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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΜΠΟΥΣΙΟΥ & ΕΣΤΙΑΣ 3, ΚΟΖΑΝΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α.Δ.Α.:
Κοζάνη: 18-1-2019
Αρ. πρωτ.: 49
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η/ 2018
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Ώρα,

3-12-2018

20.00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συνάντηση-συζήτηση του Βουλευτή Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας κ.
Γεώργιου Κασαπίδη με τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Ορισμός εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΔΜ
α)για τη συγκρότηση στο Δήμο Κοζάνης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών
ανάδειξης αναδόχου για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€ προ ΦΠΑ
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
β) για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)
/ΠΔΜ άνω του 1.000.00€ (χωρίς ΦΠΑ) για το έτος 2019.
γ)για την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών μελετών της ΔΤΥ Τμήμα Μελετών
του Δήμου Κοζάνης.
4. Επιστολή από Π.Ε. Καστοριάς Τμήμα Επαγγέλματος για
εμπειρογνώμονα από το ΤΕΕ/ΤΔΜ για καταγγελία που υποβλήθηκε.

ορισμό

5. Έγγραφο Περιφερειάρχη για πρόταση επιμελητηρίων σχετικά με τον
καθορισμό ειδικοτήτων κατάρτισης στα προγράμματα ανέργων στους τομείς
αιχμής της οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
6. Διαβούλευση ΥΠΕΝ για τον εθνικο ενεργειακο σχεδιασμό
7. Έγκριση δαπανών
8. Προέγκριση δαπάνης
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
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α) Επιστολή Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Δημοσίων Υπαλλήλων Δυτικής Μακεδονίας για συμπεριφορά μέλους του Τ.Ε.Ε.,
εκπροσώπου της ΕΜΔΥΔΑΣ.
β) Κοινοποίηση εγγράφου Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για αποζημίωση ιδιωτών – μελών
επιτροπών.
γ) Έγγραφο Περιφερειάρχη για αποστολή μελετών έργων και δράσεων Νομικών
Προσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ανάρτησή τους στο
αποθετήριο αναπτυξιακών μελετών για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας.
δ) Παρατηρήσεις ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Αιτωλοακαρνανίας και
Ανατολικής Κρήτης, Δωδεκανήσου, Θράκης επί του σχεδίου Π.Δ. για τον
Οργανισμό του ΤΕΕ.
ε) Έγγραφο Δ/νσης Διοικητικού και Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών για οδοιπορικά
και εκτός έδρας αποζημίωση προσωπικού περιφερειών.
στ) Έγγραφο ΤΕΕ Ανατολικής Κρήτης για αύξηση του ποσού προμήθειας
εγγυητικών επιστολών στο ΤΜΕΔΕ.
ζ) Τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018
στην Αθήνα.
η) Απάντηση ΤΜΕΔΕ στην επιστολή με θέμα: ¨Αίτημα για επίσπευση της
δημιουργίας μηχανισμού έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΜΕΔΕ για
έργα κρατικών ενισχύσεων ΕΣΠΑ.
θ) Επιστολή συμπαράστασης Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ προς το Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ
για το οργανόγραμμα του ΤΕΕ.
ι) Πρόσκληση στο 11ο πανελληνιο συνέδριο μηχανικής ρευστών ΡΟΗ 2018 (23,24
Νοεμβριου 2018)
ια) Ημερίδα με θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και τηλεθέρμανση
Δεσκάτης»,Πέμπτη 29 Νοεμβρίου, ωρα 19.00, αιθουσα δημ. συμβουλιου
Δεσκατης (Π.Ε. Γρεβενων, ΕΚΕΤΑ, ΤΕΙ Δ. Μακεδονιας, Δ. Δεσκατης)
ιβ) Εκδηλωση παρουσιασης της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας «Chimera» της
ομάδας φοιτητών Τyφoon ΜotoRacing του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (17/11/2018)
ιγ) Αιτημα για συμπληρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου συν. Τσιολάκη
Φωτεινής με θέμα "Προσδιορισμός του βαθμού απόδοσης των
περιβαλλοντικών μελετών και της προστιθέμενης αξίας του θεσμού, στην
Ελλάδα, με χρήση μοντέλων πολυκριτηριακής ανάλυσης"
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Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος 17.2018». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Τζίτζικας Γεώργιος –
Αντιπρόεδρος, Δημητρίου Αντώνης, Καλαμάρα Κλεοπάτρα,
Ζιώγας
Κωνσταντίνος, Κιάνας Μ. Στέργιος, Τσολάκης Αλέξανδρος μέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ :
Παπαδοπούλου Ηλιάνα (παραιτήθηκε στις 3-12-2018) ,
Συλλίρης Νικόλαος, μέλη
Α1/Δ.Ε./Σ17/2018
Χρέη Γραμματέα εκτελεί συν. o Ζιώγας Κωνσταντίνος.
Eπικυρώνεται αυθημερόν
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 3o [συν 3δ) αντικατάσταση εκπροσώπου
στην Επιτροπή διαγωνισμού μελέτης βελτίωσης του οδικού τμήματος
Κοζάνη Αεροδρόμιο] ,4ο, 5ο,7ο,8ο, 2ο, 6ο 1o.
ΘΕΜΑ 3ο
3α) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 923/13-11-2018 έγγραφο του
Τμήματος Εκτέλεσης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Κοζάνης για τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών ανάδειξης
αναδόχου για έργα προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€ προ ΦΠΑ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Α2/Δ.Ε./Σ17/2018
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην
επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών ανάδειξης αναδόχου για έργα
προϋπολογισμού άνω του 1.000.000,00€ προ ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 , οι συνάδελφοι :
Νεβεσκιώτης Χάρης, Π.Μ. ως τακτικό μέλος και
Παπακώστα Ελευθερία, Μλ.Μ ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
3β) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 959/28-11-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ( Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για
υπόδειξη εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού έργων,
αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑ) /ΠΔΜ άνω του 1.000.000,00€ χωρίς ΦΠΑ για το
έτος 2019.
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Α3/Δ.Ε./Σ17/2018
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στις
επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών έργων, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (ΕΔΡΑ) /ΠΔΜ
άνω του 1.000.000,00€, χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019, οι συνάδελφοι :
Μελίδης Χρυσοβαλάντης, Μλ.Μ ως τακτικό μέλος και
Τράγιας Βασίλης, Α.Μ. ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν
3γ) Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 968/3-12-2018 έγγραφο του
τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης
για ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Διεξαγωγής διαγωνισμών Μελετών,
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.
Α4/Δ.Ε./Σ17/2018
Μετά από δημόσια κλήρωση ορίζονται εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ., στην
Επιτροπή Διεξαγωγής διαγωνισμών Μελετών, σύμφωνα με την παρ. 9 του
άρθρου 221 του Ν. 4412/2016οι συνάδελφοι :
Δερμενάκης Στέργιος, Η.Μ. ως τακτικό μέλος και
Αλμπάνης Πέτρος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν .
3δ) Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 965/30-11-2018
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για
αντικατάσταση εκπροσώπου μας στην επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης
«Μελέτη βελτίωσης του Οδικού τμήματος «Κοζάνη –Αεροδρόμιο», της Εθνικής
Οδού Κοζάνης –Λάρισας ( ΕΟ3), λόγω δήλωσης κωλύματος του ορισθέντος μετά
από κλήρωση εκπροσώπου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. Ριζόπουλου Φώτιου
(επισυνάπτεται και η σχετική επιστολή του συναδέλφου Ριζόπουλου)
Α5/Δ.Ε./Σ17/2018
Μετά την εκδήλωση κωλύματος του τακτικού εκπροσώπου και δημόσια
κλήρωση που ακολουθεί ορίζεται τακτικό μέλος εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
στην
επιτροπή διαγωνισμού της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης του Οδικού
τμήματος «Κοζάνη –Αεροδρόμιο», της Εθνικής Οδού Κοζάνης –Λάρισας ( ΕΟ3), ο
συνάδελφος Δαλάκης Νίκος, Α.Τ.Μ. και Α.Μ.
Αναπληρωτικό μέλος, εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στην παραπάνω Επιτροπή
παραμένει ο συν. Κιάνας Στέργιος του Μενελάου, Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 4ο
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Γίνεται ενημέρωση για το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 934/19-11-2018
έγγραφο του Τμήματος Επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προς τη Ν.Ε. Καστοριάς για ορισμό
εμπειρογνώμονα για τη συγκρότηση διμελούς Οργάνου Ελέγχου Ποιότητας
Παρεχόμενων Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3982/2011.
Ακολουθεί συζήτηση.
Α6/Δ.Ε./Σ17/2018
Αποφασίζεται το θέμα να αντιμετωπισθεί, με την πάγια τακτική ορισμού των
εκπροσώπων Τ.Ε.Ε. από την Νομαρχιακή Επιτροπή Καστοριάς.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 5ο
Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 940/20-11-2018 έγγραφο του
Περιφερειάρχη για προτάσεις σχετικά με προγράμματα κατάρτισης και
Πρακτικής Άσκησης, βάση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, για την
εξειδίκευση τους στο ΕΠΑΝΑΔ & ΕΔΒΜ.
Ακολουθεί συζήτηση.
Α7/Δ.Ε./Σ17/2018
Προκειμένου να απαντηθεί το έγγραφο και παράλληλλα να δημιουργηθεί στο
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. μια δυναμική βάση προτεινόμενων αναγκών κατάρτισης στην
περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας θα ζητηθεί κατάθεση προτάσεων από τις
Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος στις οποίες και θα διαβιβαστεί το θέμα.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 7ο
Α8/Δ.Ε./Σ17/2018
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες
Δημήτριος Λούτας για κοινόχρηστα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018
Γεώργιος Μυλωνάς για φιλοξενία, συντήρηση ιστοσελίδας ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αντώνης Δημητρίου για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης για
Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ελευθέριος Αγγέλου δικαστικός επιμελητής για επίδοση εγγράφων
του Πειθαρχικού
Δελαβερίδου Μαρία για στεφάνι κηδείας για τον Γιάννη Τοπαλίδη
Πράσσος Θεόδωρος για συντήρηση ασανσερ ΤΕΕ/ΤΔΜ
Αλμπάνης Πέτρος οδοιπορικά για μετακίνηση στο Αργυρόκαστρο στις
20-7-2018 (tactical tourism)
Αλμπάνης Πέτρος οδοιπορικά για μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη στις
27-11-2018(tactical tourism)
Χαρίσιος Σακαλής για προμήθεια σφραγίδας (tactical tourism)

37,35
198,40
530,82
86,80
50,00
480,00
25,00
62,00
15,00
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Νικόλαος Μαργαρίτης οδοιπορικά για μετακίνηση στο Αργυρόκαστρο 25,00
στις 20-7-2018 (tactical tourism)
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 8ο
Α9/Δ.Ε./Σ17/2018
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ύψους εκατόν πενήντα (150, 00) Ευρώ
για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των γραφείων του
Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
ΘΕΜΑ 6ο
Στην αίθουσα συνεδριασεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ παρευρίσκονται και οι συνάδελφοι
Γιαννακοπουλος Διονύσης, επιμελητής της Μ.Ε. Ενέργειας και
Καρλόπουλος Βαγγέλης, μελος της Μ.Ε. Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΔΜ. Ο συν.
Γιαννακόπουλος Δ. εισηγείται το θέμα περί του κειμένου που προτείνει η Μ.Ε.
ενέργειας να καταθέσει το ΤΕΕ/ΤΔΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για
τον εθνικο ενεργειακο σχεδιασμό.
«Παρεμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διαβουλευση του ΥΠΕΝ για τον εθνικο
ενεργειακο σχεδιασμο
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα αποτελεί σημαντικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεί θετικό βήμα η
κατάθεση του μετά από σημαντικό χρόνο απουσίας σχετικού σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο του γενικού σχολιασμού στο κείμενο υπό διαβούλευση, με έμφαση
στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, αναφέρονται τα ακόλουθα :
 Αναφέρονται συνολικά οι βιβλιογραφικές πηγές, χωρίς ειδική αναφορά
στα σχετικά τμήματα του κειμένου με αδυναμία ολοκληρωμένης
τεκμηρίωσης των σχετικών εδαφίων. Επίσης η αναφορά των
υφισταμένων μέτρων πολιτικής δίδεται μόνο αριθμητικά, γεγονός που
δεν συνεισφέρει στην πληρότητα του κειμένου.
 Το Σχέδιο περιλαμβάνει μόνο ένα κύριο σενάριο εξέλιξης, χωρίς να
αντιμετωπίζει ένα εύρος ανάπτυξης έργων ανα τεχνολογία και πιθανές
διαφοροποιήσεις του σεναρίου από αστοχίες–τροποποιήσεις του αρχικού
σχεδιασμού λόγω επενδυτικού πλαισίου και χρηματοδοτήσεων,
υλοποίηση έργων κλπ.
 Στα αποτελέσματα του σχεδιασμού δεν δίδεται η εκτίμηση της εξέλιξης
του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και συγκριτική αξιολόγηση με σενάριο
αναφοράς (Business as usual)
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Το σχέδιο δεν αποτυπώνει με σαφή αναφορά τη σύνδεση της ανάπτυξης
των Α.Π.Ε. με την αντίστοιχη ανάπτυξη εθνικής βιομηχανίας κατασκευής
Α.Π.Ε. σε επίπεδο στόχευσης και στήριξης.

Ειδικότερα δε, σε περιφερειακό επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας σημειώνονται τα
ακόλουθα :
Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, γίνεται αναφορά της εξέλιξης της συνολικής
ισχύος θερμικών μονάδων στο πλαίσιο της μη δεσμευτικής λειτουργίας της
αγοράς χωρίς να αναφέρονται οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που θα
αποσυρθούν και πότε, ούτε επίσης η ένταξη/αναβάθμιση μονάδων σύμφωνα με
τις υφιστάμενες/μελλοντικές απαιτήσεις σύμφωνα με το σενάριο που
εξετάσθηκε. Η αναφορά αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς έχει σημαντική
επίδραση σε τοπικό επίπεδο ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας.
Αντίστοιχη αναφορά αναμένεται και στο ΠΠ1 των πολιτικών κατευθύνσεων
περιόδου 2020-30 με αναφορά σε αναμενόμενες πρωτοβουλίες σταδιακής
απόσυρσης ρυπογόνων θερμικών μονάδων (σελ. 144).
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Δυτική Μακεδονία αποτελεί μια από τις 4 πρώτες
Περιφέρεις σε μετάβαση σε σύνολο 41 ευρωπαϊκών ανθρακοφόρων
περιφερειών, μετέχοντας στην πρωτοβουλία της Ε.Ε. «Coal Regions in Transition
Platform» και προτείνεται η ενσωμάτωση των σχετικών δράσεων ως
αναπόσπαστο τμήμα του εθνικού σχεδιασμού. Παρά την γενική αναφορά σε
αναπτυξιακά σχέδια για τις περιοχές που θα επηρεασθούν περισσότερο από την
σταδιακή μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα (σελ. 53-54), δεν
υπάρχει πρόταση που να αφορά στις διαδικασίες καθορισμού της στρατηγικής
ούτε και στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την
επίτευξη της μετάβασης. Η διαδικασία της μετάβασης και η ανάπτυξη των
περιοχών σε μετάβαση, επηρεάζεται από την αποκατάσταση και
επαναχρησιμοποίηση των εδαφών των εξαντλημένων ορυχείων, γεγονός που θα
πρέπει να αναφέρεται στον σχεδιασμό σε επίπεδο τελικών χρήσεων γης,
χρονικού σχεδιασμού, ιδιοκτησιακού καθεστώτος και υποχρεώσεων
υλοποίησης των έργων. Η ανάπτυξη νέου περιφερειακού παραγωγικού
μοντέλου μετάβασης κρίνεται αναγκαίο να αποτυπώνεται και στα βασικά
χαρακτηριστικά της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 (σελ 194-196),
με σχετικά ως προς τον ενεργειακό τομέα μέτρα αξιοποίησης του υφιστάμενου
ανθρώπινου δυναμικού και τεχνογνωσίας και αντίστοιχη πρόνοια
χρηματοδότησής του».
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος.
Α10/Δ.Ε./Σ17/2018
Αποφασίζεται να σταλεί στη διαβούλευση του ΥΠΕΝ, το παραπάνω κείμενο ως
παρεμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ στη διαβουλευση του ΥΠΕΝ για τον εθνικο ενεργειακο
σχεδιασμο.
Επικυρώνεται αυθημερόν.
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ΘΕΜΑ 2ο
Γίνεται ενημέρωση για τα αναγραφόμενα του 2ου θέματος

ΘΕΜΑ 1ο
Παρευρίσκεται μετά από έγγραφη επιστολή του (αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
938/20-11-2018) ο βουλευτής Κοζάνης της Νέας Δημοκρατίας κ Γεώργιος
Κασαπίδης (υποψήφιος Περιφερειάρχης Δ. Μακεδονίας στις εκλογες του Μαϊου
2019) για συζήτηση σχετικά με μακρόχρονο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας
και άλλα θέματα που αφορούν τους μηχανικούς της περιοχής της Δυτικής
Μακεδονίας και θέματα που σχετίζονται των αρμοδιοτητων τους.
Μετά την αρχική τοποθέτηση του κ. Κασαπίδη περί διαχρονικής προώθησης εκ
μέρους του, των θεμάτων/προβληματισμών/παρεμβάσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ στην
κεντρική κυβέρνηση, ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη της Δ.Ε, και άλλους
συναδέλφους που παρευρίσκονται στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος.
Κύριο θέμα συζήτησης ο μακρόχρονιος ενεργειακός σχεδιασμό της χώρας και οι
θέσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ σχετικά με τη διαβούλευση του ΥΠΕΝ που αφορά το
σχέδιο για τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό.

Λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαυροματίδης

Ο εκτελών χρέη Γενικού Γραμματέως

Ζιώγας Κωνσταντίνος
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