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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2018 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, που έχει 

συγκροτηθεί με την υπ΄ αριθμ. 116436/3206/05-11-2014 (ΑΔΑ:7ΨΙ67ΛΨ-3Ψ7) (ΦΕΚ 

707/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./13-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, και τις υπ΄ αριθμ. 

26960/481/15.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΜΟΤ7ΛΨ-ΡΚ8) (ΦΕΚ 82/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/22.02.2017), 

46324/835/20.03.2017 (ΑΔΑ:Ω6Π57ΛΨ-ΥΨ3) (ΦΕΚ 150/τ.Υ.Ο.Δ.Δ/29-03-2017) τροποποιήσεις, 

συνήλθε σήμερα 15/02/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του 2
ου

 ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, ύστερα από την 

αρ. πρωτ. 203/09-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση 

και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων, που έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω πρόσκληση.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι : 

1. Θεόδωρος Καρυπίδης του Ιωάννη, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ως Πρόεδρος, 

2. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας 

Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 

τακτικό μέλος 

3. Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, 

4. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου 

επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως 

τακτικό μέλος, 

5. Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος 

Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Φλώρινας ως τακτικό μέλος 

6. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός 

Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

7. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ. 

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

8. Ζήσης Πιτσέλης του Ευθυμίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό 

μέλος, 

9. Βασίλειος Κωτούλας του Αναστασίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης, ο κ. Δημήτριος Μαυροματίδης, Διευθυντής του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας ως εισηγητής και η κ. Δήμητρα 

Ασλανίδου, Υπεύθυνη του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως γραμματέας του Συμβουλίου. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συζήτησης 

και ανέγνωσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018, 

2. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικαστικό πληρεξούσιο 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018 

 

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 

αναφέροντας τα εξής : 

 

Εισήγηση περί Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2018 

 

 

«ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» 

1η: 

Στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου με τίτλο «ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» 

παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις του Ταμείου1 όπως διαμορφώνονται από την 

χρηματοδότηση έργων ή και προγραμμάτων των οποίων το Ταμείο έχει αναλάβει τη 

χρηματοδότησή τους. Στο δευτεροβάθμιο αυτού και συγκεκριμένα στον κωδικό 33.95 με 

περιγραφή «ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» θα παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις του Ταμείου οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2017 από τη χρηματοδότηση των έργων 

ECOWASTE4FOOD, EPICAH, REBORN REGIO-MOB ανέρχονται στο ποσό των 115.000,00 €.   

 

1.   Κωδικός 33.95 «Λοιποί χρεώστες διάφοροι»  115.000,00 € 

 

«ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ» 

2η: 

Στον πρωτοβάθμιο λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου με τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ»  

παρακολουθούνται τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου  Στους δευτεροβάθμιους 

αυτού και συγκεκριμένα στους λογαριασμούς 38.03 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

και  38.04 «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ», περιλαμβάνονται τα μετρητά τα οποία 

έχουν αποταμιευθεί στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς.  

Αναλύονται ως ακολούθως: 

38.03        «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ» τα χρηματικά                   διαθέσιμα 

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την  πληρωμή έργων του ΠΔΕ, εθνικό-

συγχρηματοδοτούμενο σκέλος το ύψος των οποίων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε 

κατανομές την 31η Δεκεμβρίου 2017 το αποταμιευμένο ποσό ισούται με 330.097,70 €    

                                            
1 Σημείωση: όπου χρησιμοποιείται ο όρος «Ταμείο» εννοείται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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38.04         «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ»  

38.04.04     «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά», την  31η 

Δεκεμβρίου 2017 το αποταμιευμένο ποσό ισούται με 1.246.180,77 €    

38.04.10     «ALPHA BANK κυλικείο»  

38.04.10.001 «ALPHA BANK κυλικείο» την 31η Δεκεμβρίου 2017 το  αποταμιευμένο ποσό 

ισούται με  900,47 € και διατίθεται για την πληρωμή δαπανών που αφορούν τη 

συντήρηση του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης   

38.04.23       «Καταθέσεις σε ATTIKA BANK» 

38.04.23.001 «Καταθέσεις σε ATTIKA BANK» είναι Λογαριασμός  προθεσμιακών 

καταθέσεων, στον οποίο την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι προθεσμιακές καταθέσεις 

ανέρχονται στο ποσό των 409.099,53 €.                                     

 

Στις 20.10.2017 έληξε η προθεσμιακή κατάθεση ATTIKA BANK και το ποσό 409.099,53 € είναι 

αποταμιευμένο στον λογαριασμό όψεως του Ταμείου 8497506 που τηρείται στην ATTIKA BANK.                

. 

Με την υπ’ αριθμ. 16/2017 (Πρακτικό 4/2017) απόφαση ΔΣ του Ταμείου αποφασίστηκε η 

ανανέωση των έντοκων προθεσμιακών καταθέσεων.    

   

2.   Τα Χρηματικά Διαθέσιμα του Ταμείου την 1η Ιανουαρίου 2018 ισούται με 1.655.280,30 €  

(38.04.04     «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά» και 8497506 όψεως σε 

ATTIKA BANK») 

Σημείωση: Με εντολή-πράξη του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και Διατάκτη Δαπανών 

αποφασίζεται η μεταφορά  πιστώσεων από την κατηγορία   38.04.04     «Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά», προκειμένου τη χρηματοδότηση έργων ή και προγραμμάτων 

για τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη χρηματοδότησή τους.  

 

«ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ» 

3η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στη κατηγορία ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

δημιουργείται ο κωδικός 53.00 με περιγραφή «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»,  τον 

οποίο θα χρησιμοποιήσει το Ταμείο προκειμένου να προβεί σε εξόφληση υποχρεώσεων 

προηγούμενων ετών 

3.   Κωδικός 53.00 «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»   

 

4η: 

Εντός του έτους 2017 έχει ληφθεί η νομική και δημοσιονομική δέσμευση προκειμένου στη 

Παροχή Υπηρεσιών ή και Προμηθειών για τις οποίες έχει συναφθεί δημόσια σύμβαση και οι 

οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει. Εν προκειμένω: 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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a. Με την υπ’ αριθμ. 1333/20.09.2017 (ΑΔΑ:ΩΑ0ΑΚΧΨ-3ΗΛ ΑΔΑΜ:17AWRD001972843 

2017-09-20) απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και ανάδοχο τον οικονομικό 

φορέα Μπηλιώνη Ευαγγελία, αντί του ποσού των 1.867,44 € συμπεριλαμβανομένου το 

ΦΠΑ κατόπιν της υπ’ αριθμ. 15/2016 (Πρακτικό 4/4.10.2016) απόφασης του ΔΣ  σχετικά 

με τη διαδικασία αποβολής του μισθωτή κου Αθανασίου Καραμήτρου από το μίσθιο του 

κυλικείου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Ποσό 1.867, 44 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ, αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

τον ανάδοχο.    

b. Με την υπ’ αριθμ. 1361/22.09.2017 (ΑΔΑ:7ΔΣΗΚΧΨ-ΞΡΟ, ΑΔΑΜ:17AWRD001986681 

2017-09-22) απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και το από 22.09.2017 

Συμφωνητικό (ΑΔΑΜ:17SYMV001986822 2017-09-22) και αντισυμβαλλόμενο οικονομικό 

φορέα τον δικηγόρο Κοζάνης Καραλίγκα Δημήτριο, συμβατικού ποσού 3.613,36 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατόπιν της υπ’ αριθμ. 8/2017 (Πρακτικό  3/22.09.2017) 

απόφασης του ΔΣ του Ταμείου ανατίθενται νομικές υπηρεσίες προς υπεράσπιση των 

συμφερόντων της Αναθέτουσας Αρχής(Ταμείο) κατόπιν της από 18-7-2017 με αρ. 

καταχώρησης ΑΓ48/18-7-2017 αγωγής του Γεωργίου Κόκκα.  

Ποσό 3.613, 36 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

τον ανάδοχο.    

c. Με την υπ’ αριθμ. 1704/22.11.2017 (ΑΔΑ:Ψ4Γ0ΚΧΨ-ΝΩΙ) απόφαση του Προέδρου του ΔΣ 

του Ταμείου και ανάδοχο την δικηγόρο Κοζάνης Εμποροπούλου Παρθένα, συμβατικού 

ποσού 978,36 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανατίθενται νομικές υπηρεσίες για την 

υπεράσπιση των συμφερόντων του Ταμείου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Κοζάνης, στην ορισθείσα δικάσιμο της 8ης Δεκεμβρίου 2017 κατά την 

εξέταση της κατατεθείσας «Αίτησης Ακύρωσης-Προσφυγή»  των Τζάρου Αθανασίου και  

Στοϊκοπούλου  Πολυξένης, κατόπιν του υπ’ αριθμ. 2/2014 (Πρακτικό 1/2014) απόφαση 

του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας με την οποία 

παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας για ορισμό δικηγόρων προς υπεράσπιση συμφερόντων του Ταμείου. 

Ποσό 978, 36 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

τον ανάδοχο και έχει εκδοθεί το υπ’ αριθμ. 805/01.12.2017 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών.    

d. Με την υπ’ αριθμ. 128/31.01.2017 (ΑΔΑ:ΩΣ4ΞΚΧΨ-56Κ) απόφαση ανάθεσης του 

Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας και την από 31.01.2017 συναφθείσα 

Σύμβαση(ΑΔΑΜ:17SYMV005744277 2017-01-31) με αντισυμβαλλόμενα μέρη το Ταμείο 

και την εταιρεία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΚΕ, ανατίθενται η παροχή υπηρεσιών με θέμα 

«Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας (Αναθέτουσα Αρχή) για το έτος 2017, από λογιστή-φοροτεχνικό κάτοχο 

επαγγελματικής ταυτότητας Α΄ τάξης  ασκήσεως επαγγέλματος κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του ΠΔ 340/06.10.1998 (ΦΕΚ 228 Α΄)», συμβατικού ποσού 16.368,00 € 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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Ποσό 1.488, 00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

την ανάδοχο εταιρεία και έχει εκδοθεί και το υπ’ αριθμ.   207 /29.12.2017 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών.     

e. Με την υπ’ αριθμ. 1801/01.12.2017 (ΑΔΑ:702ΧΚΧΨ-ΩΗΗ, ΑΔΑΜ:17AWRD002340959 

2017-12-01) απόφαση ανάθεσης του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και την από 

13.12.2017 συναφθείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ:17SYMV002413217 2017-12-13) με 

αντισυμβαλλόμενα μέρη το Ταμείο και την εταιρεία ΚΥΡ. & ΧΡΥΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ Ο.Ε.  

ανατίθενται η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εντύπων, Υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, 

Γραφικής ύλης και υλικών γραφείου για τη κάλυψη αναγκών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας», αντί του ποσού των 7.424,14 € συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ.  

Ποσό 7.424, 14 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

την ανάδοχο εταιρεία,  από την οποία έχουν εκδοθεί και τα υπ’ αριθμ.  

0045/21.12.2017, 0047/21.12.2017, 0048/21.12.2017, 0049/21.12.2017 Τιμολόγια 

Δελτία Αποστολής.     

f. Με την υπ’ αριθμ. 1561/31.10.2017 (ΑΔΑ:6ΝΥ5ΚΧΨ-52Α, ΑΔΑΜ: 17AWRD002170205 

2017-10-31) απόφαση ανάθεσης του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και το από 

01.11.2017 Συμφωνητικό έγγραφο (ΑΔΑΜ:17SYMV002178292 2017-11-01) με 

αντισυμβαλλόμενα μέρη το Ταμείο και την εταιρεία LOG ON AE ανατίθενται η παροχή 

υπηρεσιών μηχανογράφησης των διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας, συμβατικού ποσού 3.844,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Ποσό 3.844,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

την ανάδοχο εταιρεία,  από την οποία έχει εκδοθεί και το υπ’ αριθμ.  07535/31.07.2017 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών      

g. Με την υπ’ αριθμ. 760/31.05.2017(ΑΔΑ:7ΥΣ0ΚΧΨ-ΙΔ7 ΑΔΑΜ:17SYMV006264913 2017-05-

31) απόφαση ανάθεσης του Προέδρου του ΔΣ του Ταμείου και το από 31.05.2017 

Συμφωνητικό έγγραφο (17SYMV006265461 2017-05-31) με αντισυμβαλλόμενα μέρη το 

Ταμείο και την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ ανατίθενται η παροχή 

Υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Αναθέτουσα 

Αρχή) περιόδου 01.01.2016 έως και 31.12.2016 από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ 226/14.07.1992 (ΦΕΚ 228 Α΄) συμβατικού ποσού 

7.688,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  

Ποσό 7.688,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ αποτελεί οφειλή του Ταμείου προς 

την ανάδοχο εταιρεία,  από την οποία έχει εκδοθεί και το υπ’ αριθμ.  Γ 

00854/29.12.2017 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών      

Το φορολογικό έτος 2018 προϋπολογίζεται η πληρωμή των ως άνω αναφερθεισών δαπανών 

συνολικού ποσού 26.903,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στη κατηγορία Κωδικός 53.00 

«Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»   

Στον προϋπολογισμό του 2018 προτείνεται η κάτωθι τροποποίηση : 

4. Κωδικός 53.00 «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών» 26.903,30 € 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

      

5η:  

Εντός του έτους 2017 δεν πληρώθηκαν δαπάνες που αφορούν Εκτός έδρας μετακινήσεις 

προσωπικού συνολικού ποσού 2.518,18 €. 

Το φορολογικό έτος 2018 προϋπολογίζεται η πληρωμή των ως άνω αναφερθεισών δαπανών 

συνολικού ποσού 2.518,18 € στον κωδικό 53.00 «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»    

 Στον προϋπολογισμό του 2018 προτείνεται η κάτωθι τροποποίηση : 

5.  Κωδικός 53.00 «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»   2.518,18 € 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό 38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

 

      6η: 

Δαπάνες του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. έτους 2017 συνολικού ποσού 

1.038,00 € δεν έχουν πληρωθεί έως και 31.12.2017. Εν προκειμένω: 

� Λογαριασμός Α271250870, περιόδου 23.10.2017 έως 22.12.2017, ποσού 320,00 € 

� Λογαριασμός Α271250871, περιόδου 23.10.2017 έως 22.12.2017, ποσού 231,00 € 

� Λογαριασμός Α271250872, περιόδου 23.10.2017 έως 22.12.2017, ποσού 487,00 € 

Στον προϋπολογισμό του 2018 προτείνεται η κάτωθι τροποποίηση : 

6.  Κωδικός 53.00 «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»   1.038,00 €  

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

 

7η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Με την απόφαση 17/2017 

(Πρακτικό 4/2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αποφασίστηκε η μεταφορά από τον 

λογαριασμό 38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά» ποσών 

129.128,53 € και 5.864,10 € στον λογαριασμό του Προγράμματος ΠΟΛΙΤΕΙΑ.  

Απαιτούνται  

7.  Κωδικός 53.00 «Οφειλές Παρελθόντων Οικονομικών ετών»   134.992,63 €  

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση) η πληρωμή 

των ως άνω αναφερόμενα ποσών θα γίνει από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά» 

 

8η:  

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Για την υπερωριακή εργασία 

(απογευματινή) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής του προσωπικού του Ταμείου απαιτείται η 

δημιουργία των κάτωθι κωδικών:  

8    60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και  

60.00.02 «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης»  

 

9η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. 

Απαιτούνται  

9.  60.00 «Αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και  

60.00.02 «Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης» 10.000,00 €  

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση) η πληρωμή 

των ως άνω αναφερόμενα ποσών θα γίνει από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά» 

 

«ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ» 

10η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ παραδρομής ο κωδικός 

61.00.00 έχει ως περιγραφή «Αμοιβές δικηγόρων που θα χρησιμοποιήσει το ΠΤΑ» αντί του 

ορθού «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» 

10.  Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.00.00 στο ορθό «Αμοιβές και έξοδα 

δικηγόρων» 

 

11η: 

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Διασυνοριακό Πρόγραμμα IPA ΕΛΛΑΔΑ-π.Γ.Δ.Μ.) και στη 

ΣΑΕΠ/3058 είναι ενταγμένο το έργο με τίτλο «Innovative educational programs enhancing the 

environmental resources of the cross border region Pelagonia/Florina (ZOO INNOVATIVA) με 

δικαιούχο την ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.» και φορέα υλοποίησης την ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.  

Υπόλογος του έργου με την Α.Π. 42764/827/26-06-2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας ορίστηκε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.  

Ενδεικτικά με τα Α.Π. 474/13-06-2016, 643/27-09-2016, 1001/17-10-2016 & 1013/16-11-2016 

έγγραφα της ΑΝ.ΦΛΩ. υποβλήθηκαν δικαιολογητικά για την πληρωμή δράσεων του έργου.  

Κατόπιν της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας εξεδόθη η με Α.Π. 1992/30-12-2016 (ΑΔΑ 

7Κ8ΕΚΧΨ-Ε4Α) Εντολής μη Πληρωμής, ποσού 16.586,40 €, η οποία κοινοποιήθηκε με το Α.Π. 

56/18-01-2017 έγγραφο του Π.Τ.Α. στον δικαιούχο φορέα, ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε., και στον ανάδοχο, 

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ –ΖΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ –ΚΟΥΡΟΥΜΛΗ Ο.Ε.     

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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Στη συνέχεια ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης ασκήθηκε από την 

ΑΝ.ΦΛΩ. η από 22/03/2017 Αίτηση Ακύρωσης και κατά του Π.Τ.Α. με αίτημα : 

«1. α. Την ακύρωση της με Α.Π. 1992/30-12-2016 Εντολής μη Πληρωμής του κ. Προέδρου του 

Π.Τ.Α. του έργου «Επιχορήγηση ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Innovative 

educational programs enhancing the environmental resources of the cross border region 

Pelagonia/Florina (ZOO INNOVATIVA) WP 6 Action 6.1.2, 6.3.2» και 

β. κάθε άλλης άμεσης ή έμμεσης συναφούς πράξης ή παράλειψης, ρητής ή σιωπηρής, η 

οποία έχει σχέση με την προσβαλλόμενη άνω Εντολή μη Πληρωμής 

2. την καταδίκη του Π.Τ.Α. στην εν γένει δικαστική δαπάνη και της αμοιβής της πληρεξουσίου 

δικηγόρου». 

Με την υπ’ αριθμ. 6/2017(Πρακτικό 2017) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, 

όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του 

Ταμείου για το έτος 2017 (ΑΔΑ: ΩΝ4ΚΚΧΨ-ΔΣΑ ΑΔΑΜ: 17REQ001528969 2017-06-13) αναφορικά 

με το εν λόγω θέμα, κατόπιν της από 13.4.2017 εισηγήσεως του Διευθυντή του Ταμείου 

(ΑΔΑ:Ω8ΥΚΚΧΨ-0ΨΧ, ΑΔΑΜ:17REQ001528939 2017-06-13).Δεν πραγματοποιήθηκε εντός του 

έτους 2017 η ανάθεση παρεχόμενων Νομικών υπηρεσιών για το ως άνω αναφερόμενο θέμα.  

Στον προϋπολογισμό του 2018 το ποσό που προβλέφθηκε για τον κωδικό που αφορά τις 

αμοιβές για «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» δεν επαρκεί και ως εκ τούτου προτείνεται η 

κάτωθι τροποποίηση : 

11.  Κωδικός 61.00.00 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» από 5.000€ σε 9.000€     

 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται αντίστοιχη μείωση στον κάτωθι κωδικό :  

Κωδικός 61.00.00 «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-μελετητών» 4.000,00 €      

 

12η:  

Την 8/2/2018 (αρ. πρωτ. εισ. 197/8-2-2018) κοινοποιήθηκε στο Ταμείο η με αριθμό 14/2018 

Διαταγή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων προς τα μέλη της Αστικής μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης». Εναγόμενος μεταξύ άλλων είναι και το Ταμείο 

δεδομένου της συμμετοχής του στην άνω Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με βάση το υπ. 

αριθμ. 78/2000 Καταστατικό Σύστασης του Εκθεσιακού Κέντρου.  

Το Ταμείο δικαιούται να ασκήσει Ανακοπή εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης 

ως άνω. Σύμφωνα με το διατακτικό της 14/2018 Διαταγής ο ενάγων Γεώργιος Μπασδέκης 

απαιτεί τα κάτωθι ποσά:  

1.   Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων 

εξήντα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (71.860,42 ευρώ) 

2.   Για τόκους κεφαλαίου έως σήμερα (30/01/2018) το ποσό των πέντε χιλιάδων 

εξακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (5.623,82 ευρώ), 

3.     Για δικαστικά έξοδα που επιδικάστηκαν το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ογδόντα 

πέντε ευρώ (1.885,00 ευρώ), 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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4.    Για έξοδα αντιγράφου και έκδοσης απογράφου το ποσό των δύο χιλιάδων 

επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και σαράντα δύο ευρώ (2,791,42 ευρώ), 

5.   Για νομική συμβουλή και σύνταξη επιταγής το ποσό των χιλίων οκτακοσίων ογδόντα 

πέντε ευρώ (1.885,00 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου σε αυτό ποσοστό 24% ΦΠΑ. 

6.   Για παραγγελία για επίδοση και επίδοση, το ποσό των τριακοσίων τριών ευρώ και 

ογδόντα λεπτών (303,80 ευρώ), συμπεριλαμβανομένου σε αυτό ποσοστό 24% ΦΠΑ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: το ποσό των ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 

εννέα ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (84.349,46 ευρώ).  

12.  Κωδικός 61.00.00 «Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων» από 9.000, 00 € σε 19.000,00     

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση) η πληρωμή 

των ως άνω αναφερόμενα ποσών θα γίνει από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά» 

 

13η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ παραδρομής ο κωδικός 

61.00.03 έχει ως περιγραφή «Αμοιβή οργανωτών-μελετητών που θα χρησιμοποιήσει το ΠΤΑ» 

αντί του ορθού «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών μελετητών» 

13.  Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.00.03 στο ορθό        «Αμοιβές ή και 

έξοδα οργανωτών-μελετητών» 

 

14η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. 

Στον κωδικό 61.00.03 «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-μελετητών», προϋπολογίστηκε  ποσό 

98.000,00 €. 

Επισημαίνεται ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2016 (Πρακτικό 3/2016)(ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφαση του ΔΣ του 

Ταμείου αποφασίστηκε η έγκριση χρηματοδότησης δράσεων, κατόπιν εισηγήσεως του 

Διευθυντή του Ταμείου, ως ακολούθως: 

«Στις 13/05/2016 (Α.Π. εισερχομένου 684/13-05-2016) υποβλήθηκε προς το Π.Τ.Α. επιστολή (η 

οποία επισυνάπτεται συνημμένα) από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ με 

την οποία ζητείται από το Π.Τ.Α. να χρηματοδοτήσει δράσεις που αφορούν τον κλάδο του οίνου 

σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως αυτές αναλύονται στην επισυναπτόμενη 

επιστολή. 

Η ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ είναι μία ένωση 10 οινοποιείων της περιοχής Φλώρινας & Αμυνταίου. Τα 

μέλη της είναι τα εξής : ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ Α.Ε., ΚΥΡ ΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε., ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε., ΑΣΕΠΑ (ΕΑΣ 

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ), ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΕΓΟΡΙΤΙΣ ΧΡ. ΜΠΟΣΚΟΣ, ΚΤΗΜΑ ΚΑΡΑΝΙΚΑ, ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΟΥ, ΧΑΤΖΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΠΑΝΤΟΥ & ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑ. 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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Στόχος των δράσεων αυτών είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός του κλάδου του οίνου στην 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την πενταετία 2017-2021. Ο κλάδος του οίνου είναι από 

τους πιο δυναμικούς κλάδους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί μία από τις 

προτεραιότητες της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας». 

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο: «έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, καθώς επίσης και το αίτημα 

χρηματοδότησης όλων των δράσεων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ 

όπως υποβλήθηκε με την από 11/5/2016  επιστολή τους (Α.Π. εισερχομένου 684/13-05-2016 στο 

Π.Τ.Α.), θεωρώντας ότι η πρωτοβουλία αυτή στόχο έχει τον στρατηγικό σχεδιασμό του κλάδου 

του οίνου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο οποίος θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη 

του κλάδου, και δεν περιορίζεται μόνο στην έξυπνη εξειδίκευση (RIS3), αλλά αναζητά την 

ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων του οίνου, και με τη διαρκή ενημέρωση και 

υποβοήθηση θα έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού λοιπών μελλοντικών δράσεων, μετά από 

διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα  

να εγκριθεί το αίτημα χρηματοδότησης όλων των δράσεων της αστικής μη  κερδοσκοπικής 

εταιρείας ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΟΙΝΟΣ με συνολικό προϋπολογισμό του έργου: €81.000,00 (χωρίς ΦΠΑ) ως 

εξής: 

Ι. Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης του οίνου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

για την 5-ετία 2017-2021 με προϋπολογισμό 50.000,00€ 

ΙΙ. Σχέδιο δράσης για την οργάνωση και Ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος της ΠΔΜ με 

προϋπολογισμό 22.000,00€ 

ΙΙΙ. Προετοιμασία, σχεδιασμός και ωρίμανση λοιπών μελλοντικών δράσεων του οινικού κλάδου 

της ΠΔΜ με προϋπολογισμό 9.000,00€ 

Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για τις περαιτέρω ενέργειες  

Φορέας υλοποίησης των ανωτέρω θα είναι το Π.Τ.Α. Εάν απαιτηθεί θα ζητηθεί η συνδρομή της 

Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής διότι τα σχέδια αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του 

Επιχειρησιακού Περιφερειακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω δράσεων θα βαρύνει τον κωδικό 61.00.03 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ – ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ έτους 2016 του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας»    

 

Δεδομένου ότι έως και την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2018 δεν έχει υλοποιηθεί η υπ’ 

αριθμ. 13/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμαι την λήψη απόφασης από το 

ΔΣ του Ταμείου για  την υλοποίηση ή τη τροποποίηση της εν λόγω απόφασης και εν προκειμένω:   

   

Ι. Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Προώθησης του οίνου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 

για την 5-ετία 2017-2021 με προϋπολογισμό 50.000,00€ 

ΙΙ. Σχέδιο δράσης για την οργάνωση και Ανάπτυξη του Οινοτουριστικού Προϊόντος της ΠΔΜ με 

προϋπολογισμό 22.000,00€ 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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ΙΙΙ. Προετοιμασία, σχεδιασμός και ωρίμανση λοιπών μελλοντικών δράσεων του οινικού κλάδου 

της ΠΔΜ με προϋπολογισμό 9.000,00€ 

 

Στον προϋπολογισμό του 2018 στον κωδικό 61.00.03 «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-

μελετητών», προϋπολογίστηκε  ποσό 98.000,00 €. 

Σε περίπτωση λήψης απόφασης περί υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης 

απαιτούνται:   

14.  Κωδικός 61.00.03  «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-μελετητών» 81.000,00 €  

 

15η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. 

Στον κωδικό 61.00.03 «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-μελετητών», προϋπολογίστηκε  ποσό 

98.000,00 €. 

Επισημαίνεται ότι: 

Με την υπ’ αριθμ. 14/2016 (Πρακτικό 3/2016)(ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφαση του ΔΣ του 

Ταμείου αποφασίστηκε η διαμόρφωση του εταιρικού προφίλ του Ταμείου κατόπιν εισηγήσεως 

του Διευθυντή του Ταμείου ως ακολούθως: 

«Στο πλαίσιο λειτουργίας ενός Νομικού Προσώπου απαιτείται η ύπαρξη κάποιων προϋποθέσεων 

ώστε η οργάνωση αλλά και η καλή του εικόνα να αντιστοιχεί στο προφίλ του. 

Ένα από τα βήματα προς την άνω κατεύθυνση είναι το Νομικό Πρόσωπο να αποκτήσει εταιρικό 

προφίλ το οποίο περιλαμβάνει από το σχεδιασμό λογότυπου, την ηλεκτρονική μορφή των 

εγγράφων, τη εκτύπωση ανάλογων επιστολόχαρτων, εταιρικών φακέλων, καρτών, γραφικά 

χώρων, εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου για το Νομικό Πρόσωπο  έως  και την Επικαιροποίηση 

της ιστοσελίδας του (όλα  δίγλωσσα). Οι καταστατικοί σκοποί του Π.Τ.Α., οι αρμοδιότητες του 

(υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διαχείριση έργων κτλ) επιβάλλει την ύπαρξη ενός 

εταιρικού προφίλ». 

Ειδικότερα είχε προϋπολογιστεί ποσό 5.000, 00 το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2016 

(Πρακτικό 3/2016)(ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφαση του ΔΣ του Ταμείου 

Στον προϋπολογισμό του 2018 στον κωδικό 61.00.03 «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-

μελετητών», προϋπολογίστηκε  ποσό 98.000,00 €. 

Σε περίπτωση λήψης απόφασης περί υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 13/2016 απόφασης 

απαιτούνται:   

15.  Κωδικός 61.00.03  «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-μελετητών» 5.000,00 €  

 

16η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.00.06 έχει ως περιγραφή «Αμοιβή λογιστή για την τήρηση των 

βιβλίων του ΠΤΑ» αντί του ορθού «Αμοιβή λογιστών και λογιστικών γραφείων» 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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16.  Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.00.06 στο ορθό «Αμοιβή λογιστών και 

λογιστικών γραφείων» 

 

17η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.00.99 έχει ως περιγραφή «Αμοιβή διαφόρων ελευθέρων 

επαγγελματιών που θα χρησιμοποιήσει το ΠΤΑ» αντί του ορθού «Αμοιβές και έξοδα λοιπών 

ελευθέρων επαγγελματιών» 

17.  Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.00.99 στο ορθό «Αμοιβές και έξοδα 

λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών» 

 

18η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.01.00 έχει ως περιγραφή «Αμοιβές μετακινήσεων των μελών του Δ.Σ. 

του ΠΤΑ» αντί του ορθού «Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ» 

18.  Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.01.00 στο ορθό «Αμοιβές συνεδριάσεων 

μελών Δ.Σ» 

 

19η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον 

Κωδικό 61.01.00 «Αμοιβές Συνεδριάσεων μελών ΔΣ» προϋπολογίστηκε ποσό  2.000,00 €. 

Ειδικότερα περί Αμοιβών ή απολαβών μελών συλλογικών οργάνων-αμοιβών ή απολαβών 

μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 

επισημαίνονται τα εξής, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα Νομοθεσία:    

1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-

βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», άρθρο 21, παρ.1, 2  και 4 όπου ορίζεται: 

«1.  Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, 

επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα 

οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται 

με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων 

Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 

καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη 

των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην 

αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά 

συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω υπουργικές 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 

(Α'247). 

 «4. Το σύνολο των πρόσθετων μηνιαίων αμοιβών ή απολαβών των λειτουργών, υπαλλήλων 

και μισθωτών του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου από συμμετοχή σε μόνιμα ή προσωρινά συλλογικά όργανα των υπηρεσιών 

αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των συνολικών μηνιαίων 

αποδοχών της οργανικής τους θέσης, συμπεριλαμβανομένης και της αναλογίας των 

επιδομάτων εορτών και αδείας. Οι πάσης φύσεως αμοιβές υπολογίζονται κατά το μήνα 

πραγματοποίησης της αντίστοιχης εργασίας». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α/12-11-2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και 

του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», παρ.Γ, υποπαρ. Γ.1, 

περ.5 όπου ορίζεται: «5. Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης 

και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, 

Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων 

και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και 

των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων 

των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται 

κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)» 

3. Το με α.π. 41382/25.11.2015 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 

αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 

«Εφαρμογή των διατάξεων της περ. 5 της παρ. Γ’ της υποπαρ. Γ1 του άρθρου πρώτου του Ν. 

4093/2012 όπως ισχύει»  

4. Την υπ’ αριθμ. 116436/3206/2014 (ΦΕΚ 707/τ’ Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων   

 και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα)   

 απόφαση με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 

άρθρο 12, παρ.1 και 2 όπου ορίζεται μεταξύ άλλων: «1. Το ακαθάριστο εισόδημα από 

μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε 

είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής 

σχέσης. 2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό 

πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες: α)... β)...γ)...δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε 

άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ε)...στ)..»   

6. Τις διατάξεις του Ν.  3833/10 (ΦΕΚ 40 Α’) «Προστασία της εθνικής οικονομίας -   

 Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», άρθρο 2 παρ. 1 και 2, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, όπου ορίζεται μεταξύ άλλων: «Οι πάσης φύσεως 

αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές ή σύνταξη που καταβάλλονται στους 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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λειτουργούς ή υπαλλήλους ή µισθωτούς µε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του 

∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 

Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές 

Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται, χωρίς να λαµβάνεται 

υπόψη η οικογενειακή παροχή, τα επιδόµατα εορτών και αδείας, καθώς και τα επιδόµατα των 

παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3205/2003.Στο ανωτέρω όριο δεν 

συνυπολογίζεται το επίδοµα για υπηρεσία στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις 

ισχύουσες διατάξεις όπως και οι αμοιβές από κάθε είδους προγράμματα χρηματοδοτούμενα 

από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων που 

επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το Κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. 2. Οι 

διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., 

τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των συλλογικών 

οργάνων διοίκησης των Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των 

ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες 

συμβούλους και τα µέλη διοικητικών συμβουλίων, καθώς και στο πάσης φύσεως προσωπικό 

των Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από τον 

Κρατικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους ή είναι 

δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 

3429/2005 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4755/1931 (ΦΕΚ 239 Α’) Περί Κώδικος των Νόμων περί τελών 

χαρτοσήμου», ώστε στις αμοιβές υπολογίζεται εισφορά χαρτοσήμου 1,2%   

8. Την ΠΟΛ 1097/28.04.2016 (ΑΔΑ:7ΦΒΚΗ-ΧΝΩ) του Υπουργείου Οικονομικών, Πίνακας ΣΤ’ 

τελευταίο εδάφιο, στο οποίο αναγράφεται ότι, το εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά 

πρόσωπα ως διευθυντές ή μέλη ΔΣ εταιρίας ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου ή νομικής 

οντότητας, θεωρείται ως εισόδημα αποκτηθέν από μισθωτή εργασία και ως εκ τούτου 

φορολογούνται ως αποκτώντες εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις  

9. Τον Ν 4336/2015 (ΦΕΚ 94Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την 

υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», Υποπαράγραφος Δ.9 Δαπάνες μετακινούμενων 

εντός και εκτός επικράτειας   

Προτείνεται  

� Η έκδοση Υπουργικής απόφασης, αρμοδίως, με την οποία θα καθορίζεται αποζημίωση 

για τους ιδιώτες - μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου  

� Η παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Ταμείου, κατόπιν έκδοσης της Υπουργικής 

απόφασης, για τις περαιτέρω ενέργειες για την καταβολή αμοιβών ή απολαβών των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας  

19.  κωδικός 61.01.00 «Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ» 2.000,00 € 

 

20η: 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.01.01 έχει ως περιγραφή «Έκτακτες Δαπάνες» αντί του ορθού 

«Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων» 

20.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.01.01 στο ορθό «Αμοιβές και έξοδα 

διαφόρων τρίτων» 

 

21η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.01.08 έχει ως περιγραφή «έξοδα που πραγματοποιεί το ΠΤΑ για τη 

συντήρηση του κτιρίου της Περιφέρειας από τα έσοδα που προέρχονται από τα ενοίκια του 

κυλικείου» αντί του ορθού «Αμοιβές για τη συντήρηση του κτιρίου(από έσοδα ενοικίου 

κυλικείου»  

21.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.01.08 στο ορθό «Αμοιβές για την 

συντήρηση του κτιρίου(από έσοδα ενοικίου κυλικείου» 

 

22η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.02.02 έχει ως περιγραφή «καταβολή του ποσοστού 10% επί 

μισθωμάτων συνοριακών σταθμών προς ΕΤΑ ΑΕ» αντί του ορθού «Προμήθεια προς ΕΤΑ ΑΕ επί 

μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών»   

 

22.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.02.02 στο ορθό «Προμήθεια προς ΕΤΑ 

ΑΕ επί μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών» 

 

23η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον 

κωδικό 61.02.02 με περιγραφή «Προμήθεια προς ΕΤΑ ΑΕ επί μισθωμάτων Συνοριακών 

Σταθμών» προϋπολογίστηκε ποσό  3.000,00 €. Δεν αποδίδεται προμήθεια προς ΕΤΑ ΑΕ 

δεδομένου ότι δεν εισπράττονται έσοδα από τη διαχείριση μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών.  

23η.  Κωδικός 61.02.02  «Προμήθεια προς ΕΤΑ ΑΕ επί μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών»  0,00 

€  

 

24η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.03.01 έχει ως περιγραφή «Προμήθεια νέων εκδόσεων των 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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λογισμικών προγραμμάτων που κατέχει το ΠΤΑ» αντί του ορθού «Αμοιβές μηχανογραφικής 

επεξεργασίας»  

24.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.03.01 στο ορθό  «Αμοιβές 

μηχανογραφικής επεξεργασίας» 

Εν προκειμένω αφορά τη μηχανογράφηση των διαδικασιών του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που υποστηρίζεται και αναβαθμίζεται μέσω  ετήσιου 

συμβολαίου νέων εκδόσεων λογισμικού, υπηρεσίες βελτίωσης ή και αναβάθμισης πολυσέλιδης,  

φιλικής προς της μηχανές αναζήτησης, ιστοσελίδας του Ταμείου κλπ. 

 

25η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.90.00 έχει ως περιγραφή «Αμοιβή ορκωτού λογιστή» αντί του ορθού 

«Αμοιβές ορκωτών λογιστών»  

25.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.90.00 στο ορθό «Αμοιβές ορκωτών 

λογιστών» 

 

26η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 61.90.04 έχει ως περιγραφή «Ετήσια Δαπάνη ελέγχου διατήρησης ISO 

9001» αντί του ορθού «Επιτήρηση ISO 9001»  

26.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 61.90.04 στο ορθό «Επιτήρηση ISO 9001» 

 

27η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον 

κωδικό 61.90.04 «Επιτήρηση ISO 9001»  προϋπολογίστηκε ποσό 1.000,00 €.  

Το Ταμείο έχει πιστοποιηθεί με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 το οποίο λήγει 

την 11.6.2018. Τα νέα πιστοποιητικά που θα εκδίδουν πιστοποιημένοι φορείς θα αφορούν το 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 με την περίοδο μετάβασης στο νέο πρότυπο να 

λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2018. Εν προκειμένω, στο Ταμείο δεν θα είναι σε ισχύ μετά την 

12η.6.2018. 

Ως εκ τούτου το Ταμείο θα πρέπει να πιστοποιηθεί με το διεθνές πρότυπο για την ποιότητα ISO 

9001:2015 αρχική πιστοποίηση και δύο ετήσιες επιθεωρήσεις (1η ετήσια επιτήρηση και 2η 

ετήσια επιτήρηση).     

Το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα 9001:2015 βασίζεται σε ορισμένα βασικά κοινά στοιχεία 

προηγουμένων προτύπων για τη ποιότητα, για τη περιβαλλοντική διαχείριση, για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία, προβάλει ωστόσο νέα δομή (high level structure) και σημαντικές 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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αλλαγές σε σχέση με τα προηγούμενα πρότυπα, με κυριότερες τη Διαχείριση κινδύνων, 

Διαχείριση αλλαγών, Επιχειρησιακό περιβάλλον, Διαχείριση τεχνογνωσίας, Στόχοι ποιότητας.  

Στον προϋπολογισμό του 2018 στον κωδικό 61.90.04 «Επιτήρηση ISO 9001»  προϋπολογίστηκε  

ποσό 1.000,00 €. 

Απαιτούνται  

27.  κωδικό 61.90.04 «Επιτήρηση ISO 9001» 3.000,00 € (αύξηση 2.000,00 €) 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται αντίστοιχη μείωση στον κάτωθι κωδικό : 

κωδικό 61.90.00 «Αμοιβές ορκωτών λογιστών» 2.000,00 € 

 

28η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Εκ 

παραδρομής ο κωδικός 62.07.01 έχει ως περιγραφή «Συντήρηση και επισκευή γραφείων του 

ΠΤΑ» αντί του ορθού «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων»  

28.   Προτείνεται η αλλαγή περιγραφής του κωδικού 62.07.01 στο ορθό «Συντήρηση και 

επισκευή κτιρίων» 

 

29η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον 

κωδικό 62.07.01 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» προϋπολογίστηκε ποσό 2.000,00 €.  

Η «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων»  θα αφορά την εκτέλεση εργασιών ή και παροχή 

υπηρεσιών ή και προμήθεια υλικών για την αποκατάσταση βλαβών-φθορών που 

δημιουργήθηκαν στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Ταμείου. Ενδεικτικά κι όχι 

περιοριστικά οι εργασίες με τα απαραίτητα υλικά ή οι παρεχόμενες υπηρεσίες, οι οποίες δεν 

συνιστούν μόνιμες παρεμβάσεις στο κτίριο αλλά αποκατάσταση από συνήθεις φθορές λόγω 

χρήσης,  αφορούν: 

� επισκευή ή συντήρηση κουφωμάτων και αντικατάσταση εξαρτημάτων (μεντεσέδες 

κλειδαριές χειρολαβές μηχανισμοί επαναφοράς και ανάκλησης) προκειμένου τη καλή 

λειτουργία αυτών και την αποφυγή εισροής βρόχινων υδάτων λόγω της υφιστάμενης 

βλάβης σε κάποια εξ αυτών  

� αποκαταστάσεις ενδιάμεσων μεταλλικών  θυρών ασφαλείας και 

σκιάστρων(περσίδων/σίτας) 

� αποκατάσταση ψευδοροφών από πλάκες ορυκτών ινών καθώς κάποιες εξ αυτών έχουν 

καταστραφεί πλήρως κάνοντας εμφανές το κενό μεταξύ της πραγματικής οροφής και της 

ψευδοροφής και ορατές πλέον τις σωληνώσεις των εγκαταστάσεων για διάφορες 

λειτουργίες του κτιρίου όπως θέρμανση, κλιματισμός, πυρόσβεση, ηλεκτρισμό κλπ 

� διόρθωση των υφιστάμενων καλωδιώσεων ορατών πλέον στο μάτι  

� αποκατάσταση υδραυλικών βλαβών στις τουαλέτες   

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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� αποκατάσταση επιχρισμάτων (σοβάδων εσωτερικά των γραφείων και στους χώρους των 

wc  όπου παρατηρείται υγρασία στους τοίχους) 

� μερεμέτια  

� χρωματισμοί κλπ 

Σκοπός των εργασιών ή παρεχόμενων υπηρεσιών είναι η ασφάλεια των χρηστών και των πολιτών 

που εισέρχονται στο χώρο και η αναβάθμιση της ποιότητας διαβίωσης των χρηστών.  

Το γεγονός ότι, στο κωδικό 61.01.08 «Αμοιβές για τη συντήρηση του κτιρίου(από έσοδα ενοικίου 

κυλικείου)» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ταμείου προβλέφθηκε ποσό  6.720,00 €, η 

είσπραξη των σχετικών μισθωμάτων του κυλικείου τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς έχουν ξεκινήσει 

οι νομικές διαδικασίες  αποβολής του μισθωτή κου Αθανασίου Καραμήτρου από το μίσθιο του 

κυλικείου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι το κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία του Ταμείου είναι 

ιδιοκτησίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,  εργασίες ή 

παρεχόμενες υπηρεσίες είναι δυνατές και εκτελούνται εφόσον δεν εκτελούνται οποιασδήποτε 

όμοιας φύσης εργασίες  για την αποκατάσταση των υφιστάμενων βλαβών ή φθορών, είτε από 

την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, είτε από την Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας.     

  

Στον προϋπολογισμό του 2018 στον κωδικό 62.07.01 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» 

προϋπολογίστηκε  ποσό 2.000,00 €. 

Απαιτούνται  

29.  62.07.01 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων» 10.000,00 €  

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται αντίστοιχη μείωση στον κάτωθι κωδικό : 

61.00.03 «Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών-μελετητών» 3.000 € 

Περεταίρω για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω 

αναφερόμενα δαπανών (υπόλοιπο 5.000,00 €) από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά» 

 

 

30η: 

Στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ΙΡΑ Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013, εντάχθηκαν τα έργα Greek-

Albanian cross border cooperation on biomass exploitation (GABE) & INACT-an integrated 

approach for promoting cross-border business and development (INACT). 

Με τις υπ΄ αριθ.  6 & 7/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας,  το Ταμείο 

ανέλαβε την υλοποίηση των ανωτέρω έργων, ενώ με την υπ’ αριθμ. 10/2017 απόφαση του Δ.Σ. 

του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίστηκε το κλείσιμο 

των εν λόγω προγραμμάτων και η επιβάρυνση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας με το ποσό 

των μη πιστοποιηθησών Δαπανών από την Αρχή Πληρωμής ως ακολούθως:  

Διασυνοριακό πρόγραμμα GABE 

ΜΗ ΠΙΣTΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ : 4.920,00 € 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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Διασυνοριακό πρόγραμμα INACT 

ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ : 374,84 € 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 134444/23.12.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2877/Β’/29.12.2015) 

με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, 

χρηματοδότηση του επομένου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» τα ανωτέρω μη 

πιστοποιημένα ποσά θα κατατεθούν σε  λογαριασμό του Δικαιούχου «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ », με 

κατάθεση στο λογαριασμό (231) «ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ».  

Εκδόθηκαν:  

� η υπ’ αριθμ. 1647/25.01.2018(ΩΙ5ΤΚΧΨ-0Σ7) ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ποσού 4.920,00 € (με αναφορά σε κωδικό προϋπολογισμού 64.06.98) 

� η υπ’ αριθμ. 1987/25.01.2018(ΩΙ5ΤΚΧΨ-0Σ7) ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ποσού 374,84 € (με αναφορά σε κωδικό προϋπολογισμού 81.00) 

Η επιστροφή  των χρημάτων στα «ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ» γίνεται από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, 

κατηγορία Λειτουργικά». 

Περαιτέρω, για τη τακτοποίηση πιθανής επιβάρυνσης του Ταμείου από τα Προγράμματα που 

υλοποιεί(REBORN,ECOWASTE4FOOD κλπ)  κατόπιν ελέγχου αυτών από την Αρχή Πληρωμής, 

προϋπολογίζεται ποσό 25.000,00 €.  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. 

Προβλέφθηκαν ποσά ως ακολούθως: κωδικός 64.06.98 ποσό 5.000,00 € και κωδικός 81.00 ποσό 

2.000,00 €.  

 

Απαιτούνται  

30.  κωδικό 64.06.98  «Λοιπές δωρεές» 5.000,00 € 

κωδικό 81.00  «Έκτακτα και ανόργανα έξοδα» 30.300,00 € (αύξηση 28.300,00) 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

 

31η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον κωδικό 64.01.00 «Δαπάνες 

μετακινήσεων στο εσωτερικό» προϋπολογίστηκε ποσό 22.000,00 €.  

Απαιτούνται  

31.  κωδικό 64.01.00  «Δαπάνες μετακινήσεων στο εσωτερικό» 30.000,00 € (αύξηση 8.000,00 €) 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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32η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον κωδικό 64.01.01 «Δαπάνες 

μετακινήσεων στο εξωτερικό» προϋπολογίστηκε ποσό 6.000,00 €.  

Απαιτούνται  

32.  κωδικό 64.01.00  «Δαπάνες μετακινήσεων στο εξωτερικό» 10.000,00 € (αύξηση 4.000,00 €) 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

 

33η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Για την κάλυψη δαπανών 

μετακινήσεων του Προέδρου του Ταμείου δημιουργείται ο κωδικός 64.01.02 με περιγραφή 

«Δαπάνες Μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας».   

33.   Κωδικός 64.01.02  «Δαπάνες Μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»   

 

34η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018.  

 

Απαιτούνται  

34.  κωδικό 64.01.02 «Δαπάνες Μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας» 5.000,00 €  

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

 

35η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Για την κάλυψη δαπανών 

υποδοχής του Προέδρου του Ταμείου δημιουργείται ο κωδικός 64.02.09.003 με περιγραφή 

«Δαπάνες υποδοχής Προέδρου ΔΣ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»   

35.   Κωδικός 64.02.09.003 «Δαπάνες υποδοχής Προέδρου ΔΣ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»   

 

36η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018.  

Απαιτούνται  

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 21

36η.  Κωδικός 64.02.09.003  «Δαπάνες υποδοχής Προέδρου ΔΣ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας»  

3.000,00 €  

 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η πληρωμή των ως άνω αναφερόμενα 

δαπανών από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία 

Λειτουργικά» 

 

37η:  

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στη 

κατηγορία ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΠΔΑ δημιουργείται ο κωδικός 64.98.02 με περιγραφή «Δικαστικά και 

έξοδα εξώδικων ενεργειών»,  τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το Ταμείο προκειμένου να προβεί σε 

εξόφληση Δικαστικών εξόδων και εξόδων εξώδικων ενεργειών.  

37.   Κωδικός 64.98.02  «Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών»   

 

38η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον 

κωδικό 64.98.02 με περιγραφή «Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών»,  τον οποίο θα 

χρησιμοποιήσει το Ταμείο προκειμένου να προβεί σε εξόφληση Δικαστικών εξόδων και εξόδων 

εξώδικων ενεργειών απαιτούνται 3.000,00 €.   

38.   Κωδικός 64.98.02  «Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών» 3.000,00€ 

Η ανωτέρω αύξηση θα ισοσκελιστεί από μείωση (μηδενισμό) στον κωδικό 61.02.02 

«Προμήθεια προς ΕΤΑ ΑΕ επί μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών»   

 

39η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. «Στον 

προϋπολογισμό, κωδικό 74.03.10, προβλέφθηκαν έσοδα 3.000,00 από τις εγκαταστάσεις 

Συνοριακών Σταθμών». Δεν εισπράττονται έσοδα από τις εγκαταστάσεις Συνοριακών Σταθμών.    

39η.  Κωδικός 74.03.10  «Έσοδα από Διαχείριση μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών»  0,00 €  

 

40η: 

Με την υπ’ αριθμ. 13/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή 

τροποποιήθηκε και ισχύει, εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας για το έτος 2018. Στον 

κωδικό 14.09 με περιγραφή «Λοιπός εξοπλισμός»,  τον οποίο θα χρησιμοποιήσει το Ταμείο για 

την αγορά παγίου εξοπλισμού απαιτείται αύξηση δεδομένου της ύπαρξης ανάγκης για αγορά 

φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη των αναγκών του Ταμείου. Στον κωδικό 14.09 

«Λοιπός εξοπλισμός» προϋπολογίστηκε ποσό 10.000,00 €.  

Απαιτούνται 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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40.   Κωδικός 14.09  «Λοιπός εξοπλισμός» 15.000,00€ 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται η αύξηση της δαπάνης (5.000, 00€) να γίνει 

από τον  κωδικό  38.04.04 «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, κατηγορία Λειτουργικά»   

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.985.378,00 

38.03 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (υπόλοιπα προηγούμενης 

χρήσης)  
330.097,70 

38.04 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης 

χρήσης) 
1.655.280,30 

   
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 115.000,00 

33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι 115.000,00 

   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤ/ΜΕΝΟ

Σ 

73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 234.700,00 

73.00 Έσοδα από την διαχείριση Π.Δ.Ε. και προγραμμάτων Ε.Ε. 234.700,00 

73.00.00 Ποσοστό από την διαχείριση Π.Δ.Ε.   234.700,00 

      

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 

74.03 Ειδικές Επιχορηγήσεις  0,00 

74.03.10 Εσοδα από Διαχείριση μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών 0,00 

      

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 6.720,00 

75.05 Έσοδα από ενοίκιο του κυλικείου 6.720,00 

75.05.00 Έσοδα από ενοίκιο του κυλικείου 6.720,00 

      

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.000,00 

76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 20.000,00 

76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 20.000,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 261.420,00 

   

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ   

   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 165.452,11 

53.00 Οφειλές παρελθόντων Οικονομικών ετών 165.452,11 

      

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000,00 

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  10.000,00 

60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης  10.000,00 

      

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 154.220,00 

61.00 
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε 

παρακράτηση φ.ε. 
129.500,00 

61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 19.000,00 

61.00.03 Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών - μελετητών 91.000,00 

61.00.06 Αμοιβή λογιστών και λογιστικών γραφείων 18.000,00 

61.00.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 1.500,00 

      

61.01 
Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε 

παρακράτηση φ.ε. 
9.720,00 

61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ. 2.000,00 

61.01.01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 1.000,00 

61.01.08 Αμοιβές για την συντήρηση του κτιρίου (από έσοδα ενοικίου κυλικείου) 6.720,00 

      

61.02 Επεξεργασίες από τρίτους  0,00 

61.02.02 Προμήθεια προς Ε.Τ.Α. Α.Ε. επί μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών 0,00 

      

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους  5.000,00 

61.03.01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 5.000,00 

      

61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκειμενικές σε παρακράτηση φ.ε. 10.000,00 

61.90.00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 7.000,00 

61.90.04 Επιτήρηση ISO 9001 3.000,00 

      

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 19.600,00 

62.03 Τηλεπικοινωνίες 5.300,00 

62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 4.000,00 

62.03.02 Ταχυδρομικά 1.000,00 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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62.03.03 Διάφορα έξοδα Τηλεπικοινωνιών 300,00 

      

62.07  Επισκευές και συντηρήσεις (πραγματοποιούμενες από τρίτους) 14.000,00 

62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 10.000,00 

62.07.02 Συντήρηση Μηχαν.- Τεχν. Εγκαταστάσεων 1.000,00 

62.07.04 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 

62.07.29 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 

      

62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 300,00 

62.98.09 Διάφορες παροχές τρίτων 300,00 

  
  

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 86.100,00 

64.00 Έξοδα μεταφορών 500,00 

64.00.02 Έξοδα μεταφορών με μεταφορικά μέσα τρίτων 500,00 

      

64.01 Έξοδα ταξιδιών - οδοιπορικών 45.000,00 

64.01.00 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή 30.000,00 

  
  

64.01.01 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην αλλοδαπή 10.000,00 

  
  

64.01.02 Δαπάνες μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  5.000,00 

      

64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 13.800,00 

64.02.03 Διαφημίσεις από λοιπά μέσα ενημέρωσης 300,00 

64.02.05 Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 1.500,00 

64.02.06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 3.000,00 

64.02.07 Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων 1.000,00 

64.02.09 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 

64.02.09.00

3 
Δαπάνες υποδοχής Προέδρου ΔΣ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  3.000,00 

64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης 2.000,00 

      

64.05 Συνδρομές - εισφορές 500,00 

64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά, εφημερίδες ή σε άλλα έντυπα 500,00 

      

64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 5.000,00 

64.06.98 Λοιπές δωρεές 5.000,00 

      

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 25

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 13.000,00 

64.07.00 Έντυπα 4.000,00 

64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 

64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 

64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου και Βιβλία  4.000,00 

      

64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως 1.800,00 

64.08.01 Υλικά καθαριότητας 500,00 

64.08.03 Ηλεκτρολογικά υλικά 300,00 

64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 

      

64.09 Έξοδα δημοσίευσης 1.500,00 

64.09.01 Έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών 500,00 

64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  1.000,00 

      

64.98 Διάφορα έξοδα 5.000,00 

64.98.01 Έξοδα γραφείου Πρέδρου Π.Τ.Α. 1.000,00 

64.98.02 Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών 3.000,00 

64.98.96 Λοιπές δαπάνες  1.000,00 

      

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ 500,00 

65.98 Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών 500,00 

65.98.01 Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών 500,00 

      

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.500,00 

66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπών εξοπλισμού 2.000,00 

66.05 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργάνωσης 500,00 

      

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30.300,00 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 30.300,00 

  
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 303.220,00 

      

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.000,00 

14.00 Έπιπλα 1.500,00 

14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3.000,00 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 500,00 

14.09 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 

      

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 500,00 

16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 500,00 

16.17.00 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 500,00 

      

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.000,00 

18.00 Συμμετοχή σε συγγενής (συνδεδεμένες) επιχειρήσεις 10.000,00 

18.00.08.00

2 

Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (πλην Α.Ε.) εσωτερικού 

(Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος) 
10.000,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.500,00 

   

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΥΡΩ 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.985.378,00 

 
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 115.000,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 261.420,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 2.361.798,00 

   

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ  ΕΥΡΩ 

 
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 165.452,11 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 303.220,00 

 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.500,00 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2018 1.862.625,89 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  2.361.798,00 

 

Εισηγούμαι 

 

Την έγκριση των ανωτέρω τροποποιήσεων. 

 

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα,  

την έγκριση των ως άνω τροποποιήσεων όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. Συνεπώς 

ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται όπως ο πίνακας παρακάτω: 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018  

 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.985.378,00 

38.03 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (υπόλοιπα προηγούμενης 

χρήσης)  
330.097,70 

38.04 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (υπόλοιπα προηγούμενης 

χρήσης) 
1.655.280,30 

   
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 115.000,00 

33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι 115.000,00 

   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΤ/ΜΕΝΟ

Σ 

73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 234.700,00 

73.00 Έσοδα από την διαχείριση Π.Δ.Ε. και προγραμμάτων Ε.Ε. 234.700,00 

73.00.00 Ποσοστό από την διαχείριση Π.Δ.Ε.   234.700,00 

      

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 

74.03 Ειδικές Επιχορηγήσεις  0,00 

74.03.10 Εσοδα από Διαχείριση μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών 0,00 

      

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 6.720,00 

75.05 Έσοδα από ενοίκιο του κυλικείου 6.720,00 

75.05.00 Έσοδα από ενοίκιο του κυλικείου 6.720,00 

      

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 20.000,00 

76.03 Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 20.000,00 

76.03.00 Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 20.000,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 261.420,00 

   
  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ   

   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 165.452,11 

53.00 Οφειλές παρελθόντων Οικονομικών ετών 165.452,11 

      

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.000,00 

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού  10.000,00 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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60.00.02 Αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης  10.000,00 

      

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 154.220,00 

61.00 
Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε 

παρακράτηση φ.ε. 
129.500,00 

61.00.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 19.000,00 

61.00.03 Αμοιβές ή και έξοδα οργανωτών - μελετητών 91.000,00 

61.00.06 Αμοιβή λογιστών και λογιστικών γραφείων 18.000,00 

61.00.99 Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 1.500,00 

      

61.01 
Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγ/τιών υποκείμενες σε 

παρακράτηση φ.ε. 
9.720,00 

61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών Δ.Σ. 2.000,00 

61.01.01 Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων 1.000,00 

61.01.08 Αμοιβές για την συντήρηση του κτιρίου (από έσοδα ενοικίου κυλικείου) 6.720,00 

      

61.02 Επεξεργασίες από τρίτους  0,00 

61.02.02 Προμήθεια προς Ε.Τ.Α. Α.Ε. επί μισθωμάτων Συνοριακών Σταθμών 0,00 

      

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους  5.000,00 

61.03.01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας 5.000,00 

      

61.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκειμενικές σε παρακράτηση φ.ε. 10.000,00 

61.90.00 Αμοιβές ορκωτών λογιστών 7.000,00 

61.90.04 Επιτήρηση ISO 9001 3.000,00 

      

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 19.600,00 

62.03 Τηλεπικοινωνίες 5.300,00 

62.03.00 Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά 4.000,00 

62.03.02 Ταχυδρομικά 1.000,00 

62.03.03 Διάφορα έξοδα Τηλεπικοινωνιών 300,00 

      

62.07  Επισκευές και συντηρήσεις (πραγματοποιούμενες από τρίτους) 14.000,00 

62.07.01 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 10.000,00 

62.07.02 Συντήρηση Μηχαν.- Τεχν. Εγκαταστάσεων 1.000,00 

62.07.04 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 

62.07.29 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχαν. & λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 

      

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 300,00 

62.98.09 Διάφορες παροχές τρίτων 300,00 

  
  

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 86.100,00 

64.00 Έξοδα μεταφορών 500,00 

64.00.02 Έξοδα μεταφορών με μεταφορικά μέσα τρίτων 500,00 

      

64.01 Έξοδα ταξιδιών - οδοιπορικών 45.000,00 

64.01.00 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην ημεδαπή 30.000,00 

  
  

64.01.01 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση στην αλλοδαπή 10.000,00 

  
  

64.01.02 Δαπάνες μετακινήσεων Προέδρου ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  5.000,00 

      

64.02 Έξοδα προβολής και διαφήμισης 13.800,00 

64.02.03 Διαφημίσεις από λοιπά μέσα ενημέρωσης 300,00 

64.02.05 Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων 1.500,00 

64.02.06 Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 3.000,00 

64.02.07 Έξοδα προβολής διά λοιπών μεθόδων 1.000,00 

64.02.09 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 3.000,00 

64.02.09.00

3 
Δαπάνες υποδοχής Προέδρου ΔΣ ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  3.000,00 

64.02.99 Διάφορα έξοδα προβολής και διαφήμισης 2.000,00 

      

64.05 Συνδρομές - εισφορές 500,00 

64.05.00 Συνδρομές σε περιοδικά, εφημερίδες ή σε άλλα έντυπα 500,00 

      

64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 5.000,00 

64.06.98 Λοιπές δωρεές 5.000,00 

      

64.07 Έντυπα και γραφική ύλη 13.000,00 

64.07.00 Έντυπα 4.000,00 

64.07.01 Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων 4.000,00 

64.07.02 Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 

64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου και Βιβλία  4.000,00 

      

64.08 Υλικά άμεσης αναλώσεως 1.800,00 

64.08.01 Υλικά καθαριότητας 500,00 

ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ
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64.08.03 Ηλεκτρολογικά υλικά 300,00 

64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης 1.000,00 

      

64.09 Έξοδα δημοσίευσης 1.500,00 

64.09.01 Έξοδα δημοσιεύσεων αγγελιών 500,00 

64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων  1.000,00 

      

64.98 Διάφορα έξοδα 5.000,00 

64.98.01 Έξοδα γραφείου Πρέδρου Π.Τ.Α. 1.000,00 

64.98.02 Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών 3.000,00 

64.98.96 Λοιπές δαπάνες  1.000,00 

      

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΩΝ 500,00 

65.98 Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών 500,00 

65.98.01 Λοιπές προμήθειες και έξοδα τραπεζών 500,00 

      

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.500,00 

66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπών εξοπλισμού 2.000,00 

66.05 Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργάνωσης 500,00 

      

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30.300,00 

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 30.300,00 

  
  

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 303.220,00 

      

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ   

   
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.000,00 

14.00 Έπιπλα 1.500,00 

14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3.000,00 

14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 500,00 

14.09 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 

      

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 500,00 

16.17 Έξοδα αναδιοργάνωσης 500,00 

16.17.00 Λογισμικά προγράμματα Η/Υ 500,00 

      

18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 10.000,00 
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18.00 Συμμετοχή σε συγγενής (συνδεδεμένες) επιχειρήσεις 10.000,00 

18.00.08.00

2 

Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις (πλην Α.Ε.) εσωτερικού 

(Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος) 
10.000,00 

      

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.500,00 

   

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ  ΕΥΡΩ 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.985.378,00 

 
ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 115.000,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 261.420,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 2.361.798,00 

   

 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ  ΕΥΡΩ 

 
ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 165.452,11 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 303.220,00 

 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 30.500,00 

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 31.12.2018 1.862.625,89 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  2.361.798,00 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2018  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικαστικό πληρεξούσιο 

 

Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 

αναφέροντας τα εξής : 

 

Εισήγηση περί παροχής πληρεξουσιότητας σε δικαστικό πληρεξούσιο  

Α. 

Με την υπ’ αριθμ. Χ694/2017/25.10.2017 Πράξη του Προέδρου Εφετών του Διοικητικού 

Εφετείου Θεσσαλονίκης το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως 

εναγόμενος, πρέπει να παρασταθεί στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά τη συνεδρίαση 

αυτού στην ορισθείσα δικάσιμο της 8ης Μαρτίου 2018 κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο της 

από  22.3.2017 με αρ. καταχώρησης Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ 148/22.3.2017 «Αίτησης Ακύρωσης» της 

ΑΝΦΛΩ ΑΕ.   

Εισηγούμαι: 

Για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας στην ορισθείσα δικάσιμο της 8ης Μαρτίου 2018, κατά την συζήτηση της από 
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22.3.2017 με αρ. καταχώρησης Α.Β.Ε.Μ.: ΑΚ 148/22.3.2017 «Αίτησης Ακύρωσης» της ΑΝΦΛΩ ΑΕ 

καθώς και στην οιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο θα ανατεθούν νομικές υπηρεσίες 

υπεράσπισης των συμφερόντων του Ταμείου στο κο Καγιόγλου Α. Αχιλλέα (ΑΜ ΔΣΚ 395), 

δικηγόρο παρ’ Αρείω.  

Δίδεται δε η ρητή εντολή στον δικαστικό πληρεξούσιο, κο Καγιόγλου Αχιλλέα, να παρασταθεί 

ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

για το χειρισμό της υπόθεσης, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων πράξεων που θα 

απαιτηθούν ως συνέπεια της άνωθεν σχετικής αίτησης ακύρωσης και στην υπεράσπιση των 

συμφερόντων του Ταμείου.         

 

Β. 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 14/2018 Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, ως καθού η Διαταγή πληρωμής, πρέπει να 

ασκήσει Ανακοπή κατά αυτής και κατά τη κρίση του Αίτηση Αναστολής εκτέλεσης της εν λόγω 

διαταγής πληρωμής καθώς και Αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής η οποία θα αναστέλλει την 

εκτέλεση της εν λόγω διαταγής πληρωμής μέχρις εκδόσεως αποφάσεως επί της Ανακοπής και της 

Αίτησης αναστολής.  

Εισηγούμαι: 

Για το χειρισμό της υπόθεσης και την άσκηση των ως άνω ενδίκων μέσων θα ανατεθούν νομικές 

υπηρεσίες υπεράσπισης των συμφερόντων του Ταμείου στο κο Δημητρόπουλο Χρήστο του 

Δημητρίου (ΑΜ ΔΣΚ 247), δικηγόρο παρ’ Αρείω, στον οποίο με την παρούσα παρέχεται η ειδική 

εντολή και πληρεξουσιότητα όπως προβεί στην άσκηση των ανωτέρω ενδίκων μέσων (ανακοπή, 

αίτηση αναστολής και προσωρινή διαταγή) κατά της ως άνω διαταγής πληρωμής και να παραστεί 

κατά τη συζήτηση αυτών.   

 

 

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα, 

την παροχή πληρεξουσιότητας όπως αναφέρεται στην εισήγηση. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2018  

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
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1. Παναγιώτης Πλακεντάς 

 

2. Παναγιώτης Στεργιούλης 

 

3. Σωτήριος Βόσδου 

 

4. Σάββας Σαπαλίδης 

 

5. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

6. Ιωάννης Μανές 

 

7. Ζήσης Πιτσέλης  

 

8. Βασίλειος Κωτούλας 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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