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1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
 

Την 23/10/2017 έγινε η 1η συνεδρίαση της επιτροπής στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. 
επί της οδού Καποδιστρίου. 

 

Μετά την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ρόλο που μπορεί να παίξει η 
επιτροπή αυτή , αποφασίστηκε η δραστηριοποίηση της στον τομέα της παροχής 
συμβουλών και κατευθύνσεων προς την Αυτοδιοίκηση , με σκοπό την 
στοχευμένη ανάπτυξη μέσω προγραμματισμού των προς κατασκευή υποδομών. 

Για τον σκοπό αυτό , αποφασίσθηκε να υποβληθεί αίτημα προς την Ν.Ε. 
Τρικάλων , για την παροχή εξουσιοδότησης προς την επιτροπή ώστε να 
επικοινωνεί ως επίσημο όργανο του ΤΕΕ με την Αυτοδιοίκηση και φορείς για την 
άντληση των σχετικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την διαμόρφωση των 
προτάσεων μας. 

 

Τα μέλη της επιτροπής εξουσιοδότησαν τον Διονύσιο Ρεπούση να προβεί στην 
επικοινωνία με την Νομαρχιακή Επιτροπή για τον σκοπό αυτό , και να καλέσει 
νέα συνεδρίαση μόλις ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία. 

 

Για την επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Διονύσιος Ρεπούσης 
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