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ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 5. ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε. 26 Ιουνίου 2012
Συνεδρίαση της 5Ης Τακτικής Συνέλευσης της Δ.Ε. του ΠΣΔΜΗ-Η Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
Στην Λάρισα σήμερα 26 Ιουνίου 2012 και ώρα 21:00, στον 4Ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ Λάρισας,
επί της οδού Καλλιθέας 7, συγκλήθηκε νόμιμα η πέμπτη Γενική Συνέλευση της Δ.Ε. του Συλλόγου.
Προσήλθαν οι παρακάτω:
1. Παπαγεωργίου Νικόλαος
2. Μπαγιάρας Θωμάς
3. Τζάγκας Δημήτριος
4. Κράιας Ιωάννης
5. Παπαχατζής Νικόλαος
Στη Συνέλευση παρευρέθη ο νέος συνάδελφος Γκαρμπούνης Γιώργος, ο οποίος και εγγράφηκε
στον πανελλήνιο Σύλλογο.
Δεν υπήρξαν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.
Έγινε εκτενής συζήτηση για τη δημιουργία του site του Συλλόγου. Η εισήγηση του προέδρου για
τον τρόπο δημιουργίας και το περιεχόμενο του site έγινε αποδεκτή, εκτός από το θέμα της
δημιουργίας του forum, το οποίο αποφασίστηκε να επανεξεταστεί στο μέλλον.
Η ψηφοφορία είχε ως εξής:
Παπαγεωργίου Νικόλαος – ΝΑΙ
Μπαγιάρας Θωμάς – ΝΑΙ
Τζάγκας Δημήτριος – ΝΑΙ
Κράιας Ιωάννης – ΝΑΙ
Παπαχατζής Νικόλαος– ΝΑΙ
Συζητήθηκε μέσα στην εβδομάδα να γίνει ηλεκτρονική διαβούλευση για τα θέματα που θα
συζητηθούν στις επικείμενες επισκέψεις μας στους τοπικούς φορείς, αρχής γεννωμένης από τη
Διοικούσα του ΤΕΕ την ερχόμενη Δευτέρα στις 8.00 μμ.
Όσον αφορά τα σεμινάρια της TUV AUSTRIA, o συνάδελφος Νίκος Παπαζατζής δήλωσε ότι εφόσον
τα σεμινάρια είναι επί πληρωμή διαφωνεί και δε συμμετέχει στη συζήτηση. Δρομολογήθηκε
ηλεκτρονική διαβούλευση μέσα στην εβδομάδα γι’αυτό το θέμα και η πιθανή διεξαγωγή τους θα
γίνει το Σεπτέμβριο.
Ψηφίστηκε να σταλεί το ψήφισμα της συγκρότησης της Δ.Ε. του συλλόγου στις εφημερίδες
Ελευθερία, Ημερήσιος Κήρυκας και Κόσμος.
Επίσης, αποφασίστηκε η απόφαση της συγκρότησης των επιτροπών να αποσταλλεί στα e-mails των
μελών και να τοιχοκολληθεί σε υπηρεσίες όπως ο Δήμος και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ορίστηκε η επόμενη τακτική συνέλευση να γίνει την Δευτέρα 2
Ιουλίου 2012 και ώρα 20:00 στον 4Ο όροφο του κτιρίου του ΤΕΕ Λάρισας, επί της οδού Καλλιθέας 7.
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-ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

-ΟΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΓΙΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ
-ΟΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

-ΟΤΑΜΙΑΣ
ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-ΤΟΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

