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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 17-7-2018
Αρ. πρωτ.: 604
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα,

18-6-2018

15.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
2. Έγκριση πρακτικών
3. Προέγκριση δαπανών για αγορά ειδών καθαριότητας (100€) και γραφικής
ύλης (50€).
4. Έγκριση δαπανών.
5. Αιτήματα για πραγματογνωμοσύνες
6. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α) για Γεωλογική μελέτη Κοιμητηρίου Τ.Κ. Αλατόπετρας.
β) για τη συγκρότηση της τριμελούς επιτροπής επικινδύνως ετοιμόρροπων
κατασκευών στην Π.Ε. Γρεβενών.
γ) σε εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της Δ/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας.
7. Διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τον Ευρωπαϊκο Κανονισμό
Προστασίας Δεδομένων GDPR
8. Ετήσια συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης ψύξης στο κτίριο του
ΤΕΕ/ΤΔΜ
9. Αίτημα για επίσκεψη στη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη
10. Αίτημα συν. Α. Κόρδα για προσμέτρηση προϋπηρεσίας μηχανικού στη
μισοθοδοσία υπαλλήλου στη ΔΕΗ Α.Ε.
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*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Επιστολές για ΣΒΑΚ.
β) Αίτημα Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου για χορήγηση αίθουσας ΤΕΕ/ΤΔΜ
στις 6-7-2018 για ενημερωτική εκδήλωση.
γ) Προσφορά Άρη Αφεντουλίδη για συντήρηση κλιματιστικού ΤΕΕ/ΤΔΜ.
δ) Αίτημα Γεωργίας Καλιαμπάκα σχετικά με πραγματογνωμοσύνη που είχε
πραγματοποιήσει η Σταυρούλα Πάπιστα.
ε) Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Εύβοιας και ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας,
Αιτωλοακαρνανίας, Κέρκυρας για την τροποποίηση του οργανισμού του ΤΕΕ.
στ) Χορήγηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα εκδοθέντα Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ζ) Επιστολή από το Ελληνικό Κτηματολόγιο για παρέλευση προθεσμίας
διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Δ.Δ. Ολυμπιάδας του Δήμου Πτολεμαίδας.
η) Επιστολή ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης με θέμα τη σύνθεση επιτροπών εξέτασης
αντιρρήσεων δασικών χαρτών.
θ) Επιστολή από ΑΑΔΕ σχετικά με την κατάργηση ηλεκτρονικού παραβόλου για
την ανανέωση της άδειας των Ενεργειακών Επιθεωρητών.
ι) Επιστολή ΤΕΕ Θράκης για υποχρεωτική εφαρμογή Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ια) Επιστολή Γενικής Διευθύντριας ΤΕΕ κ. Δήμητρας Κανέλλου για την πλήρη
καταγραφή του υλικού των βιβλιοθηκών ΤΕΕ.
ιβ) Επιστολή ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για ίδρυση Τμήματος Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών στην Πολυτεχνική Σχολή ΔΠΘ.
ιγ) Έναρξη λειτουργίας συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην Π.Ε.Φλώρινας.
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 8.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος – Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Τσολάκης Αλέξανδρος, Δημητρίου Αντώνης, Ζιώγας
Κωνσταντίνος, Συλλίρης Νικόλαος, Κιάνας Μ. Στέργιος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα
μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Παπαδοπούλου Ηλιάνα, μέλος
Α1/Δ.Ε./Σ8/2018
Χρέη Γραμματέα εκτελεί μετά από ψηφοφορία λόγω παραίτησης του Γραμματέα κ.
Ράλλη Κώστα, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
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ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 2ο, 3ο ,4ο, 6ο, 5ο , 10ο, 7ο,8ο, 9ο, 1ο
ΘΕΜΑ 2Ο
Εγκρίνονται τα πρακτικά της 5ης, 6ης, 7ης συνεδρίασης.
Α2/Δ.Ε./Σ8/2018
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 3Ο
Α3/Δ.Ε./Σ8/2018
Αποφασίζεται η προέγκριση των δαπανών για αγορά ειδών καθαριότητας (100€)
και γραφικής ύλης (50€).
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΘΕΜΑ 4Ο
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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1
2
3
4
5
6

ACS για ταχυμεταφορά εγγράφων ΤΕΕ/ΤΔΜ
Λούτας Δημήτριος για κοινόχρηστα μηνών Μαρτίου – Απριλίου
2018
Εστιατόριο Τρυποκάρυδος για γεύμα
Εστιατόριο Μούσες Λιόντας Νικόλαος για γεύμα
ΚΤΕΛ Κοζάνης για ενοικίαση λεωφορείου για επίσκεψη μελών
στο Μετρό Θεσσαλονίκης
O.E. Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Π.Ε.
Γρεβενών

77,18
47,98
102,30
120,00
300,00
19.150

Α4/Δ.Ε./Σ8/2018
Εγκρίνονται οι παραπάνω δαπάνες. Στη δαπάνη Νο6 «O.E. Υποστήριξη αποτίμησης
κατάστασης μνημείων Π.Ε. Γρεβενών» ο συν. Συλλίρης ψηφίζει κατά.
Eπικυρώνεται αυθημερόν.
Α5/Δ.Ε./Σ8/2018
Εγκρίνεται η αποπληρωμή της Ο.Ε. «Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων
Π.Ε. Γρεβενών». Στη δαπάνη Νο6 «O.E. Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης
μνημείων Π.Ε. Γρεβενών» ο συν. Συλλίρης ψηφίζει κατά.
Έγκριση καταβολής 19.150,00 €
Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ έχοντας υπόψη της : 1) την με αριθ. Α9/ΔΕ/Σ12/2015
απόφαση, με την οποία ανέθεσε σε Ομάδα επιστημόνων κ.λ.π. και λοιπών σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 15 του από 27.11/14-12-26 Π.Δ., όπως
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 14 του Ν.1486 /84, που συνεχίζουν να ισχύουν
και να εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.1947/1991, το έργο:
«Υποστήριξη αποτίμησης κατάστασης μνημείων Περιφερειακής Ενότητας
Γρεβενών».
2) το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου, αποφασίζει να καταβληθεί στους παρακάτω
επιστήμονες κ.λ.π. το ποσό των 19.150,00€ ως αποζημίωσή τους για το έργο που
εκτέλεσαν για το χρονικό διάστημα από 5-12-2016 μέχρι 5-12-2017 σύμφωνα με την
προσφορά κάθε μέλους.
3) Ο συνάδελφος Συλλίρης Νικόλαος ψηφίζει κατά.
Επομένως, η Επιτροπή παρακολούθησης ελέγχου και παραλαβής παραλαμβάνει και
πιστοποιεί την καλή εκτέλεση του έργου της Ομάδας και εισηγείται προς τη Δ.Ε. την
καταβολή της αποζημίωσης, δηλαδή το ποσό των 19.150,00€ και σύμφωνα με την
προσφορά κάθε μέλους και τη δήλωση του Ντέλμα Κωνσταντίνου ότι συμμετέχει
στην Ο.Ε. αδαπάνως ως εξής :
1. Ζαραβέλα Ελένη
2. Κούτσιανου Αναστασία
3. Ανδρεάδου Ευαγγελία
4. Ανδρεώλας Διονύσης

100,00
100,00
100,00
240,00
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5. Ντέλμας Κωνσταντίνος
6. Ντώνας Ιωάννης
7. Νεβεσκιώτης Χάρης
8. Αλμπάνης Πέτρος
9. Κουτσονάνου Αννίτα
10. Μεταξάς Χρίστος
11. Πάπιστα Σταυρούλα
12. Λιάκος Γεώργιος
13. Τουρτούρας Δημήτριος

-------210,00
150,00
2.980,00
3.030,00
3.150,00
2.980,00
2.910,00
3.200,00

Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6Ο
Α) Εκπροσώπηση ΤΕΕ/ΤΔΜ για Γεωλογική μελέτη του Κοιμητηρίου Τ.Κ.
Αλατόπετρας του Νομού Γρεβενών. Γινεται δημόσια ανοιχτή κλήρωση σύμφωνα
με το Ν. 4412/2016 και προκύπτουν οι παρακάτω συνάδελφοι:
Α6/Δ.Ε./Σ8/2018
Τακτικό μέλος :
Γκουντρομίχος Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Εργατικής
Πρωτομαγιάς 1, Γρεβενα, 6974-726773, ggoudrom@tee.gr
Aναπληρωματικό μέλος : Ντώνας Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, Κων. Ταλιαδούρη
76, Γρεβενά, 6998-401858, johndonas79@gmail.com
Επικυρώνεται αυθημερόν.
β) Συγκρότηση της τριμελούς
κατασκευών στην Π.Ε. Γρεβενών.

επιτροπής

επικινδύνως

ετοιμόρροπων

Στάλθηκε στον Πρόεδρο της Ν.Ε. Γρεβενών συν. Ι. Ντώνα για περαιτέρω
ενέργεις (ορισμός)
γ) Συγκρότηση εκτιμητικής επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 της
Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας.
Στάλθηκε στον Πρόεδρο της Ν.Ε. Φλώρινας συν. Π. Πηλέιδη για περαιτέρω
ενέργεις (ορισμός)
ΘΕΜΑ 5Ο
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Γίνεται αναφορά σε 2 παλαιότερες πραγματογνωμοσύνες που δεν έχουν
ολοκληρωθεί λόγω μηδενικού ενδιαφέροντος.
Α) Αίτηση της Ιερας Μητρόπολης Καστοριάς για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης
σχετικά με πιστοποίηση όγκου εργασιών και ποσοτήτων υλικών του οικοδομικού
έργου «Κέντρο ελληνισμού της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς»
Εκδηλώνει προκαταρτικό ενδιαφέρον ο συν. Κιάνας Στέργιος του Ιωάννη, αφού
μελετήσει σε βάθος την υπόθεση.
Α7/Δ.Ε./Σ8/2018
Αποφασίζεται ο συνεργάτης του τμήματος συν. Π.Αλμπάνης να επικοινωνήσει
με την Ι.Μητρόπολη Καστοριάς για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων
ώστε να δοθούν στον συν. Κιάνα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
Β) Αίτηση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σχετικά με πραγματοποίηση ελέγχου
χρονολογίας κατασκευής τοιχείου οικίας στους Μαυραναίους Γρεβενών (Στάμος
Σωκράτης)
Ενδιαφέρον εκδήλωσε μόνο ο συν. Ι. Ντώνας από Γρεβενά, με εκτιμούμενη
αμοιβή τα 750 ευρώ.
Α8/Δ.Ε./Σ8/2018
Αποφασίζεται να σταλεί επιστολή στον αιτούντα την πραγματογνωμοσύνη, εάν
είναι σύμφωνος με το πόσό που πρέπει να καταθέσει για να ξεκινήσει η διαδικασία
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 10Ο
Γίνεται αναφορά στο αίτημα (αρ. πρωτ. ΤΕΕ/ΤΔΜ 499/19-6-2018) της συν. Α.
Κόρδα για προσμέτρηση προϋπηρεσίας μηχανικού στη μισθοδοσία υπαλλήλου
στη ΔΕΗ Α.Ε. Η επιστολή/ αίτημά της συνοδευέται από συνυπογραφές 13
συναδέλφων μηχανικών εργαζομένων με συμβάσεις στη ΔΕΗ Α.Ε.
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.
Α9/Δ.Ε./Σ8/2018
Αποφασίζεται η αποστολή επιστολής στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. , όπως παρακάτω και
κατόπιν επικοινωνία του Πρόεδρου της Δ.Ε. συν. Δ. Μαυροματίδης με τον
Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ κ. Παναγιωτάκη:
«Μέχρι το τέλος του 2017, η Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τις οχτάμηνες συμβάσεις των
διπλωματούχων μηχανικών, μοριοδοτούσε την προϋπηρεσία του ελεύθερου
επαγγελματία και μη στο ασφαλιστικό ταμείο τους (ΤΣΜΕΔΕ), όπως και
προσμετρούσε τις παραπάνω τριετίες μέχρι το 2012 για την μισθοδοσία τους,
βάση του Νόμου 4093/2012.
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Από την αρχή του 2018 όμως, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων
& Οργάνωσης της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και με την οδηγία ΔΛΥΛΚΔΜ/7718/26.10.2017
έπαψε η ΔΕΗ να προσμετρά τις τριετίες του ελεύθερου επαγγελματία στο
ΤΣΜΕΔΕ όπως και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία, ερμηνεύοντας το Νόμο
4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012) όπως, «τριετίες έχουν μόνο οι Υπάλληλοι με
ένσημα ΙΚΑ και ΝΑΤ και όχι όσοι έχουν ασφάλεια ΤΣΜΕΔΕ, ΟΓΑ, ΤΣΑΥ,
ΟΑΕΕ».
Η ερμηνεία αυτή στηρίχτηκε
καταφανώς
στην
Υποπαράγραφο
ΙΑ.11/ παρ.3(δ) του νόμου 4093/2012 με τίτλο: «Νέο σύστυμα μισθού και
κατώτατου ημερομίσθιου για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης
της χώρας (διάταξη πλαίσιο), κατώτατος νόμιμος μισθός και ημερομίσθιο
για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας», η οποία
αναφέρει: ''Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε
εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε
ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους
της ηλικίας τους και ισχύουν για την συμπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012''.
Δηλαδή μετά από μια εξαετία ισχύς του νόμου 4093/2012, η ερμηνεία που
δίνεται είναι ότι :
1) προϋπηρεσία έχουν μόνο οι υπάλληλοι και τεχνίτες, και
2) ότι αμειβόμενη προϋπηρεσία μέχρι το 2012 έχουν μόνο οι Μηχανικοίυπάλληλοι, ενώ γίνεται δεκτή και η τότε χρονικά προϋπηρεσία του
ελεύθερου επαγγελματία (όπως βεβαιώνεται από το ΤΣΜΕΔΕ) για να
μοριοδοτηθεί και να προσληφθούν οι πιο έμπειροι (χωρίς να αμειφθούν
για την εμπειρία τους).
Σημειώνεται ακόμη ότι, ως γνωστών, οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί – ελεύθεροι
επαγγελματίες, μέχρι τα τελευταία χρόνια προσλαμβάνονταν ως εξωτερικοί
συνεργάτες στη ΔΕΗ Α.Ε. (και αλλού) κα εξέδιδαν για τη μισθοδοσία τους
απόδειξη παροχής υπηρεσιών ακόμα κι αν είχαν υπαλληλική θέση, με ότι αυτό
συνεπάγεται (ασφαλιστικά ταμεία κτλ).
Οι εργαζόμενοι, με συμβάσεις, Μηχανικοί στη ΔΕΗ Α.Ε., επιβλέπουν μεγάλα
τεχνικά έργα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, υπογράφουν τις πιστοποιήσεις των
παραπάνω έργων και κάνουν μελέτες, αμειβόμενοι πολλές φορές με μικρές,
αναλογικά με τις ευθύνες που αναλαμβάνουν και τις επιστημονικές υπηρεσίες
που προσφέρουν, αμοιβές
Αιτούμαστε την επαναφορά των προσαυξήσεων για τις τριετίες πριν το 2012
και την αναδρομική απόδοσή τους στους συναδέλφους διπλωματούχους
μηχανικούς που δεν συμπεριλήφθηκε στην εργασιάκή τους σύμβασή τον
τελευταίο χρόνο, ως ελάχιστη ανταμοιβή στις δια παντός ευθύνες που
αναλαμβάνει ο Μηχανικός και κάθε επιστήμονας στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.»
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 7Ο
Γίνεται αναφορά στη διοργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης για τον Ευρωπαϊκο
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την
Πέμπτη 21/6/2018 στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΔΜ με εισηγητές ομάδα
επαγγελματιών σχετικών με το θέμα, από Θες/νίκη (δικηγόροι, ειδικοί στο I.T.,
σύμβουλους κτλ). Η εκδήλωση γίνεται αδαπάνως για το ΤΕΕ/ΤΔΜ.
ΘΕΜΑ 8Ο
Γίνεται ενημέρωση για την ετήσια συντήρηση και εκκίνηση εγκατάστασης
ψύξης στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ο συν. Π.Αλμπάνης αναφέρει ότι έκανε μια
έρευνα αγοράς για το θέμα. Εστάλησαν δηλαδή σε 4 άτομα αίτημα εκδήλωσης
ενδιαφέροντος με συγκεκριμένες εργασίες που πρέπει να γίνουν ώστε να
εκκινήσει το σύστημα ψύξης του ΤΕΕ/ΤΔΜ, όπως παρακάτω:
i. Καθαρισμός του συμπυκνωτή του ψύκτη με αέρα υπό πίεση και πτητικό
καθαριστικό υγρό,
ii. Πλήρωση του υδραυλικού συστήματος με νερό
iii. Εκκίνηση και έλεγχος πιέσεων λειτουργίας, πλήρωση με ψυκτικό υγρό υπό
την προϋπόθεση ομαλών συνθηκών λειτουργίας.
iv. Καθαρισμός των fan coils με ειδικό πτητικό υγρό και καθαρισμός των
φίλτρων
v. Μετά το τέλος της ψυκτικής περιόδου, μεταγωγή του συστήματος σε
λειτουργία θέρμανσης
Δυστυχώς οι 2 από τους 4 επαγγελματίες που ασχολούνται με το θέμα στην
Κοζάνη εκδήλωσαν αδυναμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
λόγω φόρτου
εργασίας. Ο ένας (συν. Αριστείδης Αφεντουλίδης) εκανε προσφορά (αρ. πρωτ.
436/24-5-2018) και αναμένεται προσφορά από τον 4 ο (Δογραμματζής Στράτος).
Α10/Δ.Ε./Σ8/2018
Εξουσιοδοτειται ο Προεδρος της Δ.Ε. συν. Δ. Μαυροματίδης να περιμενει την
τελευταία προσφορα (αναμένεται εντός της εβδομάδας) και αν αυτη είναι
χαμηλοτερη γίνεται δεκτη, αν ιση ή υψηλοτερη, επιλέγεται ο συν. Αφεντουλίδης,
όπως επίσης και αν δεν κατατεθεί επιλέγεται η προσφορά του συναδέλφου. Σε
περιπτωση που προκύψουν έκτακτες δαπάνες λόγω πιθανότητας βλάβης του
συστήματος ψύξης και το κόστος είναι ιδιαίτερο υψηλό για το ΤΕΕ/ΤΔΜ,
εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να αναζητήσει τη λύση εγκατάστασης
κλιματιστικών στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 9Ο

ΑΔΑ: 751Ο46Ψ842-ΥΚΩ

Γίνεται αναφορά στο αίτημα συναδέλφων για επίσκεψη στη Μονάδα
Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Κοζάνη
Α11/Δ.Ε./Σ8/2018
Αποφασίζεται να εξουσιοδοτηθεί ο ο Προεδρος της Δ.Ε. συν. Δ. Μαυροματίδης
να έρθει σε επικοινωνία με τους ιθύνοντες για τον προγραμματισμό της
επίσκεψης, κατά πάσα πιθανότητα τον Σεπτέμβρη
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Γίνεται συζήτηση για τα υπόλοιπα του 1ου θέματος.
Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ζιώγας Κωνσταντίνος

