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ΑΔΑ: ΩΛΡΩΚΧΨ-ΗΦΚ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/2018
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 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ.
1684/15-10-2018 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. Παναγιώτης Πλακεντάς του Νικολάου, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας
Κοζάνης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
τακτικό μέλος, ως Αντιπρόεδρος σε αναπλήρωση του Προέδρου, λόγω κωλύματος,
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. Ιωάννης Μανές του Αναστασίου, εκπρόσωπος των εργατικών ενώσεων, μέλος Δ.Σ.
Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος,
5. Άννα Καρακούλα του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του
τακτικού μέλους κ. Ζήση Πιτσέλη, λόγω κωλύματος,
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. 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 τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Απολογισμός και πεπραγμένα χρήσεως 2017.
2. Έγκριση μεθοδολογίας υπολογισμού κόστους, έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού
με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής και παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο.
3. Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα.
4. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης «Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου
ΖΕΠ Κοζάνης.
ΘΕΜΑ 1ο
Απολογισμός και πεπραγμένα χρήσεως 2017
Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
αναφέροντας τα εξής :
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε το 1994 με βάση το
Ν.2218/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 10 του Ν.2307/1995, το άρθρο 14, παρ.
3 του Ν.2503/1997, το άρθρο 7 του Ν.2647/1998, το άρθρο 29, παρ. 5 του Ν.2738/1999 και τα
άρθρα 190-193 του Ν.3852/2010.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διοικείται από 9μελές Διοικητικό
Συμβούλιο του οποίου Πρόεδρος είναι ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
Στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι αποσπασμένοι 9 δημόσιοι
υπάλληλοι οι οποίοι δεν αμείβονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Ο τακτικός έλεγχος του Περιφερειακού Ταμείου (άρθρο 20 του Κανονισμού) ασκείται από
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 266/1992, όπως και
σε όλα τα ΝΠΙΔ που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή σκοπό.
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης διαχειρίσθηκε με πλήρη διαφάνεια, αμεροληψία και πιστή
τήρηση της νομοθεσίας, τους πόρους για την πληρωμή των έργων, μελετών, ενεργειών
κατάρτισης κλπ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για τα οποία έχει ορισθεί υπόλογος
διαχειριστής με σχετικές αποφάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ-ΣΑΜΠ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2017
Οι πληρωμές της χρήσεως 2017 7.897.566,07 είναι μειωμένες σε σχέση με τις πληρωμές της
προηγούμενης χρήσεως 2016.
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Πληρωμές 2017

€

7.897.566,07

Πληρωμές 2016

€

10.450.634,37

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2017
Οι πληρωμές της χρήσεως 2017 είναι μειωμένες σε σχέση με τις πληρωμές της προηγούμενης
χρήσεως 2016.
Πληρωμές 2017

€

448.634,39

Πληρωμές 2016

€

1.133.606,68

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 2017 (ζημίες) μετά από φόρους

€ -47.853,73

Σύνολο εσόδων χρήσεως 2017

€

90.377,30

Μείον: Σύνολο εξόδων χρήσεως 2017

€

-138.231,03

Καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) χρήσεως €
2017

-47.853,73

Τα ανωτέρω αποτελέσματα (ζημίες) της χρήσεως 2017 ποσού € 47.853,73 θα μεταφερθούν στο
κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του ΠΤΑ «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».
Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία εμφανίζονται στον προτεινόμενο Ισολογισμό της χρήσεως
2017.
Η διαχείριση του ΠΤΑ για το 2017 αφορούσε 52 έργα-μελέτες και ενέργειες και 17 λοιπά
προγράμματα.
Η διαχείριση έγινε με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία και με όλα τα προβλεπόμενα εκ του
νόμου παραστατικά.
Προτείνεται στο Δ.Σ. η έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 2017, των πεπραγμένων και των
οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017.
Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα:
•

την έγκριση του Ισολογισμού της χρήσεως 2017, των πεπραγμένων και των οικονομικών
αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017 και

•

τα αποτελέσματα που προέκυψαν (ζημιές) της χρήσεως 2017 ποσού € 47.853,73 να
μεταφερθούν στο κονδύλι των Ιδίων Κεφαλαίων του ΠΤΑ «Υπόλοιπο κερδών εις νέο».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2018
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ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση μεθοδολογίας υπολογισμού κόστους, έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και
παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο
Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
αναφέροντας τα εξής :
Έχοντας υπόψη
1. Τις με Α.Π. 1842/15-06-2018, 2455/20-08-2018 & 2794/21-09-2018 Προσκλήσεις με
κωδικό 61, Α/Α ΟΠΣ 3091, έκδοση 1/0, 2/0 & 3/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.
«Δυτική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας 3, με τίτλο πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΟΜΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

&

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 €,
2. Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α4ΚΧΨ–2ΦΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ.
Μακεδονίας περί έγκρισης υποβολής πρότασης στη πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτ.
Μακεδονίας με κωδικό 61 και τίτλο πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
3. Τις απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά για την υποβολή της πρότασης.

Εισηγούμαι
•

Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους του προκηρυσσόμενου έργου
(υποέργο 1 της Πράξης),

•

Την έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής και τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη
Δυτική Μακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 40.207,00 €,

•

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε
ενέργεια απαιτείται για την υλοποίησή του έργου (υποέργο 1 της Πράξης).

Επισυνάπτονται :
- Το έντυπο υπολογισμού κόστους προκήρυξης
- το τεύχος προκήρυξης
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Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα :
1.Την έγκριση της μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους του προκηρυσσόμενου έργου
(υποέργο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»),

με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών

Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική
Μακεδονία»,
2.Την έγκριση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει τιμής και τίτλο «Παροχή
Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη
Δυτική Μακεδονία», συνολικού προϋπολογισμού 40.207,00 €,
3.Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προβαίνει σε οποιαδήποτε
ενέργεια απαιτείται για την υλοποίησή του έργου (υποέργο 1 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΟΜΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»),

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

&

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη

Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2018

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση σχεδίου απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα
Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
αναφέροντας τα εξής :
Έχοντας υπόψη
1. Τις με Α.Π. 1842/15-06-2018, 2455/20-08-2018 & 2794/21-09-2018 Προσκλήσεις με
κωδικό 61, Α/Α ΟΠΣ 3091, έκδοση 1/0, 2/0 & 3/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π.
«Δυτική Μακεδονία» στον άξονα προτεραιότητας 3, με τίτλο πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΟΜΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

&

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και συνολικού προϋπολογισμού 900.000,00 €,
2. Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α14ΚΧΨ–2ΦΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ.
Μακεδονίας περί έγκρισης υποβολής πρότασης στη πρόσκληση της Ε.Υ.Δ.Ε.Π. Δυτ.
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Μακεδονίας με κωδικό 61 και τίτλο πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
3. Τις απαιτούμενες ενέργειες και δικαιολογητικά για την υποβολή της πρότασης.

Εισηγούμαι
•

την έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης υποέργου (υποέργο 2 της Πράξης) με ίδια
μέσα με τίτλο «Δημιουργία δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» συνολικού
προϋπολογισμού 859.793,00 €

•

την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή της απόφασης υλοποίησης
υποέργου (υποέργο 2 της Πράξης) με ίδια μέσα, μετά την ένταξη της Πράξης στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Επισυνάπτεται :
-

το σχέδιο απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα :
1. την έγκριση του σχεδίου απόφασης υλοποίησης υποέργου (υποέργο 2 της Πράξης:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,) με ίδια μέσα και με τίτλο «Δημιουργία δομής στήριξης RIS στη Δυτική
Μακεδονία» συνολικού προϋπολογισμού 859.793,00 €
2. την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή της απόφασης
υλοποίησης υποέργου (υποέργο 2 της Πράξης: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,) με τίτλο
«Δημιουργία δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» με ίδια μέσα, μετά την ένταξη
της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2018
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ΘΕΜΑ 4ο
Σύναψη προγραμματικής σύμβασης «Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου ΖΕΠ
Κοζάνης
Το θέμα εισηγείται ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας,
αναφέροντας τα εξής :
Η παρούσα Προγραμματική σύμβαση αφορά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου
ΖΕΠ Κοζάνης ιδιοκτησίας της «Α.Δ.Η.Δ.Μ.», στο οποίο συστεγάζονται υπηρεσίες της «Π.Δ.Μ.»
καθώς και υπηρεσίες στις οποίες προΐσταται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
και με την υπ’ αριθμ. 123662/2894/29-12-2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων του κτιρίου της Κρατικής Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας (ν. 2503/97) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ν. 3852/2010)» (ΑΔΑ :
4Α9ΛΙΑΛ-95).
Διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν, και τις διατάξεις του
άρθρου 283 παρ. 2 Ν. 3852/2010, ως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Οι δήμοι και οι
περιφέρειες από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτούς αρμοδιοτήτων
υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη
στέγαση των υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες
εξακολουθούν να στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα. Σε περίπτωση που στο ακίνητο
στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση πραγματοποιείται κατ’
αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά
επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.» (βλ. σχετ. υπ’ αριθμ. 26151/24-7-2011
Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης [Α.Δ.Α. 4Α3ΤΚ-1Χ]).
Η ισχύς της επισυναπτόμενης Προγραμματικής Σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη.
Το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας» αναλαμβάνει ειδικότερα:
•

«Να εισπράττει και να διαχειρίζεται τα μισθώματα του κυλικείου του κτιρίου της
«Α.Δ.Η.Δ.Μ.» στη ΖΕΠ Κοζάνης με μηνιαία κατάθεση από τον εκάστοτε μισθωτή σε
λογαριασμό που τηρεί το «Π.Τ.Α. Δ.Μ.» σε πιστωτικό ίδρυμα, ο οποίος ανοίχθηκε βάσει
της αριθμ. 4/2005 απόφασης του Δ.Σ. που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Τα
μισθώματα θα διατίθενται, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Ν.4412/16, όπως κάθε φορά
ισχύουν, για δαπάνες επισκευών & συντηρήσεων του κτιρίου της «Α.Δ.Η.Δ.Μ.» στη ΖΕΠ
Κοζάνης και θα καλύπτουν ποσοστό που αναλογεί στη συμμετοχή της «Α.Δ.Η.Δ.Μ.» στις
λειτουργικές δαπάνες του εν λόγω κτιρίου. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλονται τα
μισθώματα το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας» δεν υποχρεούται
στην κάλυψη ποσοστού που αναλογεί στην «Α.Δ.Η.Δ.Μ.».»

•

«Να ορίσει ένα (1) τακτικό εκπρόσωπό του με τον αναπληρωτή του στην «Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης» του άρθρου 6 της επισυναπτόμενης Προγραμματικής Σύμβασης.»
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Εισηγούμαι
1. Την έγκριση της συνημμένης Προγραμματικής Σύμβασης για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του κτιρίου ΖΕΠ Κοζάνης.
2. Το ορισμό των στελεχών του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας Δημήτριου Γιαννακίδη, ως
Τακτικού μέλους και του Λάζαρου Λαζαρίδη, ως Αναπληρωματικού μέλους, στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Επισυνάπτεται:
-

Προγραμματική Σύμβαση

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει
ομόφωνα :
1. Την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ:
-

του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ),

-

της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

-

του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του κτιρίου ΖΕΠ Κοζάνης.

2. Το ορισμό των στελεχών του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας:
-

κ. Λαζαρίδη Λαζάρου, κλάδου ΤΕ

Διοικητικού

-

Λογιστικού με βαθμό

Α΄,

Προϊστάμενο Τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ως Τακτικό
μέλος, και του
-

κ. Σαπαλίδη Σταύρου, κλάδου

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄,

Προϊστάμενο Τμήματος ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ως Αναπληρωματικό μέλος, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2018

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 Στεργιούλης

2. Ιωάννης Μητλιάγκας

3. Ιωάννης Μανές
4. Άννα Καρακούλα
5. Δημήτριος Αλβανός

Ο Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Πλακεντάς

Η Γραμματέας

Ασλανίδου Δήμητρα
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