποβολή Αντιρρήσεων. 
στ. Απάντηση Υπουργείου Πολιτισμού για αρχαιολογικό κτηματολόγιο. 
ζ. Επιστολή ΤΕΕ-ΤΑΚ για οικονομικές επιπτώσεις λόγω covid-19. 

 
 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα 
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», 
υποφάκελος «Διοικούσα Επιτροπή 2020-2024» -  6η συνεδρίαση - 2021. Για να τα 
διαβάσετε πατήστε εδώ. 
 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Κιάνας Μ. Στέργιος - Πρόεδρος, Συλλίρης Νικόλαος-  
Αντιπρόεδρος, Τζιόλας Ιωάννης, Μαντζιάρης Δημήτριος, Ματάνας 
Κωνσταντίνος, Μιμίκου Ευδοκία, Θεοδωρίδης Γεώργιος, Παπακώστα Ελευθερία, 
Ράλλης Κωνσταντίνος 
ΑΠΟΝΤΕΣ :   
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  Γεώργιος Τζίτζικας και η   συνεργάτιδα του Τ.Ε.Ε.  
συνάδελφος Εμμανουήλ Μαρία.  

 
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ6/2021 

Ως εκτελών χρέη γραμματέα  ορίζεται ο   συνάδελφος Ιωάννης Τζιόλας. 

Επικυρώνεται αυθημερόν.  
 
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ :  Ε.Η. 1 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της 
Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας του e presence  μελών εκτός Δ.Ε. 4ο, 2ο, 3ο, 6ο, 
5ο , 7ο, 1ο . 
 
Με αφορμή αίτημα του συν. Μαυροματίδη για συμμετοχή στις συνεδριάσεις της 
Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας του e presence  μελών εκτός Δ.Ε γίνεται συζήτηση 
επί του θέματος . 

Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ6/2021 
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Σχετικά με την συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. μέσω της πλατφόρμας του 
e presence  μελών εκτός Δ.Ε  αποφασίζεται ομόφωνα ότι θα συνεχιστεί η 
πρακτική να στέλνονται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής σε όλα τα μέλη της Αντιπροσωπείας . Αν κάποιο 
μέλος επιθυμεί να παρακολουθήσει την Δ.Ε.,  θα στέλνει σχετικό  email  στο 
τμήμα για να λαμβάνει το σύνδεσμο του e presence  για παρακολούθηση και όχι 
για συμμετοχή. 
Επικυρώνεται αυθημερόν.  

ΘEMA 4
ο
  

 

 
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ6/2021 

 
 
Έγκριση καταβολής  συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ 
ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (9.248,94)€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
για το μήνα Ιανουάριο  2021 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) 
 
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) 
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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 Ιανουαρίου 2021 για τα παρακάτω 
παραδοτέα:  
 
Παραδοτέο  1.6.2. για τον Καφάση Περικλή, ποσού 1000,00 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  3.6.2 &3.6.5. για το μέλος Δημήτριο Παππά, ποσού 750,00,     Ευρώ  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
 
Παραδοτέα 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 1155,37,  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. 
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. 
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15) Το με αρ. πρωτ. 168/23-2-2021 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 01-1-2021 έως 31-1-2021,   

 
αποφασίζει να καταβληθεί το συνολικό ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα οκτώ ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (9.248,94)€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  στα  παρακάτω μέλη  της Ομάδας υλοποίησης 
του έργου “TACTICAL TOURISM ως αποζημίωσή για το έργο που 
εκτελέστηκε για τον  μήνα Ιανουάριο  2021  όπως αυτό περιγράφεται στις  

αντίστοιχες  εκθέσεις  προόδου: 
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΑΠΑΝΗ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

ΦΠΑ (24%) ΣΥΝΟΛΟ 

ΚΑΦΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

806,45 193,55 1000,00 

ΠΑΠΠΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

604,84 145,16 750,00 

ΡΟΥΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 724,97 173,99                   898,96 

 

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

1000,81 240,20                 1241,01 

 

ΛΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 

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

 

ΤΖΗΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

931,75 223,62                 1155,37 

 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

906,52 217,56                 1124,08 

 

ΜΑΣΕΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

931,74 223,62                 1155,36 

 

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

931,74 223,62                 1155,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  9.248,94 

 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

ΘEMA 2
ο
  

 
Ο πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας ενημερώνει ότι ο θέμα προωθήθηκε και  
στη Μόνιμη Επιτροπή του Τμήματος.   
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Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ6/2021 
Σε συνέχεια απόφασης της Αντιπροσωπείας του Τμήματος να συζητηθεί το θέμα 
για τη  μεταλιγνιτική περίοδο σε διευρυμένη συνεδρίαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τμήματος,  το θέμα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση   αυτή .  
Στην συνεδρίαση  θα υπάρξει και ενημέρωση από τη συντονιστική επιτροπή του 
ΣΔΑΜ.   
Επικυρώνεται αυθημερόν. 

  ΘEMA 3
ο
  

Σχετικό η με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 118/9-2-2021 αίτηση πολίτη.  
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ6/2021 

Για το θέμα θα γίνει δημοσίευση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και 
διαθεσιμότητας και σχετική διερεύνηση. 
Επικυρώνεται αυθημερόν . 

  ΘEMA 6
ο
  

 
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ6/2021 

 
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. έχοντας υπόψη :  
1. Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 

την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Το Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 

3. Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Το N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

5. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 

άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του 

Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει. 

6. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις». 
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7. Το νόμο 4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ...... – Μέτρα για 

την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες 

διατάξεις 

8. Το ΠΔ 12/2020 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 

17/Α’/2020), όπως ισχύει 

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» 

10. Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania 2014-2020 

11. Την εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας 

12. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, 

13. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην 

παρούσα, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 

και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω, 

14. Την έγκριση του έργου«Targeted ACTIons for the preservation, rehabilitation and 

promotion of historical, Cultural and naturAL assets encouraging TOURISM, in 

the GR-AL cross-border area» με ακρωνύμιο TACTICAL TOURISM, από την 

Επιτροπή Παρακολούθησης (Decision No C(2015) 5482 final of 30-07-2015 και 

decision of the Joint Monitoring Committee taken in Igoumenitsa on 24/11/2016 

and the approved Application Form καθώς και την έγκριση της τροποποίησης 

αυτού από την Επιτροπή Παρακολούθησης. 

15. Τη Σύμβαση Χρηματοδότησης («Subsidy ContractNo. ») υπογεγραμμένη από τον 

Επικεφαλής Εταίρο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αργυροκάστρου (Regional 

Council of Gjirokaster) για το πρόγραμμα TACTICAL TOURISM και τη Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου 
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«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας InterregIPA CBC«Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020», στην Θεσσαλονίκη 

στις 8 Ιουνίου 2018. 

16. Τη Συμφωνία Εταιρικής Συνεργασίας («PartnershipAgreement») μετα 

παραρτήματα αυτής υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής Εταίροκαι τους 

συνεργαζόμενούς Εταίρους, η οποία υπεγράφη από το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας στις 10 Φεβρουαρίου 2018. 

17. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

18. Τον προϋπολογισμό του έργου, 

19. Την ΥΑ 1194/2018 με Αρ. πρ. 96951/10-09-2018 της Διεύθυνσης Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. (ΑΔΑ:Ω5ΗΑ465Χ18-

8ΘΦ) για την ένταξη στο ΠΔΕ στην ΣΑΕ 5146, με κωδικό έργου 2018ΣΕ51460002. 

20. Το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως 

Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 

21. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 

22. Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». 

23. Το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1103/27-11-2020 αίτημα του επιστημονικού 

υπεύθυνου του έργου Περικλή Καφάση   

 
24. Το σχετικό πρωτογενές αίτημα με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007727146 2020-11-

27 
 

Αποφασίζει  την έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος για δημιουργία 

διαδικτυακής εφαρμογής GIS (ηλεκτρονικής πλατφόρμας) για το 

έργο Tactical Tourism σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται 

στο με αριθμό πρωτ.Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 1103-27-11-2020 και πιο συγκεκριμένα : 
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Περιγραφή των αναγκών  

Το έργο αφορά τη δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής GIS την αποτύπωση, 

αποθήκευση, διαχείριση, ανάλυση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων που 

αφορούν σημεία ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, στο 

πλαίσιο προετοιμασίας του φακέλου ένταξης της Καστοριάς στην UNESCO. 

Περιγραφή Απαιτήσεων 

Διαδικτυακή Εφαρμογή - Λειτουργίες προς τους Χρήστες 

Η βασική λειτουργικότητα της διαδικτυακής εφαρμογής θα έχει ως εξής: 

• Ο χρήστης θα επιλέγει το σημείο που βρίσκεται (με διάφορους τρόπους όπως: 

κάνοντας κλικ στο χάρτη, εισάγοντας ταχυδρομική διεύθυνση κτλ) και θα 

οδηγείται σε χάρτη της σχετικής περιοχής. 

• Στο χάρτη θα εμφανίζονται με “pins” τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής 

γύρω από τη θέση του χρήστη, κατάλληλα χρωματισμένα (ανά 

κατηγορία).  

• Πατώντας επάνω σε κάθε “pin” θα εμφανίζονται αναλυτικότερα στοιχεία 

(Τίτλος, περιγραφή, κατηγορία, περίοδος, φωτογραφία κλπ). Για το “pin” 

που έχει επιλέξει, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει (εφόσον είναι 

διαθέσιμα) περισσότερα στοιχεία από το ψηφιοποιημένο αρχείο του ΤΕΕ 

Δυτικής Μακεδονίας. 

• Για κάθε “pin” η εφαρμογή θα δίνει εργαλείο οδηγιών πρόσβασης (routing) 

που θα δείχνει στο χάρτη τη διαδρομή και θα παραθέτει στοιχεία όπως 

χιλιομετρική απόσταση, χρόνος μετάβασης κτλ. 

• Η εφαρμογή θα προσφέρει μια σειρά από φίλτρα επί των αποτελεσμάτων 

αναζήτησης για να βρίσκει ο χρήστης τον τα “pins” που τον ενδιαφέρουν 

(φίλτρο κατηγορίας, φίλτρο με βάση μέγιστη απόσταση κτλ). 

Εκτός της βασικής λειτουργικότητας, η εφαρμογή θα προσφέρει στους χρήστες και 

μια ενότητα με ενημερωτικό περιεχόμενο και συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Διαδικτυακή Εφαρμογή – Δεδομένα προς ενσωμάτωση 

Η διαδικτυακή εφαρμογή θα παραδοθεί προς λειτουργία έχοντας ενσωματωμένα τα 

παρακάτω σύνολα δεδομένων που θα του διαθέσει η Αναθέτουσα Αρχή: 
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• Γεωχωρικά δεδομένα σημείων ιστορικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού 

ενδιαφέροντος της Καστοριάς που συλλέχθηκαν από το έργο Tactical 

Tourism με τα απαραίτητα μεταδεδομένα τους (Τίτλος, περιγραφή, 

κατηγορία, περίοδος, φωτογραφία κλπ). 

• Δεδομένα από το ψηφιοποιημένο αρχείο της Αναθέτουσας Αρχής (ΤΕΕ 

Δυτικής Μακεδονίας) για μνημεία και σημεία ενδιαφέροντος της 

Καστοριάς με τα σχετικά μεταδεδομένα τους (για χρήση από 

μηχανικούς). 

Τα ανωτέρω δεδομένα θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή σε κατάλληλο 

μορφότυπο σε συνεννόηση με τον Οικονομικό Φορέα.  

Η οριστικοποίηση των μεταδεδομένων που θα παρουσιάζει για κάθε σημείο 

ενδιαφέροντος η διαδικτυακή εφαρμογή θα γίνει σε συνεννόηση του Οικονομικού 

Φορέα με την Αναθέτουσα Αρχή μετά από μελέτη των συνόλων δεδομένων που θα 

διατεθούν. 

Διαδικτυακή Εφαρμογή - Λειτουργίες προς τους Διαχειριστές 

Η εφαρμογή θα διαθέτει την απαραίτητη λειτουργικότητα διαχείρισης (με χρήση 

κωδικού πρόσβασης)  από εξουσιοδοτημένους χρήστες (Διαχειριστές) της 

Αναθέτουσας Αρχής, ως εξής: 

• Μηχανισμό διαχείρισης γεωχωρικού περιεχομένου (λ.χ. σημεία 

ενδιαφέροντος). Ο Διαχειριστής θα πρέπει να μπορεί να εισάγει, να 

τροποποιεί και να διαγράφει γεωχωρικό περιεχόμενο. 

• Μηχανισμό εξαγωγής των γεωχωρικών δεδομένων της εφαρμογής σε 

κατάλληλο μορφότυπο για χρήση από άλλα υφιστάμενα συστήματα GIS 

της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Μηχανισμό διαχείρισης περιεχομένου με την χρήση π.χ web based Content 

Management System (CMS) ή άλλου ενδεικνυόμενου συστήματος, για 

την ενημέρωση του κειμενικού/ενημερωτικού περιεχομένου (λ.χ. 

ανακοινώσεις, πληροφοριακό υλικό). 

Τεχνικές Προδιαγραφές και Σχέδιο Υλοποίησης 

Οι ελάχιστες και επιθυμητές γενικές τεχνικές/τεχνολογικές προδιαγραφές με τις 

οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται οι προσφερόμενες λύσεις είναι οι εξής: 
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 Τεχνολογία πολλαπλών επιπέδων (n-tier): προτείνεται η αξιοποίηση των 

σύγχρονων δομικών στοιχείων που προσφέρονται σήμερα (εξυπηρετητές 

βάσεων δεδομένων, εξυπηρετητές εφαρμογών, κλπ) και των δυνατοτήτων 

που μπορούν να προσφέρουν τα στοιχεία αυτά. Το επίπεδο της διεπαφής με 

τους χρήστες θα παρέχει υποχρεωτικά γραφικό περιβάλλον εργασίας 

(Graphical User Interface).  

 Υιοθέτηση ανοικτών προτύπων: το προτεινόμενο έργο θα υλοποιηθεί βάσει 

των σύγχρονων απαιτήσεων για χρήση ανοικτών προτύπων. Η χρήση 

ανοικτών προτύπων συνεισφέρει στη μείωση του κόστους και εξυπηρετεί τη 

διαλειτουργικότητα μεταξύ ετερογενών πληροφοριακών συστημάτων, 

εξασφαλίζοντας συγχρόνως ανεξαρτησία  από συγκεκριμένους 

προμηθευτές. Επιπλέον, εξυπηρετεί τη φορητότητα των εφαρμογών και τη 

μέγιστη δυνατή αξιοποίηση υφιστάμενων πόρων, διασφαλίζοντας 

μεγαλύτερο κύκλο ζωής για τις εφαρμογές και τα δεδομένα.  

 Επεκτασιμότητα:  ο Οικονομικός Φορέας στην πρότασή του, θα πρέπει να 

περιγράψει και να τεκμηριώσει τα προσφερόμενα εργαλεία 

προγραμματισμού και τις δυνατότητες μελλοντικής επέκτασης του 

συστήματος.  

 Αξιοποίηση υφιστάμενης υποδομής: Η Αναθέτουσα Αρχή, με την πάροδο 

των ετών, έχει αποκτήσει σημαντικές υποδομές σε επίπεδο υλικού και 

λογισμικού εξοπλισμού. Η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να αξιοποιεί και να 

διαλειτουργεί κατά το δυνατόν την υφιστάμενη υποδομή. 

Διεπαφή Χρήστη 

Η διεπαφή χρήστη θα αναπτυχθεί ως εφαρμογή ιστού (Web Application) , με 

αξιοποίηση των σχετικών τεχνολογιών HTML/CSS/JavaScript, καθώς και τεχνικών 

που στηρίζονται στην αρχή του progressive enhancement. Αναλυτικότερα, η 

ανάπτυξη θα γίνει σε semantic HTML, με δηλαδή χρήση μόνο HTML5 

χαρακτηριστικών που υποστηρίζονται ευρέως από τους κυριότερους περιηγητές 

ιστού. Η εμφάνιση θα καθορίζεται από εξωτερικά αρχεία CSS (χρήση CSS2.1 και 

χαρακτηριστικών CSS3 που  υποστηρίζονται ευρέως από τους κυριότερους 

φυλλομετρητές ιστού) και η συμπεριφορά θα ελέγχεται με χρήση unobtrusive 
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JavaScript. Με τον τρόπο αυτό αν κάποιος χρήστης δεν έχει ενεργοποιημένη τη  

JavaScript θα εξακολουθεί να μπορεί να πλοηγείται χωρίς κάποιες επιπλέον ευκολίες 

που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι χρήστες, εξακολουθώντας όμως να παίρνει όλη την 

πληροφορία. 

Με τη χρήση των δυνατοτήτων προγραμματισμού και παραμετροποίησης καθώς και 

με τη χρήση των τεχνικών progressive enhancement και responsive web design θα  

αναπτυχθούν δύο ξεχωριστά themes: ένα για desktop υπολογιστές και ένα για 

σύγχρονες φορητές συσκευές. Προτείνεται η φιλοσοφία εκκίνησης από τις κινητές 

συσκευές με σταδιακή βελτίωση (mobile-first progressive enhancement), μέσω 

Responsive Design, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος αναλύσεων από 320x480 έως 

1280x1024. Η διαδραστικότητα θα πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να 

επιτρέπει την απρόσκοπτη πλοήγηση, τόσο μέσω της οθόνης αφής, όσο και μέσω 

ποντικιού-πληκτρολογίου. 

Φιλοξενία των εφαρμογών 

Ο Οικονομικός Φορέας θα πρέπει να εξασφαλίσει με δική του ευθύνη και κόστος τη 

φιλοξενία των εφαρμογών και της ιστοσελίδας συγκοινωνιακής πληροφόρησης σε 

αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας (hosting). 

Απαιτήσεις προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο 

των προσφερόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο θα 

πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα 

του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 1.0 σε επίπεδο τουλάχιστον «A» (WCAG 1.0 

level A). 

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες 

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Ο Οικονομικός Φορέας θα παράσχει υπηρεσίες εκπαίδευσης των διαχειριστών της 

εφαρμογής με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και αξιοποίησή της από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως με χρήση κατάλληλων 

εφαρμογών μέσω διαδικτύου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να αφορά (κατ’ 
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ελάχιστον) στη διαχείριση των συστημάτων και των εφαρμογών της πλατφόρμας με 

τουλάχιστον δέκα (10) ώρες Εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες  θα καθοριστούν από 

την Αναθέτουσα Αρχή και θα πρέπει διενεργηθεί ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών 

με βάση την οποία θα οριστικοποιηθεί το τελικό σχέδιο κατάρτισης. 

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης 

Για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την οριστική παραλαβή του Έργου οι 

υπηρεσίες συντήρησης της εφαρμογής θα παρέχονται δωρεάν (Περίοδος Εγγύησης 

Καλής Λειτουργίας).  

Κατά την Περίοδο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας, οι προσφερόμενες υπηρεσίες του 

Αναδόχου είναι οι παρακάτω: 

• Διασφάλιση καλής λειτουργίας του εξοπλισμού και των εφαρμογών. 

• Αποκατάσταση των ανωμαλιών λειτουργίας του λογισμικού εφαρμογών 

(bugs), εφόσον αυτά δεν έχουν προκύψει από κακόβουλες ή άστοχες 

παρεμβάσεις τρίτων. 

• Παράδοση αντιτύπων όλων των μεταβολών ή των επανεκδόσεων ή 

τροποποιήσεων των εγχειριδίων του υλικού και λογισμικού. 

• Διενέργεια προληπτικής συντήρησης των εφαρμογών, πέραν του ωραρίου 

κανονικής λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής. 

• Υπηρεσία Help Desk για όλους τους διαχειριστές του συστήματος. 

Ο Οικονομικός Φορέας θα προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης (Περίοδος 

Συντήρησης) συνολικά τουλάχιστον τριών (3) ετών μετά την οριστική παραλαβή του 

Έργου. 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης  

Η διάρκεια του έργου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες. Το έργο θα 

υλοποιηθεί σε δύο φάσεις ως εξής: 

Φάση Α. Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εφαρμογής  

Στην πρώτη φάση η οποία δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από τέσσερις (4) 

μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ο Οικονομικός Φορέας θα δημιουργήσει τις 

διαδικτυακές εφαρμογές, θα εισαγάγει στην γεοχωρική βάση δεδομένων τυχόν 

στοιχεία που θα του παραδοθούν από την αναθέτουσα αρχή και στη συνέχεια θα 
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παραδώσει και θα εγκαταστήσει τις εφαρμογές, ώστε το σύστημα να μεταβεί σε 

πιλοτική λειτουργία.  

Φάση Β. Πιλοτική Λειτουργία  

Στη δεύτερη φάση, η οποία δεν θα πρέπει να διαρκέσει περισσότερο από έναν (1) 

μήνα, θα πραγματοποιηθεί η πιλοτική λειτουργία όπου όλες οι εφαρμογές θα 

λειτουργήσουν με πραγματικά δεδομένα και θα ελέγχονται ως προς την ορθότητα και 

την πληρότητά τους, ώστε με την ολοκλήρωση της παρούσας φάσης το σύστημα να 

διατεθεί στο κοινό για πλήρη παραγωγική λειτουργία. 

Παραδοτέα 

Η κατασκευή της τελικής διαδικτυακής εφαρμογής και η δημοσιοποίησή της στον 

εξυπηρετητή έτοιμης προς παραγωγική λειτουργία λογισμικού θα αποτελέσει το 1
ο
 

Παραδοτέο του έργου.  

Το εγχειρίδιο διαχειριστή (στα Ελληνικά) με οδηγίες για τις βασικές υποστηρικτικές 

λειτουργίες της διαδικτυακής εφαρμογής και την επικαιροποίηση των γεοχωρικών 

δεδομένων θα αποτελέσει το 2
ο
 Παραδοτέο του έργου. 

Τα δύο Παραδοτέα θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή με 

την ολοκλήρωση του έργου. 

 

Η απευθείας ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής μετά από σχετική έρευνα από τις υπηρεσίες του τμήματος και 

σχετική δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα του τμήματος.   

 

Ο προϋπολογισμός της σχετικής δαπάνης ανέρχεται στο ύψος των  είκοσι 

χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (20.500,00 ).  

 Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από το εγκεκριμένο έργο  «Tactical Toursim» θα 

βαρύνει  τον Κ.Α.  9919.01 προϋπολογισμού του ΤΕΕ/ Τ.Δ.Μ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
  ΘEMA5ο  

 
Σχετικά με την πρόταση  της ΝΕ Γρεβενών για  σύσταση Ομάδων Εργασίας ανά 
Περιφερειακή Ενότητα σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Ο.Τ.Α. για την 
διερεύνηση των συνθηκών τήρησης των οριζόμενων διαδικασιών του Ν. 3850/2010 
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«Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ο 
Πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας προτείνει να σταλεί σε πρώτη φάση επιστολή σε 
Δήμους και Περιφέρεια για τις σκέψεις τους και για τη δυνατότητα συνεργασίας επί 
του θέματος, στην οποία  θα εκφράσουμε την πρόθεσή μας. Αν οι παραπάνω 
φορείς εκφραστούν θετικά θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στη σύσταση των 
Ομάδων Εργασίας.  
 

Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ6/2021 
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του Προέδρου για αποστολή σε πρώτη φάση 
επιστολής προς Δήμους και Περιφέρεια για τις θέσεις, απόψεις και δυνατότητα 
συνεργασίας  με τους φορείς σχετικά με το θέμα  διερεύνησης των συνθηκών 
τήρησης των οριζόμενων διαδικασιών του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα 
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων». Η σύσταση Ομάδας ή 
Ομάδων εργασίας θα εξετασθεί στην συνέχεια με βάση τις απαντήσεις των φορέων. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

  ΘEMA 7ο  

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 157/19-2-2021  πρακτικό της 
Επιτροπής Ονομασίας Οδών –Πλατειών –κυκλοφοριακού –πεζοδρομίου και 
περιπτέρων. 

 Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ6/2021 
Μετά και  από πρόταση της Μόνιμης Επιτροπής Αστικής Ανάπτυξης και 
Δομημένου Περιβάλλοντος ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.  στη 
Επιτροπή του θέματος οι συνάδελφοι: 
Τσαμπούρης Ιωάννης, ως τακτικό μέλος και  
 Λιάκου Αικατερίνη,  Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός , ως αναπληρωματικό 
μέλος. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 

  ΘEMA 1ο  

Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 1ου θέματος .  
Ο πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας αναφέρει την υποχρέωση έκδοσης 
πιστοποιητικού ISO 9001/2015 για πιστοποίηση επάρκειας  του Τμήματος ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων.  

Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ6/2021 
Το θέμα θα επανέλθει μετά από δημοσίευση σχετικού  πρωτογενούς αιτήματος 
στο ΚΗΜΔΗΣ.  
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
Ο συνάδελφος Ματάνας  αναφέρει  ότι δημιουργήθηκαν διάφορες αντιδράσεις 
μετά από δημοσίευση  πρότασης της Ν.Ε. Γρεβενών για πρόταση αμοιβής 
εργασίας μηχανικού ως 300 Ευρώ για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, 
εκφράζοντας παράλληλα και την δική του διαφωνία. Αναφέρει ότι καλύτερα το 
Τ.Ε.Ε. να μην αγγίξει το θέμα των τιμών και ο κάθε μηχανικός να αποφασίζει από 
μόνος του κατά το δοκούν. 
Ο πρόεδρος Στέργιος Μεν. Κιάνας προτείνει την δημιουργία Ομάδας που θα 
εξετάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα ορίσει ένα πλαίσιο αμοιβών ή  
ένα τρόπο υπολογισμού αμοιβών.  
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Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ6/2021 
 
Αποφασίζεται το θέμα των αμοιβών να το αφήσουμε σ’ αυτή τη φάση, μέχρι να 
ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να αποκτηθεί ικανή σχετική εμπειρία. Αν 
διαπιστωθεί καταστρατήγηση,  να επανέλθουμε. Επιπλέον στο έγγραφο που 
ετοιμάζει με απόφαση της Αντιπροσωπείας ο Στέργιος Ιωάννη Κιάνας να 
υπάρξει προσθήκη περί της ανάγκης μη καταστρατήγησης των αμοιβών και μη 
ευτελισμού της εργασίας του Μηχανικού. 
Επικυρώνεται αυθημερόν. 
 
Λύεται η συνεδρίαση  
 
Ο Πρόεδρος                                                     Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως   
 
 
 
Στέργιος Μεν. Κιάνας                                      Ιωάννης Τζιόλας    
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