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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2018 

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 06/09/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του 2ου ορόφου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, ύστερα από την 

αρ. πρωτ. 1464/04-09-2018 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. Κυριάκος Ιωαννίδης του Αποστόλου , αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του 

τακτικού μέλους κ. Παναγιώτη Στεργιούλη, λόγω κωλύματος,  

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

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

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

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

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, οι κ. Παναγιώτης Πλακεντάς, Σωτήριος Βόσδου 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 
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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 το θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 και έγκριση συμμετοχής του Π.Τ.Α. 
Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου Early Warning 

2. Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 61 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
Δυτικής Μακεδονίας 
 

3. Ανανέωση εντόκων προθεσμιακών λογαριασμών 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2018 και έγκριση συμμετοχής του Π.Τ.Α. Δυτικής 
Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου Early Warning 

 

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

αναφέροντας τα εξής : 

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας βάσει της αριθμ. 4/2018 απόφασης του 

Δ.Σ. (πρακτικό 3/2018) υπέγραψε με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Ε.) της ΓΣΕΒΕΕ 

Πρωτόκολλο 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. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν 2 τεχνικές συναντήσεις, μία στα γραφεία του Π.Τ.Α. Δυτικής 

Μακεδονίας στις 18/07/2018 και μία στα γραφεία του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ στις 21/08/2018 όπου 

συζητήθηκε η εξειδίκευση δράσεων του ανωτέρω Πρωτοκόλλου. 

Βάσει των ανωτέρω συναντήσεων και στο πλαίσιο των δράσεων του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

προτείνεται το Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας να συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου Early 

Warning στη Δυτική Μακεδονία. 

Το Early Warning είναι ένα έργο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Cosme στο οποίο το Ι.Μ.Ε. 

ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ως εταίρος και αποτελεί ένα Πανευρωπαϊκό Δίκτυο φορέων με την ονομασία 
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“European Network for Early Warning and for Support to Enterprises and Second Starters” (Early 

Warning) (Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση). 

Λίγα λόγια για το έργο : 

Κάθε χρόνο περισσότερες από 200.000 επιχειρήσεις στην Ευρώπη βρίσκονται σε κατάσταση 
πτώχευσης και χρεοκοπίας και εξαιτίας αυτού χάνονται πάνω από 1,7 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας ετησίως. Ο κίνδυνος μιας ενδεχόμενης πτώχευσης είναι αυτό που φοβούνται οι 
Ευρωπαίοι πολίτες περισσότερο όταν πρόκειται να ανοίξουν μια επιχείρηση ενώ παράλληλα των 
43% των Ευρωπαίων υποστηρίζει ότι δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να ανοίξει επιχείρηση σε 
περίπτωση που αυτή αποτύγχανε σε αντίθεση με τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών που 
μόνο το 19% θα αποθαρρυνόταν από την πιθανότητα μιας επιχειρηματικής αποτυχίας. Η 
εμπειρία από τους φορείς έγκαιρης προειδοποίησης στη Δανία, της TEAM U στη Γερμανία και της 
Dyzo στο Βέλγιο δείχνουν ότι η ελεύθερη και αμερόληπτη καθοδήγηση των επιχειρήσεων που 
βρίσκονται σε κίνδυνο έχει θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο ως προς την αύξηση των πιθανοτήτων να 
επιβιώσουν και να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις αλλά και στην ίδια την κοινωνία 
για την οποία έχει εφαρμογή η κατεύθυνση σώζουμε πρώτα τον άνθρωπο και μετά την 
επιχείρηση. 

Το «Δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης επιχειρήσεων σε κρίση» αξιοποιεί μια σειρά από 
ευρωπαϊκές καλές πρακτικές και επιδιώκει να συμβάλει στην αύξηση της βιωσιμότητας των 
επιχειρήσεων που βρίσκονται σε κρίση αλλά και στη διάσωση θέσεων εργασίας. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην έγκαιρη προειδοποίηση και υποστήριξη των επιχειρήσεων 
καθώς και όσων επιχειρούν σε «δεύτερη ευκαιρία», το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη και 
την εφαρμογή καινοτομικών πολιτικών σχετικών με την πτώχευση και την δεύτερη ευκαιρία  σε 
όλη την Ευρώπη. 
Το δίκτυο αυτό θα εφαρμόσει μια ενεργητική, προληπτική προσέγγιση για την παροχή βοήθειας 
προς τους επιχειρηματίες, με τον αποτελεσματικό εντοπισμό τους και στη συνέχεια την 
διακριτική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις που δείχνουν σημάδια κρίσης. Αυτό θα γίνει με τη 
χρήση των ήδη διαθεσίμων μέσων και εργαλείων αλλά και με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και 
μεθοδολογίας.  

Ο σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ισχυρού πλαισίου παροχής βοήθειας, μέσω 
συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. οικονομικών, ψυχολογικών κλπ) προς τους 
επιχειρηματίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τη 
διαχείριση κρίσεων, την αδυναμία πληρωμών, την πτώχευση και τη δεύτερη ευκαιρία. 

Σε υλοποίηση των ανωτέρω το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με το Ι.Μ.Ε. της ΓΣΕΒΕΕ και τα Ε.Β.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, θα λειτουργήσει ως σημείο 
επαφής για το έργο.  
Μετά τον εντοπισμό των επιχειρηματιών που θέλουν να προσφύγουν στη συνδρομή του έργου, 

το Ι.Μ.Ε. ΓΣΕΒΕΕ θα αποστέλλει συμβούλους-διαγνώστες οι οποίοι (είτε θα είναι από το 

προσωπικό του ΙΜΕ είτε από το δίκτυο εθελοντών συμβούλων-διαγνωστών που έχει συστήσει) 

μετά από ατομικές συναντήσεις με τους επιχειρηματίες και μέσα από συγκεκριμένη μεθοδολογία 

θα καταγράφουν και θα προσδιορίζουν το πρόβλημα. Στη συνέχεια και βάσει του είδους του 

προβλήματος θα αποστέλλεται από το Ι.Μ.Ε. η ανάλογη ειδικότητα μέντορα (από το δίκτυο 
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εθελοντών μεντόρων του Ι.Μ.Ε.) ο οποίος σε συνεργασία με τον επιχειρηματία θα προτείνει τις 

ενδεδειγμένες λύσεις για το πρόβλημα.  

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας για τη συμμετοχή του στο έργο θα 

χρειαστεί να καταβάλλει στους μετακινούμενους συμβούλους και μέντορες τις δαπάνες 

μετακινήσεών τους. Οι δαπάνες αυτές θα προκαταβάλλονται από το Ι.Μ.Ε. της ΓΣΕΒΕΕ και στη 

συνέχεια το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας βάσει παραστατικών που θα 

του αποστέλλονται θα καταβάλλει το ανάλογο ποσό στο Ι.Μ.Ε. της ΓΣΕΒΕΕ.  

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης αυτής και οποιασδήποτε δράσης αποφασισθεί βάσει του 

Πρωτοκόλλου Συνεργασίας και αφορά σε δαπάνες μετακινήσεων προτείνεται η τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2018 με τη δημιουργία κωδικού και πρόβλεψη ποσού ως εξής : 

 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Κωδ.   61.01.03 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΑΣΕΙ  

                          ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ Ι.Μ.Ε. ΤΗΣ  

                          Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.  5.000,00 €  

                           

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Για να ισοσκελιστεί η ανωτέρω αύξηση προτείνεται αντίστοιχη μείωση στους κάτωθι κωδικούς : 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 

 

• Κωδ.  64.01.00  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ               

                          ΗΜΕΔΑΠΗ από 30.000,00 € σε 25.000,00 €  

 

Έχοντας υπόψη τ΄ ανωτέρω 

Εισηγούμαι 

Την έγκριση συμμετοχής του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου Early 

Warning καθώς και τις ανωτέρω τροποποιήσεις προϋπολογισμού. 

 

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

Την έγκριση συμμετοχής του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας στην υλοποίηση του έργου Early 

Warning καθώς και τις ανωτέρω τροποποιήσεις προϋπολογισμού. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2018  
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ΘΕΜΑ 2ο 

Έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 61 της Ε.Υ.Δ.Ε.Π.   Μακεδονίας 
Δυτικής Μακεδονίας 

 

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

αναφέροντας τα εξής : 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την με αριθμό 12/2018 (ΑΔΑ Ω1ΕΜΚΧΨ-9ΙΜ) απόφαση του Δ.Σ. βάσει του οποίου 

εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης δράσεων αναδιοργάνωσης του Π.Τ.Α. 

Δυτικής Μακεδονίας,   

2. Την έγκριση του κανονισμού προσωπικού του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700/16-

05-2018 ΤΕΥΧΟΣ Β΄), 

3. Την με Α.Π. 1842/15-06-2018 Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας (κωδικός 61 / 

ΑΔΑ 7Χ5Ρ7ΛΨ-8ΤΠ) με Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δυνητικό 

δικαιούχο και το Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας. 

Εισηγούμαι 

• την έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

(κωδικός 61 / ΑΔΑ 7Χ5Ρ7ΛΨ-8ΤΠ) με Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

• την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας για την 

υποβολή της πρότασης καθώς και για ότι απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου μετά 

την ένταξη αυτού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»      

 

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

ομόφωνα : 

1. Την έγκριση υποβολής πρότασης στην πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 

(κωδικός 61 / ΑΔΑ 7Χ5Ρ7ΛΨ-8ΤΠ) με Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 
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2. την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας για την 

υποβολή της πρότασης καθώς και για ότι απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου 

μετά την ένταξη αυτού στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία»      

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2018 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Ανανέωση εντόκων προθεσμιακών λογαριασμών 
 

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

αναφέροντας τα εξής : 

Με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτικής Μακεδονίας αποφασίστηκε η 

αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που διατηρούν 

υποκατάστημα στην πόλη της Κοζάνης, για υποβολή προσφοράς επιτοκίου για τους 

προθεσμιακούς λογαριασμούς ετήσιας διάρκειας  ύψους 400.000,00 € & 1.006.913,02 € που 

προέρχονται από τους πόρους του Π.Τ.Α. και το πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΕΙΑ αντίστοιχα και τους 

οποίους διατηρούσε το Π.Τ.Α. μετά από σχετική διαδικασία στην ATTICA BANK, με ημερομηνία 

λήξης την 20/10/2017. 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω σχετικής απόφασης απεστάλη με αποδεικτικό παραλαβής η με αριθμ. 

πρωτ. 886/23-5-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τα πιστωτικά ιδρύματα  ALPHA 

BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK  & ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 

Βάσει των κατατεθειμένων προσφορών των τραπεζών, οι οποίες προσκομίζονται συνημμένα και 
οι οποίες ανοίχθηκαν, σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στις 
08.06.2018 από τον υπογράφοντα, Διευθυντή του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας κ. Δημήτριου Μαυροματίδη, ενώπιον της κ. Δέσποινας Μιχαηλίδου προϊσταμένης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και του κ. 
Σταύρου Σαπαλίδη προϊσταμένου τμήματος Απασχόλησης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 
και παρουσία εκπροσώπων τραπεζών,  της κας Ελένης Σιαμίδου από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ,  του κ. Νικολάου Μπαλαμπανίδη από την ALPHA BANK, του κ. Χαρισίου Δύντσικου από 
την Τράπεζα EUROBANK και της κας Χριστίνας Δημητριάδου από την ATTICA BANK καταρτίζεται ο 
κάτωθι πίνακας: 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Α/

Α 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Α.Π. ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΕΠΙΤΟΚΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (%) 
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1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 882/15.06.2016 0,80 

2 ATTICA BANK 889/16.06.2016 1,70 

3 EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 888/16.06.2016 1,10 

4 ALPHA BANK 880/15.06.2016 1,40 

5 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK  883/16.06.2016 1,55 

 

 

Έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω η συμφερότερη προσφορά είναι η προσφορά της 

ATTICA BANK  

 

Εισηγούμαι 

1. Την ανανέωση των έντοκων απλών προθεσμιακών λογαριασμών ύψους 400.000,00 € & 

1.006.913,02 € στην ATTICA BANK για ένα έτος. 

 

2. Την μεταφορά των τόκων που δημιουργήθηκαν στον ξεχωριστό λογαριασμό για τόκους 

που διατηρείται στην ALPHA BANK 

 

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

ομόφωνα :  

1. Την ανανέωση των έντοκων απλών προθεσμιακών λογαριασμών ύψους 400.000,00 € 

& 1.006.913,02 € στην ATTICA BANK για ένα έτος. 

 

2. Την μεταφορά των τόκων που δημιουργήθηκαν στον ξεχωριστό λογαριασμό για 

τόκους που διατηρείται στην ALPHA BANK 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2018 

 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

ΑΔΑ: 7Α14ΚΧΨ-2ΦΟ
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1. Κυριάκος Ιωαννίδης 

 

2. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

3. Ιωάννης Μανές 

 

4. Ζήσης Πιτσέλης 

 

5. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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