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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η / 2015
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

Κοζάνη
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)

Τετάρτη
18-3-2015

Ώρα,
17.30μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρουσίαση στα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ του ηλεκτρονικού συστήματος
οικοδομικών αδειών.
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις*.
3. Ορισμός υπευθύνου – υπαλλήλου για την παράδοση, παραλαβή, ενημέρωση
χρηματικών ενταλμάτων στην Υπηρεσία του Επιτρόπου.
4. Ορισμός μελών για την ανασύσταση επιτροπής διακανονισμού εμπορικών
μισθώσεων.
5. Αίτηση κ. Γεωργίας Καλιαμπάκα για σύνταξη πραγματογνωμοσύνης
εκτίμησης κόστους ζημιών στον Έξαρχο Γρεβενών.
6. Εισήγηση Μ.Ε. Πολιτισμού και Αντισεισμικής Προστασίας για τα πετρογέφυρα
των Γρεβενών (κατόπιν σχετικού αιτήματος της Π.Ε. Γρεβενών).
7. Πρόταση της Μ.Ε. Ενέργειας για κοινή διαδικτυακή σύσκεψη Περιφερειακών
Τμημάτων ΤΕΕ Βορείου Ελλάδας με θέμα που αφορά τον αγωγό ΤΑΡ.
8. Πρόταση της Μ.Ε. Ενέργειας για διοργάνωση συνάντησης με τους αρμόδιους
των επιχειρήσεων τηλεθερμάνσεων Δυτικής Μακεδονίας.
9. Προέγκριση δαπανών.
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) 3η τακτική συνεδρίαση Αντιπροσωπείας στις 21-22 Μαρτίου 2015.
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β) Επιστολή ΕΒΙΠΑΡ για συνδιοργάνωση 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ΕΒΙΠΑΡ 2015.
γ) Αποστολή πορίσματος Ο.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο «τη διερεύνηση της
διεύρυνσης του επαγγέλματος του Μηχανικού για την προώθηση της
επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας των Μηχανικών μέσω της
αξιοποίησης των πόρων της προγραμματικής περιόδου 2014- 2020.
δ) Επιστολή ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα
ανάκληση της αναστολής έναρξης ισχύος του Ν. 4281/2014.
ε) Επιστολή Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για αποστολή μελετών
έργων /δράσεων Ν.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
στ) Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου – πρόσκληση στο 6 ο Διεθνές Συνέδριο
«Ασφαλτικά Μίγματα και οδοστρώματα»- Θεσσαλονίκη 10-12 Ιουνίου 2015.
ζ) Επιστολή ΤΕΕ Κέρκυρας με θέμα οφειλόμενες εισφορές παράλληλης
ασφάλισης ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και άλλο ασφαλιστικό ταμείο.
η) Δ.Τ. ΤΕΕ Θράκης για τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πανου
Καμμένου για επαναλειτουργία της ΜΟΜΑ.
θ) Επιστολή Βουλευτή Γρεβενών κ. Τιμολέων Κοψαχείλη για προτάσεις για τη
συντήρηση και την αξιοποίηση μνημείων και παραδοσιακών υποδομών.
ι) Ορισμός χρηστών νέου λογιστικού συστήματος ΤΕΕ – Επιστολή ΤΕΕ για
κατάρτιση προϋπολογισμού χρήσης 2015.
ια) Συνάντηση – συζήτηση στελεχών πολεοδομίας και ελευθέρων
επαγγελματιών Π.Ε. Γρεβενών για διευθέτηση ζητημάτων.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης
Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα
λογισμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό»,
υποφάκελος «5.2015». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :
Μαυροματίδης Δημήτριος - Πρόεδρος, Γιαννακίδης
Δημήτριος - Αντιπρόεδρος, Καλαμάρα Κλεοπάτρα - Γεν. Γραμματέας
Βασιλειάδης Θεόδωρος, Ντέλμας Κωνσταντίνος, Κακάλης Αθανάσιος, Τζίτζικας
Γεώργιος, μέλη,.
ΑΠΟΝΤΕΣ : Παμπόρης Βασίλειος, Συλλίρης Νικόλαος μέλη
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ:1ο

ΘΕΜΑ 1ο

Απόφαση Α1/Δ.Ε./Σ5/2015
Αναβάλλεται η επικύρωση για την επόμενη συνεδρίαση
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 3ο

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 206/6-3-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας
Επιτρόπου του Νομού Κοζάνης ( Ελεγκτικό Συνέδριο).
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Απόφαση Α2/Δ.Ε./Σ5/2015
Ορίζεται ως υπεύθυνος υπάλληλος για την παράδοση, παραλαβή, ενημέρωση
Χρηματικών Ενταλμάτων στην Υπηρεσία Επιτρόπου, η υπάλληλος με σχέση
Ι.Δ.Α.Χ.
Μπόγκια Ρίκα ως τακτικό μέλος και Φτάκα Καλλιόπη ως
αναπληρωματικό μέλος.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 4ο

Σχετικό το με αριθμό πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 201/5-3-2015 έγγραφο του Τμήματος
Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης.
Απόφαση Α3/Δ.Ε./Σ5/2015
Ορίζονται ως εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την ανασύσταση της Επιτροπής
Διακανονισμού Εμπορικών Μισθώσεων, οι συνάδελφοι:
Γκάσης Δημήτρης, Α.Μ., ως τακτικό μέλος
Αλμπάνης Πέτρος, Π.Μ., ως αναπληρωματικό μέλος
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 5ο

Σχετική η με αριθμό πρωτοκόλλου Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 209/9-3-2015
κας Γεωργίας Καλιαμπάκα..
Απόφαση Α4/Δ.Ε./Σ5/2015

αίτηση της

Ορίζεται ως ποσό για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης που αιτείται η κα
Γεωργία Καλιαμπάκα το ποσό των 860,00 € (οκτακοσίων εξήντα ευρώ),
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Μετά την κατάθεση του ποσού από την αιτούντα, θα ορισθεί εγγράφως ως
αρμόδιος πραγματογνώμονας η κα Πάπιστα Σταυρούλα, Πολιτικός Μηχανικός.
Επικυρώνεται αυθημερόν.

ΘΕΜΑ 6ο
Οι Μόνιμες Επιτροπές «Πολιτισμού» και «Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας
και Οδικής Ασφάλειας» μετά από ξεχωριστές συνεδριάσεις των μελών τους,
συνεδρίασαν από κοινού και αποφάσισαν την στήριξη του αιτήματος του
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών κ. Σημανδράκου Ευάγγελου και πρότειναν τα
παρακάτω:
«Μετά από σχετική επιστολή της Π.Ε. Γρεβενών (Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη,
4/2/2015) για διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας μεταξύ της Π.Ε. Γρεβενών
και του ΤΕΕ/ΤΔΜ, με συγκρότηση επιστημονικών Ομάδων Εργασίας με θέμα τα
μεταβυζαντινά και νεώτερα μνημεία της ευρύτερης περιοχής του Ν. Γρεβενών
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και ειδικότερα την εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης των ιστορικών
πέτρινων γεφυριών της, ώστε όπου απαιτηθεί να γίνουν οι αναγκαίες σωστικές
εργασίες, συνεδρίασαν από κοινού οι 2 Μ.Ε., Πολιτισμού και Αντισεισμικής
Πολιτικής Προστασίας & Οδικής Ασφάλειας στις 11/3/2015. Αποφάσισαν τα
εξής:


Τα μέλη των δύο παραπάνω Μόνιμων Επιτροπών διαθέτουν την
απαραίτητη για το ζητούμενο, τεχνογνωσία, οπότε και ανταποκρίνονται
στο αίτημα της Π.Ε. Γρεβενών για συγκρότηση Ομάδας Εργασία με μέλη
και των 2 Μονίμων Επιτροπών. Το έργο της υπό συγκρότησης Ομάδα
Εργασίας θα είναι το εξής:

1. Προσδιορισμός των υπό μελέτη πέτρινων γεφυριών τόσο στην περιοχή
Βοϊου, όσο και στην περιοχή των Γρεβενών
2. Φωτογραφική αποτύπωση τους
3. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πετρογέφυρων, ήτοι :







ταχύς οπτικός έλεγχος ανωδομής, παθολογία, φθορές
έλεγχος ευστάθιας ακρόβαθρων, μεσόβαθρων και εμβόλων
έλεγχος λιθόστρωτου κοιτόστρωσης έναντι εισροής όμβριων
έλεγχος ακρόβαθρων και μεσόβαθρων έναντι αποσάθρωσης
από εισχώρηση ριζών παρακείμενων δένδρων και φυτών
λήψη άμεσων σωστικών μέτρων (εφόσον απαιτείται) και
διατύπωση πορίσματος

4. Χρόνος παράδοσης: 3 μήνες από τη συγκρότηση της Ο.Ε.
5. Συνεννόηση με την Π.Ε. Γρεβενών και με το Δήμο Γρεβενών για τον
προσδιορισμό και το είδος των παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι
σήμερα στα εν λόγω γεφύρια.»
Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης σημειώνει ότι το προτεινόμενο κόστος δεν
προτάθηκε από τις Μ.Ε. διότι είναι θέμα της Διοικούσας Επιτροπής.
Επιπλέον ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης επισημαίνει ότι στην τελευταία
Αντιπροσωπεία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της υποστήριξης των φορέων της
Περιφέρειας και του ουσιαστικού ρόλου του ΤΕΕ/ΤΔΜ και υπήρξε ομόφωνη
απόφαση για την συμμετοχή του ΤΕΕ/ΤΔΜ υπό όρους.
Ο συνάδελφος Ντέλμας Κώστας αναφέρει ότι όσον αφορά την στήριξη του
αιτήματος του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών οφείλουμε να ανταποκριθούμε
άμεσα. Σε κοινή συνεδρίαση των Μ.Ε. Πολιτισμού και Αντισεισμικής Πολιτικής
Προστασίας στις 11-3-15, καθορίσαμε το περιεχόμενο της αποτίμησης της
φέρουσας ικανότητας των πετρογέφυρων, πράγμα που θα καθορίσει την
αμεσότητα των ενεργειών και τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσει η Π.Ε.
Γρεβενών.
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Σε παλαιότερη τοποθέτηση μου είχα ζητήσει από την Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΜ να
πραγματοποιήσει δωρεάν την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας των
πετρογέφυρων της περιοχής Γρεβενών – Βοΐου και έθεσα υπόψιν των μελών
των δύο Μ.Ε. την θέση μου αυτή. Τα μέλη των Μ.Ε. ζήτησαν να υπάρξει
υποτυπώδης αμοιβή προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των μετακινήσεων
και λοιπές δαπάνες της κοινής ομάδας εργασίας που θα συγκροτήσουν οι δύο
Μ.Ε. για την εκπόνηση της εν λόγω αποτίμησης – μελέτης.
Αποδέχομαι την πλειοψηφούσα άποψη και ζητώ να οριστεί στο δυνατόν
μικρότερο ποσό το κόστος χρηματοδότησης της υπό σύσταση ομάδας εργασίας.
Όσον με αφορά δηλώνω ότι θα εργαστώ χωρίς αμοιβή ή έξοδα μετακίνησης ως
μέλος της ομάδας Ο.Ε.

Απόφαση Α5/Δ.Ε./Σ5/2015
Αποστολή επιστολής στην Π.Ε. Γρεβενών (με κοινοποίηση στη Ν.Ε. ΤΕΕ Γρεβενών)
ανταποκρινόμενοι στο αίτημά της για συγκρότηση Ο.Ε. με θέμα την εκτίμηση της
κατάστασης των ιστορικών πέτρινων γεφυριών της Π.Ε. Γρεβενών. Το κόστος
χρηματοδότησης της Ο.Ε. ορίζεται στα 2500 ευρώ. Το περιεχόμενο της θα είναι το
εξής:
«Κύριε Αντιπεριφερειάρχα,
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση
της 5ης συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ, ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας
για συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με το παρακάτω αντικείμενο:
1. Προσδιορισμός των υπό εξέταση πέτρινων γεφυριών τόσο στην περιοχή
Βοϊου, όσο και στην περιοχή των Γρεβενών. Ενδεικτικά στην περιοχή των
Γρεβενών έχουμε τα εξής πετρογέφυρα που χρήζουν μελέτης: Λιάτιστας ή
του κλεφτη, Τρίκωμο ή καγκέλια, Κατσουγιάννη, Κάστρο, Κηπουργό,
Κέντρου, Ματσαγκάνη. Αντίστοιχα στην ευρύτερη περιοχή του Βοϊου τα
πετρογέφυρα στα οποία απαιτείται αυτοψία είναι τα εξής: Κουτσουμπλί,
Σβόλιανης, Μόρφης, Χρυσαυγής, Κοιλάδας, Μεγαλόπρεπου, Ροδοχωρίου,
Κριμινίου.
2. Φωτογραφική αποτύπωση τους
3. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας πετρογέφυρων, ήτοι :
a.
b.
c.
d.
e.
f.

ταχύς οπτικός έλεγχος ανωδομής, παθολογία, φθορές
έλεγχος ευστάθιας ακρόβαθρων, μεσόβαθρων και εμβόλων
έλεγχος λιθόστρωτου κοιτόστρωσης έναντι εισροής όμβριων
έλεγχος ακρόβαθρων και μεσόβαθρων έναντι αποσάθρωσης
από εισχώρηση ριζών παρακείμενων δένδρων και φυτών
λήψη άμεσων σωστικών μέτρων (εφόσον απαιτείται) και
διατύπωση πορίσματος
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4. Συνεννόηση με την Π.Ε. Γρεβενών και με τους Δήμους Γρεβενών και
Βοϊου για τον προσδιορισμό και το είδος των παρεμβάσεων που έχουν
γίνει μέχρι σήμερα στα εν λόγω γεφύρια.
Τρόπος υλοποίησης:
μηχανικών

Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΔΜ με διάφορες ειδικότητες

Περίοδος σύνταξης πρότασης: Τρεις μήνες
Πρόταση χρηματοδότησης προς την Π.Ε. Γρεβενών: 2.500 ευρώ.»
Σημειώνεται ότι εφόσον υπάρξει απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ.
Μακεδονίας για το υπό συζήτηση θέμα, θα έρθει σε επόμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.
ΤΕΕ/ΤΔΜ, το θέμα έγκρισης των μελών των 2 Μ.Ε., «Πολιτισμού» και
«Αντισεισμικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδικής Ασφάλειας» που θα την
απαρτίζουν.

ΘΕΜΑ 7ο
Εισέρχονται τα μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΔΜ Κακάλης Αθανάσιος και
Τζίτζικας Γεώργιος.
Προτείνεται από τη Μ.Ε. Ενέργειας, εφόσον μπορεί να αξιοποιηθεί ο νέος
εξοπλισμός της Τηλεδιάσκεψης των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ να γίνει
κοινή διαδικτυακή συνάντηση των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ της
Βορείου Ελλάδας. Η συνάντηση θα έχει ως αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων
ώστε να υπάρχει ενιαία φωνή και έκφραση του ΤΕΕ ως προς τον νέο αγωγό
TAP.
Απόφαση Α6/Δ.Ε./Σ5/2015
Αποφασίζεται η αποστολη εγγράφου στο κεντρικό ΤΕΕ με θέμα τη διερεύνηση
δυνατότητας χρήσης του νέου συστήματος τηλεδιάσκεψης για επικοινωνία κα
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Π.Τ. ΤΕΕ για διάφορα θέματα.
«ΘΕΜΑ: Δυνατότητα εκχώρησης αρμοδιότητας χρήσης Νέου
εγκατεστημένου συστήματος τηλεδιάσκεψης
Αναφερόμενοι στο θέμα, θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχει δυνατότητα εκχώρησης
αρμοδιότητας χρήσης του νέου συστήματος τηλεδιάσκεψης που έχει προσφάτως
εγκατασταθεί, με host και κωδικούς εισόδου κεντρικού χρήστη για την εφαρμογή της
τηλεδιάσκεψης στο Περιφερειακό μας τμήμα (ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας) ή σε
κάποιο άλλο Π.Τ. ΤΕΕ.
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Θεωρούμε ότι για τη βέλτιστη αξιοποίηση του νέου εξοπλισμού και λογισμικού, είναι
αναγκαίο να υπάρχει η δυνατότητα χρήσης (με ή χωρίς την τεχνική υποστήριξη της
πλατφόρμας από έναν κεντρικό διαχειριστή από μέρους σας) της εφαρμογής της
τηλεδιάσκεψης από όλα τα Π.Τ. ΤΕΕ, ώστε να εφαρμόζεται στην πράξη η
συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Π.Τ. ΤΕΕ μέσω κοινών
διαδικτυακών συναντήσεων.
Μέχρι στιγμής και στις δύο πανελλαδικές χρήσεις της εφαρμογής της τηλεδιάσκεψης
(Adobe Connect) για την παρουσίαση του ίδιου του συστήματος και του συστήματος
της ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης, η πλατφόρμα λειτούργησε άψογα και με
την τεχνική συνεχή καθοδήγηση του Υπευθύνου του ΤΕΕ κ. Κτωρίδη.
Ευελπιστώντας στην αξιοποίηση στο έπακρο του συστήματος τηλεδιάσκεψης από
όλα τα Περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ, αναμένουμε την απάντησή σας».

ΘΕΜΑ 8ο
Προτείνεται από την ΜΕ Ενέργειας και τον Επιμελητή της συν. Διονύση
Γιαννακόπουλο (κατόπιν συνεδρίασης της Μ.Ε. Ενέργειας), να διοργανωθεί
συνάντηση στο ΤΕΕ/ΤΔΜ με τους αρμόδιους των επιχειρήσεων
τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας για να εξετασθούν τα ακόλουθα
θέματα:
1) Τη διαχρονική επάρκεια τροφοδοσίας των Τ/Θ λαμβάνοντας υπόψη την
υπαγωγή μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ σε χρονικό περιορισμό λειτουργίας για την
περίοδο 2016 – 23 καθώς και το πρόγραμμα απόσυρσης μονάδων / ένταξη της
μονάδας
Πτολεμαΐδας
V
2) Την εξέταση της αναγκαιότητας και των απαιτήσεων παρέμβασης στους
Κώδικες Διαχείρισης Μεταφοράς του Ηλεκτρικού Συστήματος και Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την ενσωμάτωση της λειτουργίας της
τηλεθέρμανσης.9. Προέγκριση δαπανών.
Απόφαση Α7/Δ.Ε./Σ5/2015
Αποφασίζεται η διοργάνωση με πρωτοβουλία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. συνάντησης
στα γραφεία του Τμήματος με τους αρμόδιους των επιχειρήσεων
τηλεθερμάνσεων της Δυτικής Μακεδονίας Για το σκοπο αυτό θα σταλεί σχετικη
πρόσκληση.

ΘΕΜΑ 9ο

Απόφαση Α8/Δ.Ε./Σ5/2015
Αποφασίζεται η προέγκριση δαπάνης ποσού 170,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) για την
τοποθέτηση Η/Υ μαζί με το απαραίτητο λογισμικό του, στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΔΜ,
την εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων για τη λειτουργία εξειδικευμένου
λογισμικού, συντήρηση υλικού και δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας,
αποθήκευση και συγχρονισμό λειτουργιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
διάφορους Η/Υ του τμήματος

ΑΔΑ: Ω12146Ψ842-2ΝΟ

Επικυρώνεται αυθημερόν

ΘΕΜΑ 2ο
β) Ο Πρόεδρος Δ. Μαυροματίδης καταγράφει ότι επικοινώνησε συνάδελφος
μαζί του για τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου της ΕΒΙΠΑΡ. Τους έγινε γνωστό
ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με δαπάνη από μέρους μας. Ως εκ
τούτου μπορούμε να πούμε ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ είναι στην διάθεσή τους για
συνδιοργάνωση αλλά δεν μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά.
Απόφαση Α9/Δ.Ε./Σ5/2015
Αποστέλλεται η συμμετοχή
του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. στη οργάνωση του
4 ου
Πανελλήνιου συνεδρίου ΕΒΙΠΑΡ
χωρίς οικονομική
επιβάρυνση του
περιφερειακού μας τμήματος.
Επικυρώνετια αυθημερόν.
ι) Γίνεται ενημέρωση για την επιστολή απάντησης του περιφερειακού Τμήματος
σχετικά με το θέμα κατάρτισης προϋπολογισμού ( αριθμ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
211/12-3-2015) στην οποία ανάμεσα στα άλλα ορίζονται σαν χρήστες του νέου
λογιστικού προγράμματος και οι τρεις υπάλληλοι του Τμήματος
Απόφαση Α10/Δ.Ε./Σ5/2015
Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. επιβεβαιώνει τον ορισμό και των τριών
υπαλλήλων ( Μπόγκια Ρίκας, Φτάκα Καλλιόπης και Μελενικιώτου Μαρίας ) του
Τμήμτος ως χρηστών του νέου λογιστικού συστήματος Τ.Ε.Ε. του
Επικυρώνεται αυθημερόν.

Λύεται η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Δημήτρης Μαυροματίδης

Κλεοπάτρα Καλαμάρα

