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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
 
 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 2014 
ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 

Κοζάνη Τρίτη , Ώρα, 
Μπουσίου & Εστίας 3 

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.) 21.1.2014             6:30μμ 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

         
                                
1. Έγκριση Πρακτικών. 
  
2. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.* 
 
3. Ορισμός εκπροσώπων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. 
α) στην Επιτροπή διαγωνισμού του Δήμου Κοζάνης για την ανάθεση τεχνικής μελέτης 

εφαρμογής (στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολι-
κών κτιρίων του Δήμου Κοζάνης). 

 
4. Παρουσίαση Ο.Ε.  
α) «Υπαίθριοι Δημόσιοι χώροι». 
β) «Καταγραφή χαρτογραφικού υποβάθρου Νομού Φλώρινας». 
 
5. Έγκριση δαπανών. 
 
 
 
*Ενημέρωση – Ανακοινώσεις 
 

 
α) Επιστολή Π.Ο. Σωματείων Εργαζομένων ΥΠΕΧΩΔΕ προς τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε. «Α-

πάντηση στην αναίτια επίθεση που δεχτήκαμε με την απαράδεκτη και προβοκατό-
ρικη επιστολή σας». 

β) Αποστολή στο Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. της 728/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κοζά-
νης για την πώληση – ιδιωτικοποίηση της ΑΔΜΗΕ.  

γ) Συνάντηση εργασίας για το σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

δ) Επιστολή Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταλόφου – Βοϊου για οικονομική στήριξη του 
βιβλίου που προτίθεται να εκδώσει με θέμα «Ζουπανιώτες Κουδαραίοι»  

 
Ο Πρόεδρος 
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Αθανάσιος Κακάλης 

 
 

Τα σχετικά συνημμένα έγγραφα της Συνεδρίασης, βρίσκονται στο πρόγραμμα λογι-
σμικού «Dropbox» και ειδικότερα στο φάκελο «Διοικούσα Επιτροπή - Υλικό», υπο-
φάκελος «2.2014». Για να τα διαβάσετε πατήστε εδώ 
 
 

https://www.dropbox.com/home/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/2.2014
https://www.dropbox.com/home/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B1%20%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE%20-%20%CE%A5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/2.2014
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