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Θέμα : Προβλιματα υποςτελζχωςθσ Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ Διμων Δυτικισ 

Μακεδονίασ – διερεφνθςθ λφςεων  

 

Αξιότιμθ κυρία Γενικι Γραμματζα, 
 

Η Διοικοφςα Επιτροπι του ΣΕΕ/τμιμα Δυτικισ Μακεδονίασ, ςε τακτικό κζμα που 

ςυηθτικθκε κατά τθν 20θ ςυνεδρίαςι τθσ *9.10.2014+ ςυηιτθςε το ζντονο πρόβλθμα των 

Τπθρεςιϊν Δόμθςθσ (ΤΔΟΜ) τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Μακεδονίασ και ιδιαίτερα του Διμου 

Κοηάνθσ, μετά τθν εφαρμογι του Προγράμματοσ Εκελοντικισ Ενδοαυτοδιοικθτικισ 

Κινθτικότθτασ *άρκρο 48 του ν.4274/2014+. Κατά τθ ςυηιτθςθ παρζςτθν εκ μζρουσ του 

Διμου Κοηάνθσ, ο αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ και ςτελζχθ τθσ ΤΔΟΜ Κοηάνθσ. 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα κάλυψθσ εςωτερικά (από άλλεσ  Δ/νςεισ), του προβλιματοσ από 

το Διμο Κοηάνθσ, αλλά διαπιςτϊκθκε θ εκτεταμζνθ υποςτελζχωςθ τόςο τθσ ΤΔΟΜ όςο και 

τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ. Αξίηει να επιςθμανκεί το γεγονόσ ότι το Σμιμα Τπθρεςίασ Δόμθςθσ  

του Διμου Κοηάνθσ ζχει τθ διοικθτικι ευκφνθ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων Καμβουνίων, 

Βελβεντοφ, ερβίων και Κοινότθτασ Λιβαδεροφ που ανικουν ςτο Διμο ερβίων - 

Βελβεντοφ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα, οι κάτοικοι των περιοχϊν αυτϊν να ταλαιπωροφνται, 

αφοφ για να εξυπθρετθκοφν κα πρζπει να μεταβαίνουν ςτο Διμο τθσ Κοηάνθσ και όχι ςτθν 

ζδρα του Διμου τουσ. Τπενκυμίηουμε  επίςθσ  ότι το αρχείο των περιοχϊν  αυτϊν  

εξακολουκεί  να  βρίςκεται  ςε  χϊρουσ  του Διοικθτθρίου τθσ  Π.Ε.  Κοηάνθσ. 

Επίςθσ υπιρξε παρουςίαςθ τθσ κατάςταςθσ και ςε άλλουσ Διμουσ τθσ Περιφζρειάσ μασ, με 

τθν κοινι διαπίςτωςθ, ότι οριςμζνεσ ΤΔΟΜ των Διμων να είναι υποςτελεχωμζνεσ όπωσ τθσ 
Εορδαίασ. 

 
Γνωρίηοντασ τθν ευαιςκθςία ςασ για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν αλλά και των 

ςυναδζλφων ςτθν Δυτικι Μακεδονία, γεγονόσ που μεταφζρκθκε κατά τθ ςυνεδρίαςθ από 
μζρουσ μου, κατόπιν προγενζςτερθσ τθλεφωνικισ μασ επικοινωνίασ, κα παρακαλοφςαμε ςε 
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ςφγκλθςθ ςφςκεψθσ όπου κα τεκοφν οι παραπάνω προβλθματιςμοί και κα αναηθτθκοφν 

λφςεισ. 
 

Προςβλζποντασ ςτθ κετικι ανταπόκριςι ςασ, κα παρακαλοφςαμε εφόςον ςυμφωνείτε να 
προςδιοριςτεί από μζρουσ ςασ ο χρόνοσ και ο τόποσ τθσ παραπάνω ςφςκεψθσ , 

ςθμειϊνοντασ ότι ο χϊροσ ςυνεδριάςεων του ΣΕΕ/ΣΔΜ είναι διακζςιμοσ.  

 
Παραμζνοντασ ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε πρόςκετθ πλθροφορία ι ςυνεννόθςθ 

απαιτθκεί. 
 

Με εκτίμθςθ, 

Δθμιτρθσ Μαυροματίδθσ 

Πρόεδροσ τθσ Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ. 
 


