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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο δήμαρχο Λαρισαίων η διοίκηση του ΤΕΕ Κ.∆. Θεσσαλίας

Με μέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας, με επικεφαλής
τον πρόεδρο κ. Νίκο Παπαγεωργίου, συναντήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο δήμαρχος
Λαρισαίων κ. Απόστολος Καλογιάννης.
Η συνάντηση που εντάσσεται στο πλαίσιο επαφών και συναντήσεων των στελεχών του ΤΕΕ
Κ.∆ Θεσσαλίας, με όλους τους δημάρχους, πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα με το δήμαρχο και
τα στελέχη της δημοτικής αρχής του ∆ήμου Λαρισαίων, να ενημερώνουν τα μέλη της διοίκησης
του ΤΕΕ για το υπό εξέλιξη τεχνικό πρόγραμμα του ∆ήμου, τους σχεδιασμούς της δημοτικής
αρχής, ενώ συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν τους μηχανικούς υπαλλήλους της τεχνικής
υπηρεσίας και της πολεοδομίας του ∆ήμου.
Παρά τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Καλογιάννης τόνισε ότι
ο ∆ήμος είναι ανοικτός σε συνεργασία και συνέργεια με το ΤΕΕ Κεντρικής & ∆υτικής Θεσσαλίας,
όπως κάνει εξάλλου με όλους τους φορείς της πόλης.
Στο πλαίσιο αυτό τέθηκε από τον κ. Καλογιάννη και το ενδεχόμενο να υπάρξει συνεργασία σε
συγκεκριμένα επιμέρους τεχνικά θέματα που αφορούν στο ∆ήμο Λαρισαίων, με τη συγκρότηση
θεματικών ομάδων εργασίας αποτελούμενα από μέλη του ΤΕΕ. Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για τον
τρόπο και τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί, με τις δυο πλευρές να συμφωνούν για
τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των τρόπων επίτευξης αυτής της συνεργασίας.
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Επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης ο κ. Καλογιάννης ενημέρωσε τα μέλη της διοίκησης του
ΤΕΕ για την πρόθεση της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε μειώσεις των δημοτικών τελών
για τις επαγγελματικές χρήσεις, ενώ παράλληλα θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για τους νέους
επαγγελματίες.
Στη συνάντηση παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος του ∆ημοτικού Συμβουλίου κ. ∆ημ. Τάχος, ο
αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων κ. Γ. Σούλτης και η γενική γραμματέας του ∆ήμου κ. Β.
Μόσιαλου και από την πλευρά του ΤΕΕ ο αντιπρόεδρος της ∆Ε κ. Κ. Κουλώτσιος, ο γενικός
γραμματέας κ. Β. Γερογιάννης και μέλη της ∆Ε, οι κ.κ. Αστ. Νάρης και Γ. Γκόγκος.

Για την ∆Ε
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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