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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 5/2018 

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 26/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του 2
ου

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

αρ. πρωτ. 658/24-04-2018 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. Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Γενικός 

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

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

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν, οι κ. Σάββας Σαπαλίδης, Ζήσης Πιτσέλης και Βασίλειος 

Κωτούλας, τακτικά μέλη, οι οποίοι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα.  
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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.  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας 

2. Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας 

3. Κανονισμός  Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

4. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων, Πρωτοκόλλου, Ψηφιακών Υπογραφών και 

Υποθέσεων για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

5. Διαμόρφωση σε σύγχρονο πολυχώρο της εισόδου του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας 

6. Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εξοπλισμού προβολής  

7. Εξόφληση της Αριθμ. 14.2018 Διαταγής Πληρωμής κατά το ποσοστό συμμετοχής στο 

εταιρικό κεφάλαιο για το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

8. Νομική υποστήριξη Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για 

εισηγήσεις περί αποχώρησης ή μη από Νομικά Πρόσωπα 

9. Επιλογή λογότυπου για το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

10. Εξουσιοδότηση Υπογραφής στον Διευθυντή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  

ΘΕΜΑ 7ο 

Εξόφληση της Αριθμ. 14.2018 Διαταγής Πληρωμής κατά το ποσοστό συμμετοχής στο 

εταιρικό κεφάλαιο για το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

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

αναφέροντας τα εξής : 

Έχοντας υπόψη : 

1. Το ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με αριθμό 

30/2018 της με αριθμ. 14/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων, το οποίο επιδόθηκε  νομίμως στις 08.02.2018 στην Υπηρεσία μας, ως μέλος 
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της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επιτασσόμενη να καταβάλλει στον κ. Γεώργιο 

Μπασδέκη του Λάμπρου, κατοίκου Ιωαννίνων (Εμμ. Ξάνθου 41) ΑΦΜ 025634295,τα 

κάτωθι ποσά : 

• Για επιδικασθέν κεφάλαιο το ποσό των 71.860,42 €, 

• Για τόκους κεφαλαίου έως την 30.01.2018 το ποσό των 5.623,82 €, 

• Για δικαστικά έξοδα που επιδικάστηκαν το ποσό των 1.885,00 €, 

• Για έξοδα αντιγράφου και έκδοσης απογράφου το ποσό των 2.791,42 €, 

• Για νομική συμβουλή και σύνταξη επιταγής το ποσό των 1.885,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου σε αυτό ποσοστό 24% ΦΠΑ, 

• Για παραγγελία για επίδοση το ποσό των 303,80 €, συμπεριλαμβανομένου σε αυτό 

ποσοστό 24% ΦΠΑ, 

            και συνολικά το ποσό των 84.349,46€ 

2. Το Καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 

«ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα την παρ. 

4 του άρθρου 5 αυτού με τίτλο Κεφάλαιο – Εισφορές, σύμφωνα με το οποίο «4. Το 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ συνεισφέρει το 

ποσό των δραχμών 500.000 και μετέχει στην αύξηση του κεφαλαίου με το ποσό των ΕΥΡΩ 

534,65. Επομένως η μερίδα του συνολικά είναι ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ΕΥΡΩ και 

συνεπώς μετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο με ποσοστό 10% και έχει δύο (2) ψήφους στην 

Γ.Σ.», 

Εισηγούμαι 

Την εξόφληση της αριθμ. 14/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων βάσει του ακριβούς επικυρωμένου αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με 

αριθμό 30/2018, συνολικού ποσού 84.349,46€ κατά το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό 

κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε 10%.  

Σε τυχόν παρακράτηση του συνόλου του ποσού τότε το Ταμείο θα κάνει απαιτητό το σύνολο των 

μη οφειλομένων αλλά παρακρατηθέντων από μέρους του από τους λοιπούς εταίρους κατά το 

ποσοστό συμμετοχής τους. 
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Στο σημείο αυτό τέθηκαν διευκρινιστικές ερωτήσεις επί των ανωτέρω από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίες και απαντήθηκαν. 

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βόσδου Σωτήριος πήρε το λόγο και είπε τα εξής: 

‘’Καθώς δεν υπάρχει έγγραφη εισήγηση που να περιγράφει αναλυτικά την διαμορφωθείσα 

κατάσταση και νομική γνωμάτευση που να περιγράφει τις ευθύνες και τις προτεινόμενες 

ενέργειες, δεν είναι δυνατόν να αποδεχτώ την εξόφληση. Επίσης δεν μας έγινε γνωστό αν 

ασκήθηκαν όλα τα ένδικα μέσα που παρέχει ο νόμος’’ 

 

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

πλειοψηφία: 

1. την εξόφληση της αριθμ. 14/2018 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Ιωαννίνων βάσει του ακριβούς επικυρωμένου αντιγράφου από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο με 

αριθμό 30/2018, συνολικού ποσού 84.349,46€ κατά το ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό 

κεφάλαιο, το οποίο ανέρχεται σε 10%.  

2. Σε τυχόν παρακράτηση του συνόλου του ποσού, όπως αυτό διαμορφωθεί τελικώς, τότε το 

Ταμείο να κάνει απαιτητό το σύνολο των μη οφειλομένων αλλά παρακρατηθέντων από μέρους 

του από τους λοιπούς εταίρους κατά το ποσοστό συμμετοχής τους. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Βόσδου Σωτήριος μειοψήφησε για τους ανωτέρω λόγους. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2018 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

1. Παναγιώτης Πλακεντάς  

 

2. Παναγιώτης Στεργιούλης 

 

3. Σωτήριος Βόσδου 

 

4. Ιωάννης Μητλιάγκας  
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5. Ιωάννης Μανές 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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