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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 17-2-2016
Αρ. πρωτ.: 156
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ
7-12-2015

Ώρα,
7:30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Συγκρότηση Ο.Ε. .«Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. - Υποβοήθηση διοργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπών
έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος»
3. Εισήγηση προτεινόμενης παρέμβασης της Μ.Ε. Ενέργειας –
Ηλεκτροπαραγωγής ΤΕΕ/ΤΔΜ στη Δημόσια Διαβούλευση για την Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στη Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) [λήγει
8.12.2015]
4. Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των φορέων της Κοζάνης την Τετάρτη
9.12.2015 και ώρα 11:00 με συγκέντρωση στην πλατεία της Κοζάνης για το
θέμα της βιώσιμης λειτουργίας των Νοσοκομείων της περιοχής.
5. Λειτουργία και στελέχωση ΥΔΟΜ Γρεβενών (εισήγηση Ενεργών Μηχανικών
Δυτικής Μακεδονίας).
6. Αίτηση ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγό
που ενεπλάκη σε δυστύχημα σε χώρο απόθεσης.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Παρέλευση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δημοτικό
Διαμέρισμα Καλλιθέας του Δήμου Πρεσπών του Ν. Φλώρινας.
β) Έγγραφο του Προέδρου Γεωργίου Στασινού για πληρωμή τιμολογίων που
αφορούν ηλεκτροδότηση, υδροδότηση και τηλεπικοινωνίες μέσω Κεντρικής
Υπηρεσίας ΤΕΕ.
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Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «22.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης Δημήτριος Αντιπρόεδρος, Ζιώγας Κωνσταντίνος, Ντέλμας Κωνσταντίνος,
Συλλίρης
Νικόλαος,( μετά το 6ο θέμα) Παμπόρης Βασίλειος, Κακάλης Αθανάσιος, ( μετά
το 2ο θέμα) Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Παπακώστας Ιωάννης
, μέλη
ο
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2o, 6o, 3o,4 , 5o, 1o,
Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ22/2015
Χρέη Γεν. Γραμματέα για την παρούσα συνεδρίαση εκτελεί ο συν. Ζιώγας
Κωνσταντίνος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 2ο
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης αναφέρει ότι ο συν. Αλμπάνης Πέτρος
υποστηρίζει την ουσιαστική καθ’ αυτή καθημερινή λειτουργία του τμήματος σε
χρόνους πέρα από ωράρια, όποτε αυτό απαιτείται. Επίσης υπενθυμίζει ότι η
προηγούμενη Ο.Ε. «Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου
του ΤΕΕ/ΤΔΜ – Επιμέλεια Δελτίων Τύπου – Υποβοήθηση διοργάνωσης
εκδηλώσεων και λοιπών έκτακτων δραστηριοτήτων του τμήματος» που λήγει
στις 31/12/2015 (και άρχισε στις 1-6-2015) είχε παραταθεί κατά 6 μήνες μόνο
χρονικά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το ΤΕΕ/ΤΔΜ, διότι στις αρχές
καλοκαιριού δεν υπήρχε σαφή εικόνα αν τα οικονομικά του τμήματος
μπορούσαν να υποστηρίξουν μια τέτοια δαπάνη, κάτι που φαίνεται τώρα ότι
μπορεί να γίνει. Συνεπώς η παραπάνω Ο.Ε. το τρέχον εξάμηνο λειτουργεί με την
εθελοντική προσφορά του συναδέλφου Π. Αλμπάνη.
Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ22/2015
Ανάθεση σε Ομάδα Επιστημόνων του έργου :
«Υποστήριξη, συντήρηση, ανανέωση του δικτυακού τόπου του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. - Επιμέλεια Δελτίων Τύπου - Υποβοήθηση διοργάνωσης
εκδηλώσεων και λοιπών έκτακτων δραστηριοτήτων του Τμήματος –
Προετοιμασία και σύνταξη προγραμματικών συμβάσεων ΤΕΕ/ΤΔΜ –
Υποστήριξη ομαλής λειτουργίας Ν.Ε. και Μ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ»
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 15 του από
27.11/14-12-1926 Π.Δ. "περί κωδικοποίησης των περί ΤΕΕ κειμένων
διατάξεων", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1486/84
"τροποποίηση των διατάξεων του ΤΕΕ" και την παράγρ. 39 του άρθρου 27 του
Ν.2166/93 και το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται, σύμφωνα με το
άρθρο 50 του Ν.1947/90 "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες
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ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 70Α), μετά
στους:

από εισήγηση του συν. Προέδρου

αναθέτει

1. Αλμπάνη Πέτρο, Πολιτικό Μηχανικό.
2. Γιαννακίδη Δημήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.
το έργο που αναφέρεται παραπάνω.
Στη συνέχεια η Δ.Ε. ορίζει ότι:
1) Το έργο της Ο.Ε. θα ξεκινήσει στις 1-1-2016.
2) Το έργο της θα παραδοθεί μέχρι τις 31-12-2016.
3) Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, την παραλαβή και τον έλεγχο της
καλής εκτέλεσης του έργου, θα είναι οι κ. Μαυροματίδης Δημήτρης και
Ζιώγας Κωνσταντίνος.
4) Η αποζημίωση θα ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(14.000 €), που θα κατανεμηθεί στα μέλη της Ομάδας, τα οποία
βαρύνονται με τις νόμιμες κρατήσεις, μετά από απόφαση της Δ.Ε. και
σύμφωνα με την προσφορά κάθε μέλους.
5) Η συμμετοχή του Γιαννακίδη Δημήτριου στην παραπάνω Ο.Ε., θα είναι
χωρίς αμοιβή.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι:
Αν το έργο δεν συμπληρωθεί και παραδοθεί στην παραπάνω προθεσμία, η
παρούσα ανάθεση δεν ισχύει και τα μέλη της Ομάδας δέχονται ότι
παραιτούνται από κάθε απαίτηση αποζημίωσής τους από το ΤΕΕ, για τμήμα
ή το σύνολο του έργου που τους ανατίθεται με την παρούσα απόφασή της.
Η παρούσα Απόφαση, διαβάστηκε και έγινε αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα
μέλη.

ΘΕΜΑ 6ο
Σχετικές οι με αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 951/4-12-201 και 956/7-12-2015
αιτήσεις της Ανώνυμης Τεχνικής Εταιρείας Κάπα Δυναμική και Ολυμπίας
Μελετίου, χήρας Συμεών Μελετίου.
Προσέρχεται ο συνάδελφος Κακάλης Αθανάσιος.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ22/2015
Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης το ποσό των δύο
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (2.550) € ( ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Σύμφωνα με την πάγια τηρούμενη διαδικασία για τις πραγματογνωμοσύνες η
κατάθεση του ποσού θα ζητηθεί κατ’ αρχάς από τον αιτούντα που έκανε κατά
αριθμού πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
πρώτος την αίτηση για την διενέργεια
πραγματογνωμοσύνης ( Κάπα Δυναμική ).
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 3ο
Προσέρχεται ο συνάδελφος Συλλίρης Νικόλαος .
Παρευρίσκεται και εισηγείται εκ μέρους της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας –
Ηλεκτροπαραγωγής του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. το μέλος της Σωτηρόπουλος Δημήτριος.
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ22/2015
Μετά από εισήγηση της Μ.Ε. και αναλυτική συζήτηση αποφασίζεται η αποστολή
των παρακάτω προτάσεων και σχολίων επί του κειμένου Δημόσιας
Διαβούλευσης για την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή ( ΕΣΠΚΑ) :
1. Στα αναφερόμενα στοιχεία περί κλιματικής επικινδυνότητας και τρωτότητας,
δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ της τρωτότητας που θα προκύψει ως
απόρροια των εθνικών πολιτικών επιλογών (πχ σταδιακή μείωση αξιοποίησης
του λιγνίτη) και της τρωτότητας που θα προκληθεί από αυτές καθαυτές τις
φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
2. Παρόλο που η Δυτική Μακεδονία, λόγω του εξορυκτικού τομέα, θα
αντιμετωπίσει την πλέον δυσμενή επίδραση σε εθνικό επίπεδο, ως απόρροια
της κλιματικής αλλαγής, στο κείμενο της διαβούλευσης η αντιμετώπιση των
επιπτώσεων περιορίζεται στην πρόταση-παρότρυνση διαφοροποίησης των
παραγωγικών δραστηριοτήτων ως τμήμα του στρατηγικού και λειτουργικού
προγραμματισμού των επιχειρήσεων (πχ ΔΕΗ ΑΕ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι
περισσότερο από το 25% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας διαμορφώνεται
μονοσήμαντα από τη λιγνιτική βιομηχανία, προτείνεται η ενσωμάτωση νέου
μέτρου υπό την Δράση 2, το οποίο θα αφορά μια ολοκληρωμένη οικονομική
στήριξη της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της συγκεκριμένης
Περιφέρειας με ανάπτυξη νέων επενδυτικών δομών και δραστηριοτήτων.
3. Ο τομέας της Ενέργειας, παρόλο που εξετάζεται ως ανεξάρτητη οντότητα
τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε αλλαγή της ζήτησης, δεν έχει
αποτυπωθεί ποσοτικά στον αρχικό πίνακα 1 αποτίμησης ζημιών, ούτε έχει
αναφερθεί η επίδραση της μεταβολής του κόστους ενέργειας στους
εξεταζόμενους τομείς. Επίσης, δεν είναι σαφές εάν στο κόστος έχει
συνυπολογισθεί και η μη αξιοποίηση των διαθέσιμων εγχώριων ενεργειακών
ορυκτών πόρων (λιγνίτης), αλλά και το κόστος απαξίωσης των επενδύσεων
που τις συνοδεύουν.
4. Ο πίνακας 1 (σελ. 16 του κειμένου Διαβούλευσης), προτείνεται να
αναπροσαρμοσθεί με εισαγωγή του όρου «Ζ/ΠΑ» ανά Περιφέρεια και τομέα
οικονομικής δραστηριότητας , πέραν της αναφοράς των ζημιών, προκειμένου
να υπάρξει μια σαφέστερη εικόνα ανά οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον,
ο συγκεκριμένος πίνακας δεν έχει χρονολογική αναφορά, με συνέπεια να μην
γίνεται κατανοητή η κλιμάκωση των ζημιών συναρτήσει του χρόνου.
5. Στο κείμενο της διαβούλευσης χρησιμοποιούνται αποτελέσματα της έκθεσης
της ΤτΕ (ΕΜΕΚΑ, 2011). Όμως, η εν λόγω μελέτη δεν είναι ηλεκτρονικά
διαθέσιμη στον αναγνώστη ως ένα αυτοτελές κείμενο, με συνέπεια να υπάρχει
δυσκολία αξιολόγησης των μεθοδολογιών και των υποθέσεων που
χρησιμοποιήθηκαν αλλά και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν.
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Προτείνεται η συνοπτική παρουσίαση των κρίσιμων στοιχείων της έκθεσης
της ΤτΕ (ΕΜΕΚΑ 2011) και η σαφής αναφορά του κειμένου της
διαβούλευσης στα τμήματα της μελέτης.
Σχετικά με τους υπολογισμούς για τον εξορυκτικό τομέα όπως αυτοί παρουσιάζονται
στην μελέτη Δαμίγος Δ (2011) επισημαίνονται τα ακόλουθα :
 Η ληφθείσα ειδική κατανάλωση λιγνίτη 1.38 t/TWh, λαμβάνοντας υπόψη τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά τροφοδοσίας του ελληνικού λιγνίτη στη Δυτική
Μακεδονία, οδηγεί σε βαθμό απόδοσης μονάδων της τάξης του 47.9%, κάτι
που η μέχρι σήμερα διαθέσιμη τεχνολογία σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορεί
να πετύχει.
 Στην σελίδα 13 και στον τύπο υπολογισμού του συντελεστή εκπομπών, το
γινόμενο Α*ΟΗ πρέπει να ανταποκρίνεται στην ετήσια παραγωγή της
εγκατάστασης.
 Στην σελίδα 24 δεν έχει ληφθεί υπόψη ο επιμερισμός του κόστους καυσίμου
για την τροφοδοσία λιγνιτικών μονάδων και ο οποίος αφορά κατά 70% σε
σταθερό κόστος λειτουργίας και συντήρησης και κατά μόνο 30% στο
μεταβλητό κόστος τροφοδοσίας.
 Όπως παρουσιάζεται στην σελίδα 25, ο ενεργειακός σχεδιασμός που έχει
υιοθετηθεί από τα μελέτη δεν συνάδει με τον υφιστάμενο σχεδιασμό της ΔΕΗ
ΑΕ, όσον αφορά στην διακοπή λειτουργίας των μονάδων 1, 2 & 3 τους ΑΗΣ
Αγίου Δημητρίου στην εξεταζόμενη περίοδο.
 Δεν αποτυπώνεται η ζημία από την απώλεια άμεσων θέσεων εργασίας από
την εξορυκτική δραστηριότητα σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών.
 Ενώ έχουν ληφθεί υπόψη στις έμμεσες επιπτώσεις η ζημία από την μη
πώληση λιγνίτη στην ΔΕΗ ΑΕ (καθώς αφορά την εξορυκτική δραστηριότητα)
δεν δίδεται υπολογισμός των απωλειών από την διαφορά κόστους λιγνιτικής
παραγωγής – Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) που αφορά την ΔΕΗ ΑΕ
Παραγωγής.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
Γίνεται ενημέρωση και συζήτηση για τις κινητοποιήσεις των φορέων της Κοζάνης
στις 9-12-2015 για το θέμα της βιώσιμης λειτουργίας των νοσοκομείων της
περιοχής.
Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ22/2015
Η Διοικούσα Επιτροπή, του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. αποφασίζει την ενεργή συμμετοχή του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τμήματος Δυτικής Μακεδονίας στο Πανκοζανίτικο
συλλατηρίο κατοίκων και φορέων για το δικαίωμα της παροχής υγείας στους
πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας.
Για το σκοπό αυτό αποφασίζει 4ωρη στάση εργασίας των υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
στην Κοζάνη την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2015 ( 11.00-15.00) και έκδοση Δ.Τ. για
κάλεσμα των μηναχικών μελών του Τμήματος στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης
την Τετάρτη 11.00 π.μ στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από φορείς της
περιοχής.
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Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο
Σχετική η με αριθμ. πρωτ. . Τ.Ε.Ε. /Τ.Δ.Μ. 950/4-42-2015 επιστολή των Ενεργών
Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας όπως φαίνεται παρακάτω:
Θέμα : Λειτουργία και στελέχωση ΥΔΟΜ Γρεβενών
Δια της παρούσης εισάγουμε καταρχήν προς συζήτηση στην Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ το
μείζον θέμα της λειτουργίας της ΥΔΟΜ Γρεβενών.
Είναι γνωστή εδώ και χρόνια η πλημμελής και εκτός κάθε δεοντολογίας λειτουργία
της ΥΔΟΜ Γρεβενών. Καθημερινά οι μηχανικοί που συναλλάσσονται με την ΥΔΟΜ
Γρεβενών επωμίζονται άδικα το επαγγελματικό άγχος της διεκπεραίωσης των
λιγοστών αδειών δόμησης που αποτελούν πόρο επιβίωσης αντιμετωπίζοντας :
1.
Την μεγάλη χρονική καθυστέρηση στον έλεγχο των αδειών δόμησης.
Καθυστέρηση που σε πλείστες περιπτώσεις υπερβαίνει τους οκτώ μήνες
καταστρατηγώντας τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 4030 αρθ. 5.
2.
Την παράνομη επέκταση των ΄΄αρμοδιοτήτων΄΄ της ΥΔΟΜ στον έλεγχο και
διόρθωση συμβολαίων, καθώς και σε παράλογες – άνομες απαιτήσεις
προσκόμισης μη υποχρεωτικών δικαιολογητικών από μηχανικούς και ιδιοκτήτες
προφανώς για να ΄΄φορτωθούν΄΄ οι καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών
δόμησης σε όλους τους άλλους πλην των διοικητικών και πολιτικών
προϊσταμένων. Η γνωστή τακτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια από κάποιες
δημόσιες υπηρεσίες.
3.
Την ανυπαρξία εντεταλμένου Δ/ντη στην ΥΔΟΜ Γρεβενών ικανού να
αναλάβει ευθύνες που αναπληρώνεται ΄΄προσωρινά΄΄ από τον προϊστάμενο
του τμήματος. Κατά παράβαση κάθε διοικητικής δεοντολογίας ο
προϊστάμενος και υπεύθυνος στο βαθμό που του αναλογεί για την
κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ΄΄απαντά και απορρίπτει΄΄ ως διευθυντής
τις καταγγελίες που θίγουν την λειτουργία της ΥΔΟΜ αλλά και του ιδίου ως
προϊσταμένου . Με τον τρόπο αυτό αναβιώνει η παλιά πρακτική της
κατάργησης της διοικητικής ιεραρχίας και ανάληψης δράσης από τον
εντεταλμένο διοικητικό αυτοφοράκια για την συγκάλυψη των ευθυνών των
πολιτικών προϊσταμένων.
4.
Τον περιορισμένο χρόνο συναλλαγής της ΥΔΟΜ με τους μηχανικούς
( Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και μόνο 9:00 έως 11:00π.μ.) πράγμα που
καθιστά αδύνατη την διεκπεραίωση των αδειών δόμησης καθώς και
πλήθους άλλων υποθέσεων εγείροντας ερωτήματα για το ποιος, με ποια
αρμοδιότητα και με ποια κριτήρια όρισε τον χρόνο συναλλαγής κοινού και
ΥΔΟΜ.
Κ. πρόεδρε,
Η διοίκηση του ΤΕΕ ΤΔΜ τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ότι η λειτουργία της
ΥΔΟΜ Γρεβενών αποτελεί άγος για την ίδια την Δημόσια Διοίκηση. Γνωρίζει και
κωφεύει.

ΑΔΑ: 783Τ46Ψ842-ΛΤ6

Ο συνδυασμός που εκπροσωπώ (παρότι στο παρελθόν έχει θέσει προφορικά το
θέμα) το επανεισάγει προς συζήτηση στην Δ.Ε. για να ληφθούν και να
υλοποιηθούν αποφάσεις. Συγκεκριμένα οφείλουμε να θέσουμε προ των
ευθυνών τους πραγματικά υπεύθυνους που είναι οι πολιτικοί προϊστάμενοι της
ΥΔΟΜ, τόσο για την λειτουργία της όσο και για. την στελέχωσή της. Το ΤΕΕ
ΤΔΜ οφείλει καθημερινά να εναντιώνεται και να συγκρούεται με τα φαινόμενα
που απαρτίζουν το αντιπαραγωγικό θεσμικό πλαίσιο που ταλανίζει την χώρα
ήτοι : την ανομία, την πολυνομία, την διαφθορά, την αναξιοκρατία ,την
γραφειοκρατία κ.α. συμβάλλοντας στην παραγωγική αναδιάρθρωση του κλάδου
και της χώρας.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ22/2015
Αποφασίζεται ο εκ νέου προγραμματισμός άμεσης συνάντησης στα Γρεβενά, μελών
του ΤΕΕ/ΤΔΜ (Πρόεδρος, εκπρόσωποι Ενεργών Μηχανικών, Πρόεδρος Ν.Ε.
Γρεβενών κ.ά.) με στελέχη της ΥΔΟΜ Δήμου Γρεβενών (Διευθυντή και
Προϊσταμένους τμημάτων), με την παρουσία του Δημάρχου Γρεβενών, του
Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών και άλλων πολιτικά προϊσταμένων της
Υπηρεσίας Δόμησης Δ. Γρεβενών καθώς και άλλων συναδέλφων μηχανικών που
συναλλάσονται με την ΥΔΟΜ Γρεβενών.
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης θα ενημερώσει σχετικά με τα συμπεράσματα της
συνάντησης, τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ σε επόμενη συνεδρίασή της.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται ενημέρωση για τα υπόλοπα αναγραφόμενα του 1 ου θέματος.

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος

