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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 Τν λέν Γ.Σ. αλαιακβάλνληαο ηελ δηνίθεζε ηνπ ζπλδέζκνπ καο γηα κέζα ζηα ζέκαηα ηα νπνία έρεη 
πξνγξακκαηίζεη λα εθαξκόζεη είλαη θαη ν ζηόρνο λα πξαγκαηνπνηεζεί ζσζηνί θαη έγθπξνη ελεκέξσζε ζεζκηθώλ 
θνξέσλ θαη ηνπηθώλ απηνδηνηθήζεσλ γηα ηα δηθαηώκαηα ηηο εηδηθόηεηαο καο, θαζώο θαη γηα ηα πιαίζηα εθαξκνγή 
πξηλ – ζηελ δηάξθεηα – θαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ελεκέξσζε γηα ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα θαη έγγξαθα ηα 
νπνία νξίδνπλ ηελ εηδηθόηεηα καο Άδεηα Αξρηηερλίηε Υδξαπιηθνύ γηα πδξαπιηθέο εξγαζίεο ή Δξγνδεγνύ Υδξαπιηθνύ 
γηα θαύζηκα αέξηα ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ νη ζπλάδειθνη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ έξγνπ θαη ηα απαξαίηεηα 
έγξαθα ηα νπνία ζα παξαδώζνπλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ όπσο έθδνζε Τηκνιόγησλ, ππνγξαθή Υπεύζπλε 
Γήισζε Καιήο Δθηέιεζεο Δξγαζηώλ θαη αζθάιηζε θαηά ηελ δηάξθεηα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ κε 
Αζθάιεηα Αζηηθήο Δπζύλεο. 

 Σηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ ηελ Τξίηε 12 Ινπλίνπ &ώξα 19:30 επηηξνπή πνπ νξίζηεθε 
& ζπγθξνηήζεθε απνηεινύκελε από κέιε ηνπ Γ.Σ., ησλ πξόεδξν Οκνζπνλδίαο Βηνηερλώλ Υδξαπιηθώλ Διιάδνο 
θαη ζπλαδέιθνπο ηηο επξύηεξεο πεξηνρήο, ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αληηδήκαξρν Τερλ. Υπεξεζηώλ & Υπεξ. Γόκεζεο 
Γήκνπ Λαγθαδά θπξ. Τδηακπάδε Θεόδσξν Πνι. Μεραληθό ζην επάγγεικα, ν νπνίνο καο δέρζεθε ζε πνιύ ζεξκό 
θιίκα θαη πξαγκαηνπνηήζακε κηα ελδηαθέξνπζα & επνηθνδνκεηηθή ζπδήηεζε εθ όιεο ηεο ύιεο, ζηελ νπνία 
εθθξάζηεθαλ πνιιέο απόςεηο θαζώο πξνηάζεθαλ θαη ηδέεο γηα επεξρόκελεο ζπλεξγαζίεο θαιύηεξεο ελεκέξσζεο 
ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ αιιά θαη θαηνίθσλ ηνπ. Σπγθξηκέλα ελεκεξώζακε όηη ε Υπεύζπλε Γήισζε 
Καιήο Δθηέιεζεο κπνξεί λα παίμεη νπζηαζηηθό ξόιν ζε λέεο & πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο ύδξεπζεο & απνρεηεύζεηο θαη 
άιια πνιιά, θαζώο ζρεδηάζακε ηελ πινπνίεζε κηαο ελεκέξσζεο ησλ θαηνίθσλ ζε αίζνπζα ηνπ Γήκνπ γηα ην 
Φπζηθό Αέξην ελόςεη επέθηαζεο ηνπ δηθηύνπ ζηνλ Γήκν, ε ελεκέξσζε ζα πινπνηεζεί ζύληνκα.     

Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηελ δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ Αληηδήκαξρν θπξ. Τδηακπάδε 
Θεόδσξν γηα ηελ απνδνρή ηεο πξόζθιεζεο θαη ηελ άκεζε αληαπόθξηζε γηα ζπλάληεζε, ν ζύλδεζκνο καο ζα 
ζηαζεί αξσγόο ζηε πξνζπάζεηα & πξνώζεζε ιύζεσλ ζε ελδερόκελα πξνβιήκαηα πνπ ηπρόλ πξνθύςνπλ θαζώο 
επίζεο ζα ζπλερίζεη λα ζρεδηάδεη δξάζεηο θαη λα παίξλεη πξσηνβνπιίεο κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε όρη κόλν ησλ 
κειώλ καο ζε όια ηα επίπεδα εθπαηδεπηηθά – ζπλδηθαιηζηηθά – λνκνζεηηθά θαη άιια, θαζώο θαη ζηελ ζσζηή 
ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ, ησλ ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη ησλ ηνπηθώλ απηνδηνηθήζεσλ γηα ην επάγγεικα 
καο.  

Πηζηεύνπκε πξνο ην θαιύηεξν, θαη όινη καδί κπνξνύκε λα ην θαηαθέξνπκε! 

 

 

Για το Διοικητικό υμβούλιο. 
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