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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2018 

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 12/03/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του 2
ου

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

αρ. πρωτ. 367/09-03-2018 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 Στεργιούλης του Παύλου, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, 

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

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

4. Στυλιανός Μάρου του Ιωάννη, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, Αν. Γραμματέας 

Δ.Σ. Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του 

τακτικού μέλους κ. Ιωάννη Μανέ, λόγω κωλύματος,  

5. Ζήσης Πιτσέλης του Ευθυμίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό 

μέλος, 

6. Δημήτριος Αλβανός του Αδαμαντίου, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 

αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους κ. Βασιλείου Κωτούλα, 

λόγω κωλύματος,  

 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων, οι κύριοι Παναγιώτης 

Πλακεντάς, Βόσδου Σωτήριος και Σάββας Σαπαλίδης, τακτικά μέλη, οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα 

και εμπρόθεσμα.  

 

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: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Έγκριση Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

2. Ορισμός Διαχειριστών Συναλλαγών στα Πιστωτικά Ιδρύματα 

3. Τροποποίηση απόφασης περί εταιρικής ταυτότητας για τη βελτίωση της υποστηρικτικής 

λειτουργίας του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

4. Έγκριση Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης   την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για   την ανάδειξη αναδόχου 

του έργου «Παροχή  Υπηρεσιών Οργάνωσης   Συνεδρίων, Συναντήσεων & Δημοσιότητας 

Προγράμματος Interreg Europe    /ECOWASTE4FOOD» συνολικού προϋπολογισμού      

27.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ 

5. Αποδοχή παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Κοζάνης  κ. Παναγιώτη Πλακεντά από 

μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΠΡΑ AE και ορισμός νέου μέλους  

6. Αποδοχή παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά από μέλος 

του ΔΣ του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός νέου μέλους         

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση Υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

 

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

αναφέροντας τα εξής : 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 190 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

2. Tην από 30.11.2016 έγκριση του έργου Embracing failure to encourage entrepreneurship 

and competitiveness  με ακρωνύμιο REBORN του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg 

Europe και κωδικό  PGI02159  από την Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Interreg Europe,  

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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3. Την αριθμ.  26/2016  - Πρακτικό 6/2016 (ΑΔΑ : 7Β80ΚΧΨ-Ω9Ν)  απόφαση του Δ.Σ. με θέμα 

«Έγκριση υλοποίησης  έργων της 2
ης

 Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG EUROPE», 

με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση υλοποίησης των έργων με τα ακρωνύμια 

ECOWASTE4FOOD,  EPICHA & REBORN,  

4. Το  αριθμ. 1565/31.10.2017 έγγραφό μας  προς το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ) με 

θέμα «Πρόσκληση για συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων European Network 

for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters & REBORN», 

5. Tην τεχνική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης  για τη συνέργεια των δύο έργων και για τη γενικότερη συνεργασία των δύο 

Φορέων και τη συνακόλουθη συνάντηση στο Γραφείο του Προέδρου του Δ.Σ. στις 

13.12.2017 στην οποία και συμφωνήθηκε μεταξύ των Προέδρων η υπογραφή σχετικού 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με σκοπό την τακτική και λειτουργική συνεργασία ανάμεσα 

στα δύο μέρη για το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αποτελεσματική υλοποίηση και 

εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης ενός προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε 

αντικείμενα ενδιαφέροντος των μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας, όπως αναλυτικότερα αναλύεται στο συνημμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, 

6. Την έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας από το Δ.Σ. του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 

 

Εισηγούμαι 

• Την έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων 

της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ 

ΓΣΒΕΕ), 

• Την εξουσιοδότηση υπογραφής του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

• Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση 

του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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Επισυνάπτεται συνημμένα το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ), 

 

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

1. Την έγκριση του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΒΕΕ), 

2. Την εξουσιοδότηση υπογραφής του συνημμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας από τον 

Πρόεδρο του Δ.Σ. 

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την υλοποίηση του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2018  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Ορισμός Διαχειριστών Συναλλαγών στα Πιστωτικά Ιδρύματα 

 

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

αναφέροντας τα εξής : 

Στην Τράπεζα Alpha Bank τηρούνται 29 (είκοσι εννέα) λογαριασμοί του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, εκ των οποίων οι 15 δεκαπέντε είναι ενεργοί ενώ οι υπόλοιποι 

έχουν κλείσει. Οι λογαριασμοί αυτοί παρακολουθούνται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας και μέσω της υπηρεσίας Web Banking που προσφέρει η εν λόγω τράπεζα εκ 

της οποίας μπορούν να παρέχονται ενημερώσεις αναφορικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών, 

τις κινήσεις των λογαριασμών,  να παρέχονται αντίγραφα των λογαριασμών, να γίνονται 

μεταφορές ποσών από λογαριασμούς του Ταμείου σε λογαριασμούς  Τρίτων, να εμφανίζονται οι 

καταθέσεις ποσών από Τρίτους κ.α. Η υπάλληλος η οποία είχε αναλάβει την ηλεκτρονική 

διαχείριση των λογαριασμών κα Πιπερίδου Αμαλία έχει μεταταχθεί σε άλλο φορέα κατόπιν της 

υπ΄αριθμ.327890(5007)/23-11-2017 κοινής απόφασης του Εκτελεστικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1362/Γ΄/2017.  

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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Γενικότερα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας τηρεί λογαριασμούς σε 

διάφορες τράπεζες. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν όλες οι τράπεζες 

μπορούν να πραγματοποιούνται οι διάφορες  συναλλαγές γρήγορα, με ασφάλεια και μικρότερο 

κόστος. Επίσης υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο των υπολοίπων των 

λογαριασμών, των κινήσεων, των τραπεζικών προϊόντων και των επενδύσεων ώστε να 

οργανώνονται,  να προγραμματίζονται έγκαιρα και να παρακολουθούνται εύκολα όλοι οι 

λογαριασμοί που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε ασφαλές 

ηλεκτρονικό περιβάλλον. Κατόπιν των ανωτέρω και της ανάγκης παρακολούθησης των 

λογαριασμών του Ταμείου σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα 

 

Εισηγούμαι 

Α. Όπως ορισθεί για τη διενέργεια συναλλαγών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 

Μακεδονίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, ως προς το σκέλος της καταχώρησης αυτών, για όλους τους υφιστάμενους και 

μελλοντικούς λογαριασμούς του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, η 

υπάλληλος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δέσποινα Μιχαηλίδου, με ολοκλήρωση των 

συναλλαγών αυτών  κατόπιν έγκρισης του  Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κ. 

Δημήτριου Μαυροματίδη.  

Β. Η εξουσιοδότηση του Μαυροματίδη Δημήτρη Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης και της Μιχαηλίδου Δέσποινας υπαλλήλου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, να 

παραλαμβάνουν τα μπλοκ (στελέχη) επιταγών, αντίγραφα κινήσεων λογαριασμών και να 

διεκπεραιώνουν τις εν γένει αναγκαίες συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους 

λογαριασμούς που τηρεί στα παραπάνω το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  

Γ. Η εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση των παραπάνω.  

 

 

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

1. Τον ορισμό για τη διενέργεια συναλλαγών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας με τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά και για τη διαχείριση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, ως προς το σκέλος της καταχώρησης αυτών, για όλους τους 

υφιστάμενους και μελλοντικούς λογαριασμούς του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας, της υπαλλήλου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κ. 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ



 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 6

Δέσποινας Μιχαηλίδου, με ολοκλήρωση των συναλλαγών αυτών  κατόπιν έγκρισης του  

Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κ. Δημήτριου Μαυροματίδη 

2. Την εξουσιοδότηση του κ. Μαυροματίδη Δημητρίου Διευθυντή του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης και της κ. Μιχαηλίδου Δέσποινας υπαλλήλου του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης, να παραλαμβάνουν τα μπλοκ (στελέχη) επιταγών, αντίγραφα 

κινήσεων λογαριασμών και να διεκπεραιώνουν τις εν γένει αναγκαίες συναλλαγές με τα 

πιστωτικά ιδρύματα για τους λογαριασμούς που τηρεί στα παραπάνω το Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης 

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες προς υλοποίηση των 

παραπάνω 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2018  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Τροποποίηση απόφασης περί εταιρικής ταυτότητας για τη βελτίωση της υποστηρικτικής 

λειτουργίας του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

 

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

αναφέροντας τα εξής : 

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 το 

οποίο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2016 (Πρακτικό 3/2016)(ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) απόφαση 

του ΔΣ του Ταμείου.   

Τα παραπάνω προβλέφθηκαν στο εδάφιο 15 του 2
ου

 Πρακτικού (ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ) της 

Συνεδρίασης του ΔΣ της 15/02/2018. 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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Σήμερα οι ανάγκες διαμορφώνονται: 

• Στην αναμόρφωση/ επαναδημιουργία του δικτυακού τόπου  του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

• Στη φιλοξενία βάσης αναζήτησης όλων των μελετών που εκπονήθηκαν με τρόπο 

δομημένο ώστε να στηρίξει την αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας και των 

φορέων της στη λήψη αποφάσεων δεδομένης και της συμμετοχής της στο Coal Platform. 

• Στη φιλοξενία σε δικτυακή βάση δεδομένων κατά προτίμηση της google των e-mail του 

ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

• Στη διαμόρφωση ενός λογότυπου που να ανταποκρίνεται στη λειτουργία του Ταμείου και 

το οποίο θα πρέπει να προταθεί προς έγκριση στο ΔΣ του Ταμείου 

 

Εισηγούμαι 

• Την τροποποίηση του εδαφίου 15, του 2ου Πρακτικού (ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ) της 

Συνεδρίασης του ΔΣ της 15/02/2018 που ακολουθεί την υπ’ αριθμ. 14/2016 (Πρακτικό 

3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του Ταμείου ως προ το 

οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των 5.000 ευρώ στο ποσό των 3.000 ευρώ.  

• Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2016 (Πρακτικό 3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) 

προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του Ταμείου ως προς της τεχνικής γενικής 

περιγραφής ως ακολούθως: 

� αναμόρφωση/ επαναδημιουργία του δικτυακού τόπου  του ΠΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας 

� φιλοξενία βάσης αναζήτησης όλων των μελετών που εκπονήθηκαν με τρόπο 

δομημένο, ώστε να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας και 

των φορέων της στη λήψη αποφάσεων δεδομένης και της συμμετοχής της στο 

Coal Platform. 

� φιλοξενία σε δικτυακή βάση δεδομένων κατά προτίμηση της google των email του 

ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας για λόγους αξιοπιστίας 

� διαμόρφωση ενός λογότυπου που να ανταποκρίνεται στη λειτουργία του Ταμείου 

και το οποίο θα προταθεί προς έγκριση στο ΔΣ του Ταμείου 

• Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υλοποίηση των παραπάνω. 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα: 

1. Την τροποποίηση του εδαφίου 15, του 2ου Πρακτικού (ΑΔΑ: ΨΚ0ΤΚΧΨ-ΥΞΛ) της 

Συνεδρίασης του ΔΣ της 15/02/2018 που ακολουθεί την υπ’ αριθμ. 14/2016 (Πρακτικό 

3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) προηγούμενη απόφαση του ΔΣ του Ταμείου ως προς το 

οικονομικό αντικείμενο από το ποσό των 5.000 ευρώ στο ποσό των 3.000 ευρώ.  

2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2016 (Πρακτικό 3/2016, ΑΔΑ:ΩΦΣΡΚΧΨ-Τ96) 

προηγούμενης απόφασης του ΔΣ του Ταμείου ως προς την τεχνική γενική περιγραφή ως 

ακολούθως: 

� αναμόρφωση/ επαναδημιουργία του δικτυακού τόπου  του ΠΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας 

� φιλοξενία βάσης αναζήτησης όλων των μελετών που εκπονήθηκαν με τρόπο 

δομημένο, ώστε να υποστηριχθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια της Περιφέρειας και 

των φορέων της στη λήψη αποφάσεων δεδομένης και της συμμετοχής της στο 

Coal Platform. 

� φιλοξενία σε δικτυακή βάση δεδομένων κατά προτίμηση της google των email του 

ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας για λόγους αξιοπιστίας 

� διαμόρφωση ενός λογότυπου που να ανταποκρίνεται στη λειτουργία του Ταμείου 

και το οποίο θα προταθεί προς έγκριση στο ΔΣ του Ταμείου 

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υλοποίηση των παραπάνω. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2018  

 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Έγκριση Όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης   την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για   την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Παροχή  Υπηρεσιών Οργάνωσης   Συνεδρίων, Συναντήσεων & 

Δημοσιότητας Προγράμματος Interreg Europe    /ECOWASTE4FOOD» συνολικού 

προϋπολογισμού      27.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ 

 

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

αναφέροντας τα εξής : 

Έχοντας υπόψη : 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 

Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.», 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  

3. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8.8.16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24.10.16 και 

ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

4. Τις  διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», 

5. Την αριθμ. 57654 (ΦΕΚ 1781 Β/23.05.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης», 

6.  Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112
Α 

) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143
Α
 ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

8. Τις  διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248
Α
’) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

9. Tις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις», 

10. Τις διατάξεις του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και  

Πολιτιστικά Θέματα»,  

11. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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12. Την αριθμ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 Β) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά για τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,  

13. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων  

Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78
Β
), 

14. Τον Κανονισμό Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 140
Β
), 

15.  Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β)  (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-

ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων 

του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», 

16.  Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe, 

17.  Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα 

των δαπανών, 

18. Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, 

19. Των σε  εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

20. Tην από 29.11.2016 έγκριση του έργου Supporting eco-innovation to reduce food waste and 

promote a better resource efficient economy με ακρωνύμιο ECOWASTE4FOOD του 

Ευρωπαϊκού  Προγράμματος Interreg Europe και κωδικό  PGI02134  από την Εκτελεστική 

Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Europe,  

21. Tο εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο του έργου (Αpplication Form), το οποίο υποβλήθηκε και 

εγκρίθηκε μέσω του επικεφαλής εταίρου του έργου, 

22. Την αριθμ.  26/2016  - Πρακτικό 6/2016 (ΑΔΑ : 7Β80ΚΧΨ-Ω9Ν)  απόφαση του Δ.Σ. με θέμα 

«Έγκριση υλοποίησης  έργων της 2
ης

 Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG EUROPE», με 

την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση υλοποίησης των έργων με τα ακρωνύμια 

ECOWASTE4FOOD,  EPICAH & REBORN,  

23. Την καταχώριση του πρωτογενούς (ΑΔΑ : 6ΞΩ8ΚΧΨ-ΣΦΜ   ΑΔΑΜ :17REQ005914458 2017-

03-14) και εγκεκριμένου αιτήματος (ΑΔΑ : 7Β80ΚΧΨ-Ω9Ν ΑΔΑΜ : 17REQ005914651 2017-03-

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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14) του έργου στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια και του Κεντρικού  

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), 

24. Το Υπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω 

ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ (Έκδοση Ιανουάριος 2018) 

της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (www.eaadhsy.gr) 

25. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου με την προκήρυξη και συμβατοποίηση των υπηρεσιών 

Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων, Συναντήσεων & Δημοσιότητας Προγράμματος  Interreg 

Europe/ECOWASTE4FOOD 

26. Τον  προϋπολογισμό των ως άνω υπηρεσιών του έργου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο 

Τεχνικό Δελτίο του έργου (σχετικό 21) 

 

Εισηγούμαι 

• Την έγκριση των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για  την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων, Συναντήσεων & 

Δημοσιότητας Προγράμματος  Interreg Europe /ECOWASTΕ4FOOD», συνολικού 

προϋπολογισμού 27.200,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,   

• Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε 

ενέργεια απαιτείται για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών 

Οργάνωσης Συνεδρίων, Συναντήσεων & Δημοσιότητας Προγράμματος  Interreg Europe / 

ECOWASTΕ4FOOD»  και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Επισυνάπτεται συνημμένα το Τεύχος Διακήρυξης  

 

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

1. Την έγκριση των όρων Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για  την ανάδειξη 

αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Οργάνωσης Συνεδρίων, Συναντήσεων & 

Δημοσιότητας Προγράμματος  Interreg Europe /ECOWASTΕ4FOOD», συνολικού 

προϋπολογισμού 27.200,00  € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

2. Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε 

ενέργεια απαιτείται για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Ν.Π.Ι.Δ.) 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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Οργάνωσης Συνεδρίων, Συναντήσεων & Δημοσιότητας Προγράμματος  Interreg Europe / 

ECOWASTΕ4FOOD»  και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2018  

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

Αποδοχή παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ Κοζάνης  κ. Παναγιώτη Πλακεντά από 

μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΠΡΑ AE και ορισμός νέου μέλους 

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

αναφέροντας τα εξής : 

 

Με την 1
η
 απόφαση του 5

ου
 Πρακτικού του ΔΣ της 8/12/2014 του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ με διακριτικό τίτλο Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε.  ο 

Παναγιώτης Πλακεντάς ως τακτικό μέλος και ο Αδαμόπουλος Σωτήριος ως αναπληρωματικό.  

Με την αριθμ. πρωτ. 192968/1942/6-11-2017 επιστολή παραίτησης του ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ 

Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από τα Διοικητικά 

Συμβούλιο: 

• Του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 

• ΔΥΠΡΑ ΑΕ 

στα οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

Εισηγούμαι 

Α. Την έγκριση της παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά για 

προσωπικούς λόγους από το ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑΣ με διακριτικό τίτλο Δ.Υ.ΠΡΑ. Α.Ε. 

Β. Τον ορισμό από το παρόν στις Γενικές Συνελεύσεις της άνω εταιρείας νέου εκπροσώπου για το 

Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. 

 

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

την αναβολή συζήτησης του θέματος σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο διότι πρέπει να 

προηγηθεί η αποδοχή του αιτήματος της παραίτησης του κ. Πλακεντά από τον Πρόεδρο 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2018  

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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ΘΕΜΑ 6ο 

Αποδοχή παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά από 

μέλος του ΔΣ του Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός νέου μέλους 

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

αναφέροντας τα εξής : 

 

Με την 1
η
 απόφαση του 5

ου
 Πρακτικού του ΔΣ της 8/12/2014 του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας  Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης καθώς και για το 

Διοικητικό Συμβούλιο της άνω εταιρείας ο Παναγιώτης Πλακεντάς ως τακτικό μέλος και ο 

Αδαμόπουλος Σωτήριος ως αναπληρωματικό.  

Με την αριθμ. πρωτ. 192968/1942/6-11-2017 επιστολή παραίτησης του ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ 

Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους από τα Διοικητικά 

Συμβούλιο: 

• Του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης 

• ΔΥΠΡΑ ΑΕ 

στα οποία συμμετέχει ως εκπρόσωπος του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

 

Εισηγούμαι 

Α. Την έγκριση της παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά για 

προσωπικούς λόγους από το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης 

Β. Τον ορισμό από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο νέου εκπροσώπου για τη Γενική Συνέλευση και 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκθεσιακού Κέντρο Κοζάνης. 

 

 

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

την αναβολή συζήτησης του θέματος σε επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο διότι πρέπει να 

προηγηθεί η αποδοχή του αιτήματος της παραίτησης του κ. Πλακεντά από τον Πρόεδρο 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2018  

 

 

 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 

1. Παναγιώτης Στεργιούλης 

 

2. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

3. Στυλιανός Μάρου 

 

4. Ζήσης Πιτσέλης  

 

5. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 

 

ΑΔΑ: 7ΥΧΖΚΧΨ-8ΘΑ
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