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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2019 

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 06/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 2ος όροφος, Δημοκρατίας 27, ύστερα από την αρ. πρωτ. 

210/04.02.2019 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη 

απόφασης 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. 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, 

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

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

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

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

6. 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 συνταξιοδότησης, 

7. 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  

υποχρεώσεων, 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.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Επικαιροποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας 

2. Απολογισμός του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας  

3. Λήψη απόφασης για τη θέση του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη συμμετοχή 

του στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης λόγω των οικονομικών προβλημάτων  που έχουν 

προκύψει κατά τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου 

4. Μεταφορά ποσού από λειτουργικά για κάλυψη ποσού κατάσχεσης  

5. Πρόγραμμα συνεργασίας των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης  

6. Συμμετοχή ή μη στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΚΑΣ  

7. Επεξεργασία πρότασης για δημιουργία Cluster τροφίμων  

8. Ακύρωση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του ΔΣ του ΠTA Δυτικής Μακεδονίας  

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Λήψη απόφασης για τη θέση του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας σε σχέση με τη 

συμμετοχή του στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης λόγω των οικονομικών προβλημάτων  

που έχουν προκύψει κατά τη λειτουργία του Εκθεσιακού Κέντρου 

 

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

αναφέροντας τα εξής: 

“Με την υπ’ αριθμ. 9/1999 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας αποφασίστηκε η συμμετοχή του Ταμείου στην Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης φέρουσα διακριτικό τίτλο 
Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης. Το ποσοστό συμμετοχής του ΠΤΑ στο Εκθεσιακό Κέντρο ανέρχεται σε 
10%. 

Αναλυτικά στο συνημμένο εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Νομικών Διαδικασιών το 
οποίο συνέταξε η αρμόδια Προϊσταμένη, κα Ι. Μακρή, φαίνονται αναλυτικά η παρούσα 
κατάσταση λόγω των συσσωρευμένων οφειλών αυτού. Επίσης στο εισηγητικό σημείωμα της κας 
Ι. Μακρή παρουσιάζονται τα ποσά, τα οποία λόγω της ιδιότητάς του Ταμείου ως εταίρου, έχουν 
αναγκαστικά εισπραχθεί σε βάρος του δυνάμει διαταγών πληρωμής, που έχουν εκδοθεί κατά του 
Εκθεσιακού Κέντρου. Τονίζεται, δε, ότι, από το σύνολο των μελών της εταιρείας, τα οποία είχαν 
δεσμευθεί, ότι θα αποδώσουν κατά το ποσοστό συμμετοχής τους στο Εκθεσιακό προς το Ταμείο 
το ποσό, που τους αναλογεί, έως σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Κοζάνης, το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας και το ΓΕΩΤΕΕ.  

Ειδικότερα, στο ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας έχει πραγματοποιηθεί κατάσχεση στις 
04.05.2018 από λογαριασμό που διατηρούσε το ΠΤΑ στην Τράπεζα ALPHA BANK AE ύψους 
84.349,46 € για λογαριασμό των μετόχων του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης. Δυνάμει των άρθρων 
του από 31.03.2000 Καταστατικού της Εταιρείας και εν προκειμένω άρθρου 5ο «Κεφάλαιο- 
Εισφορές» όπου ορίζεται το ποσοστό συμμετοχής εκάστου των εταίρων στο μετοχικό κεφάλαιο 
της εν λόγω Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας έως και την σύνταξη της παρούσης έχουν 
καταβάλει το ποσό που τους αναλογεί οι: ΑΝΚΟ ΑΕ, Δήμος Κοζάνης  και Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας.  Έχουν αποσταλεί τρία έγγραφα με πιο πρόσφατο το υπ’ αριθμ. 2168/19.12.2018 
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(συνημμένο 4) έγγραφο του Προέδρου του ΔΣ , με θέμα: «ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ 
ΤΡΙΤΩΝ-ΑΠΟΔΟΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ» και αποδέκτες το ΕΒΕ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Με το εν λόγω έγγραφο ζητείται από τους αποδέκτες να καταβάλουν άμεσα το 
ποσό που τους βαρύνει δεδομένης της από 04.05.2018 κατάσχεσης εις χείρας της Τράπεζας 
ALPHA BANK AE χρηματικής απαίτησης 84.349,46 € σε βάρος ενός εκ των οφειλετών και εν 
προκειμένω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα σε αυτό. Έχουν ήδη προηγηθεί τα υπ’ αριθμ. 801/15.05.2018 (συνημμένο 5), 
1304/31.07.2018 (συνημμένο 6) έγγραφα του Προέδρου του ΔΣ  για το ίδιο θέμα, το περιεχόμενο 
των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης. 

Επαναλαμβάνεται, ότι το ΕΒΕ Κοζάνης, το οποίο κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό 
συμμετοχής στην Εταιρεία, δεν κατέθεσε τα χρήματα που του αναλογούν έως την παρούσα 
συνεδρίαση παρόλο που εστάλησαν εγκαίρως σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικές επιστολές.  

Από την άλλη το ΓΕΩΤΕΕ έχει προσφύγει δικαστικά αξιώνοντας ότι «ουδέποτε συμμετείχε 
στην 1η εναγόμενη αστική εταιρεία και δεν υπήρξε, ούτε είναι μέλος αυτής. Άλλως, για την 
περίπτωση που κριθεί από το δικαστήριό σας ότι το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι μέλος της άνω αστικής 
εταιρείας, πράγμα που αρνούμαστε, να αναγνωριστεί: 

…. ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης-Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν έχει δικαίωμα 
ούτε αξίωση κατά του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την από μέρους του εξόφληση της απαίτησης του χρέους της 
αστικής εταιρείας προς τον προμηθευτή Γ. Μ… 

Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική μας δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου 
δικηγόρου μας». 

Το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας ουδέποτε απάντησε. 

Την 30η.01.2019 έλαβε χώρα δεύτερη κατάσχεση εις χείρας της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ AE 
χρηματικής απαίτησης 27.281,98 € σε βάρος ενός εκ των οφειλετών και εν προκειμένω (ξανά !) 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. Για την αντίστοιχη οφειλόμενη 
δαπάνη θα σταλεί πάλι στους μετόχους του Εκθεσιακού Κέντρου τις επόμενες ημέρες σχετική 
επιστολή κάλυψη της δαπάνης που τους αναλογεί. 

 

Επειδή: 

Α. Είναι φανερό ότι το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας υφίσταται βλάβη δεδομένου ότι: 

• Ο κύριος μέτοχος που είναι το ΕΒΕ Κοζάνης δεν καταβάλει τα αναλογούντα ποσά παρόλες 

τις επανειλημμένες οχλήσεις με ποσοστό 45% κατά τη δημιουργία των υποχρεώσεων. 

• Το ΓΕΩΤΕΕ αρνείται εκ των υστέρων τη συμμετοχή του στο Εκθεσιακό Κέντρο με ποσοστό 

5% κατά τη δημιουργία των υποχρεώσεων και μάλιστα προσέφυγε δικαστικά 

• Το Κέντρο Διαβαλκανικής Συνεργασίας δεν απαντά δεδομένου ότι σχεδιάζεται να 

εκκαθαριστεί με ποσοστό 5% κατά τη δημιουργία των υποχρεώσεων 

 

Συνεπώς δρα ως ένα είδος πιστωτικού ιδρύματος το οποίο πληρώνει πέρα του 10% του 
αναλογούντος ποσού άλλο 55% (!) γεγονός που βλάπτει καταφανέστατα τα συμφέροντα του ΠΤΑ 
Δυτικής Μακεδονίας. 

Β. Υπάρχει μια συνεχόμενη επιδείνωση και όχληση του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από και άλλους 

οφειλέτες, οι οποίοι μνημονεύονται στο συνημμένο Εισηγητικό Σημείωμα. Επισημαίνεται ότι το 
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ΠΤΑ, πέραν των οικονομικών επιβαρύνσεων, πρέπει να αναζητήσει και να διεκδικήσει την 

αυτονόητη καταβολή των οφειλομένων από τους άλλους εταίρους και ειδικά από όσους δεν 

ανταποκρίνονται, με ό,τι αυτό επιφέρει σε ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους. 

Γ. Για όσα αναγράφονται επιπλέον στο συνταχθέν Εισηγητικό Σημείωμα το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εισήγησης. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το σε ισχύ Καταστατικό στο άρθρο 9 προβλέπεται περί 

αποχώρησης των μελών «Κάθε μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει και διαγράφεται 

από το μητρώο μελών της Εταιρίας, ύστερα από έγγραφη αίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο, η 

οποία υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ημερομηνία αποχώρησής του. Το μέλος 

που αποχωρεί ευθύνεται για την καταβολή της εισφοράς του μέχρι την ημέρα της αποχώρησής 

του. Οι εταίροι που αποχωρούν δεν διατηρούν αξιώσεις στα περιουσιακά στοιχεία, αποθεματικά 

ή οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρίας, τα οποία παραμένουν σ' αυτήν μετά την αποχώρησή 

τους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.» 

 

Εισηγούμαι  
 

1. Την υποβολή δήλωσης αποχώρησης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από το Εκθεσιακό 

Κέντρο Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του Εκθεσιακού Κέντρου 

Δυτικής Μακεδονίας. 

2. Την αναγνώριση των οφειλομένων υποχρεώσεων σε ποσοστό 10% και απαιτήσεων, που 

θα προκύψουν έως την ημερομηνία αποχώρησης. 

3. Την σε κάθε περίπτωση εντολή προς τον εκπρόσωπο του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο ΔΣ 

του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης έως την τυπική ημερομηνία αποχώρησης του ΠΤΑ να 

προτείνει διαχειριστικό έλεγχο και εκκαθάριση του, εφόσον ο διαχειριστικός έλεγχος δεν 

ολοκληρωθεί ή διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα ελλιπούς διαχείρισης του Εκθεσιακού 

Κέντρου. 

4. Το Δ.Σ. να δηλώνει ότι το ΠΤΑ σε περίπτωση δημιουργίας νέου φορέα ο οποίος θα 

αποτελέσει Επιχειρηματικό και Εκθεσιακό Κέντρο, θα στηρίξει τη συγκεκριμένη 

προσπάθεια με τη συμμετοχή τόσο με ανθρώπινους όσο και με οικονομικούς πόρους. 

5. Την εντολή στους εκπροσώπους του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Κοζάνης να μη συμμετέχουν σε αποφάσεις που δημιουργούν νέες οικονομικές 

υποχρεώσεις εφεξής. 

6. Την εκκίνηση των διαδικασιών νομικής διεκδίκησης αναγωγικά έναντι των εταίρων, οι 

οποίοι, αν και υποχρεωμένοι, δεν έχουν προβεί έως σήμερα στην καταβολή προς το 

Ταμείο, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, των ποσών, που το Ταμείο έχει ήδη καταβάλει 

σε εκτέλεση των διαταγών πληρωμής, δυνάμει των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις 

σε βάρος του, για οφειλές του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης.  
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Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος για την υλοποίηση των παραπάνω.” 
 

Επισυνάπτεται το υπ΄ αριθμ. 204/04.02.2019 εισερχόμενο στο ΠΤΑ Εισηγητικό σημείωμα για την 

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, του τμήματος Νομικής 

Υποστήριξης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας. 

 

Στο σημείο αυτό ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. 

Δημήτριος Μαυροματίδης, ανέφερε ότι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το μέλος του Δ.Σ. 

κ. Βόσδου, τον ενημέρωσε ότι απέστειλε ηλεκτρονικά επιστολή (η οποία δεν παρελήφθη κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης) και προφορικά ζήτησε να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στη 

συνεδρίαση ότι ο κ. Βόσδου για το εν λόγω θέμα συμφωνεί με την αποχώρηση του ΠΤΑ από το 

Εκθεσιακό Κέντρο, ζητά τη μη συμμετοχή του ΠΤΑ σε μελλοντική δραστηριότητα νέου φορέα, τη 

διεκδίκηση του χρηματικού ποσού που οφείλουν οι άλλο εταίροι και την αναζήτηση και απόδοση 

ευθυνών για την οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει το Εκθεσιακό Κέντρο. 

 

Κατόπιν έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τον εισηγητή. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Μητλιάγκας πήρε το λόγο και είπε: 

 «1.Καταψηφίζω την υποβολή δήλωσης αποχώρησης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από το 

Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο9 του Καταστατικού του Εκθεσιακού Κέντρου 

Δυτικής Μακεδονίας, καθώς θεωρώ πως η φύση και η θέση του φορέα είναι η συμμετοχή σε 

πρωτοβουλίες που προάγουν την επιχειρηματικότητα την εξωστρέφεια και την επιχειρηματική 

ανάπτυξη του τόπου. Ρόλος του φορέα είναι να γεφυρώνει τις όποιες δυσχέρειες και προβλήματα 

παρουσιάζονται και να εργάζεται ή ακόμα και να ηγείται των προσπαθειών για την επίλυση τους 

και όχι να αποχωρεί. Ρόλος μας είναι να επιλύουμε τα προβλήματα και όχι να αποχωρούμε και 

θεωρώ πως με την ψήφο μου αυτή εκφράζω το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της 

περιοχής. Μετά από χρόνια αδράνειας, η νέα Διοίκηση του Εκθεσιακού Κέντρου με τη συνδρομή 

του ΠΤΑ, δείχνει πιο αποφασισμένη παρά ποτέ να κάνει τομές με σκοπό την εξυγίανση. Με 

δεδομένο ότι έχει ήδη πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση, προτείνω να 

δώσουμε μια περαιτέρω πίστωση χρόνου. Εάν δεν συμμορφωθούν σε 3 ή 6 μήνες, τότε πρέπει το  

ΠΤΑ να προβεί σε δήλωση αποχώρησης. προς την κατεύθυνση αυτή θεωρώ πως πρέπει να 

ενημερωθούν οι υπόλοιποι εταίροι, για την πρόθεση μας να αποχωρήσουμε εντός ορισμένου 

χρόνου (3 ή 6 μήνες), εάν δεν εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Νόμου και των 

εταίρων τους. 

2.Σε περίπτωση που το σώμα λάβει την ανωτέρω απόφαση υπερψηφίζω την 

αναγνώριση των οφειλόμενων υποχρεώσεων σε ποσοστό 10% και απαιτήσεων,  που 

θα προκύψουν έως την ημερομηνία αποχώρησης.  

3. Αναφορικά με το πεδίο 3 ενημερώνω πως το νέο Δ.Σ. του Εκθεσιακού Κέντρου στο πρώτο του 

Δ.Σ. την Τρίτη 15 Ιανουαρίου πήρε ήδη απόφαση για τη διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου 

καθώς και την απόλυση του προσωπικού ( πράξη που κανένα Δ.Σ. ως σήμερα δεν κατάφερε να 

κάνει δεδομένων των συνθηκών του φορέα ). Οπότε θεωρώ πως το πεδίο 3 έχει ήδη 

δρομολογηθεί αναφορικά με «την σε κάθε περίπτωση εντολή προς τον εκπρόσωπο του ΠΤΑ 
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Δυτικής Μακεδονίας στο ΔΣ του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης έως την τυπική ημερομηνία 

αποχώρησης του ΠΤΑ να προτείνει διαχειριστικό έλεγχο και εκκαθάριση του, εφόσον ο 

διαχειριστικός έλεγχος δεν ολοκληρωθεί ή διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα ελλιπούς 

διαχείρισης του Εκθεσιακού Κέντρου». 

4. Συμφωνώ ότι το Δ.Σ. πρέπει να δηλώνει ότι το ΠΤΑ σε περίπτωση δημιουργίας νέου φορέα ο 

οποίος θα αποτελέσει Επιχειρηματικό και Εκθεσιακό Κέντρο, θα στηρίξει τη συγκεκριμένη 

προσπάθεια  με  τη  συμμετοχή  τόσο  με  ανθρώπινους  όσο  και  με  οικονομικούς πόρους. 

Προτείνω να μπει  ο όρος  ότι το ΠΤΑ σε περίπτωση δημιουργίας νέου φορέα θα αναλάβει το 

κόστος για τη σύνταξη της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας που απαιτείται για την 

ίδρυση του νέου αυτού φορέα. Αν και θεωρώ πως το σώμα θα πρέπει να αναθέσει άμεσα τη 

μελέτη αυτή και να εξουσιοδοτήσει το Διευθυντή για τις περαιτέρω ενέργειες. 

5.Την τροποποίηση του πεδίου 5 αναφορικά με την εντολή στους εκπροσώπους του ΠΤΑ 

Δυτικής Μακεδονίας στο Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης να μη συμμετέχουν σε αποφάσεις που 

δημιουργούν νέες οικονομικές υποχρεώσεις εφεξής, εξαιρώντας τη δαπάνη που αφορά την 

ολοκλήρωση του διαχειριστικού ελέγχου, τη λογιστική υποστήριξη και κάθε λειτουργική δαπάνη 

( λογαριασμοί κοινής ωφέλειας ) , το κόστος που ανακύπτει από την απόλυση του προσωπικού 

καθώς και κάθε άλλη πράξη που μπορεί απολογιστικά να αποφέρει κέρδη στο Εκθεσιακό 

Κέντρο Κοζάνης ( έσοδα – έξοδα). 

6.Υπερψηφίζω την εκκίνηση των διαδικασιών νομικής διεκδίκησης αναγωγικά έναντι των 

εταίρων, οι οποίοι, αν και υποχρεωμένοι, δεν έχουν προβεί έως σήμερα στην καταβολή προς το 

Ταμείο, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, των ποσών, που το Ταμείο έχει ήδη καταβάλει σε 

εκτέλεση των διαταγών πληρωμής, δυνάμει των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις σε βάρος 

του, για οφειλές του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης. Σημειωτέων πως αναφορικά με το Κέντρο 

Διαβαλκανικής Συνεργασίας τα αντίστοιχα ποσά προτείνεται να αντληθούν από το ήδη  

υπάρχον Τεχνικό Δελτίο της Π.Ε. αναφορικά με το κόστος εκκαθάρισης του φορέα. Ωστόσο 

θεωρώ πως πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια αποφυγής ένδικών μέσων. 

  

Ταυτόχρονα αισθάνομαι την ανάγκη να απολογηθώ ως Επιμελητηριακός για τη μέχρι σήμερα 
στάση του ΕΒΕ Κοζάνης καθώς δεν τιμά ούτε την ιστορία αλλά ούτε και το ρόλο του φορέα. 
Δεσμεύομαι πως θα πράξω ότι είναι δυνατόν για να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες από τη 
Διοίκηση του ΕΒΕ παρά τα εσωτερικά της προβλήματα. Ούτως ή άλλως όπως όλοι γνωρίζουν 
είμαστε μπροστά σε μία καμπή που θα αλλάξει πλήρως τα δεδομένα και τις σχέσεις με τους 
εταίρους του Επιμελητηρίου. 
 

Τέλος ως γενική τοποθέτηση θεωρώ πως πρέπει το ΠΤΑ να αναλάβει όλες τις αναγκαίες 
πρωτοβουλίες για να οδηγήσει το φορέα στη νέα εποχή, κάνοντας ταυτόχρονα την αυτοκριτική 
του καθώς μέχρι σήμερα με τον τρόπο του συνέβαλε και αυτό στη διόγκωση των χρεών του 
φορέα του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης. Καλώς ή κακώς, διανύοντας τη μεταλιγνιτική περίοδο ο 
μόνος παράγοντας που μπορεί να συνδράμει νομοθετικά και πρακτικά στην παραγωγή 
επιχειρηματικότητας, είναι η Αυτοδιοίκηση και οι δομές της. Αφού φτάσαμε ως εδώ, θα είναι 
πισωγύρισμα να κόψουμε τον "ομφάλιο λώρο" με την επιχειρηματική κοινότητα, λόγω αστοχίας 
των επιμελητηριακών παραγόντων.» 
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Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει  

Ι) ομόφωνα : 

• Την αναγνώριση των οφειλομένων υποχρεώσεων σε ποσοστό 10% και απαιτήσεων, που 

θα προκύψουν έως την ημερομηνία αποχώρησης 

• Την σε κάθε περίπτωση εντολή προς τον εκπρόσωπο του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο ΔΣ 

του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης έως την τυπική ημερομηνία αποχώρησης του ΠΤΑ να 

προτείνει διαχειριστικό έλεγχο και εκκαθάριση του, εφόσον ο διαχειριστικός έλεγχος δεν 

ολοκληρωθεί ή διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα ελλιπούς διαχείρισης του Εκθεσιακού 

Κέντρου 

• Το ΠΤΑ σε περίπτωση δημιουργίας νέου φορέα ο οποίος θα αποτελέσει Επιχειρηματικό 

και Εκθεσιακό Κέντρο, να στηρίξει τη συγκεκριμένη προσπάθεια με τη συμμετοχή τόσο με 

ανθρώπινους όσο και με οικονομικούς πόρους και να αναλάβει το κόστος για τη σύνταξη 

της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας που απαιτείται για την ίδρυση του νέου 

αυτού φορέα, εφόσον αυτό ζητηθεί από το ΕΒΕ, και εξουσιοδοτεί το Διευθυντή για τις 

περαιτέρω ενέργειες 

• Την εντολή στους εκπροσώπους του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στο Εκθεσιακό Κέντρο 

Κοζάνης να μη συμμετέχουν σε αποφάσεις που δημιουργούν νέες οικονομικές 

υποχρεώσεις εφεξής 

• Την εκκίνηση των διαδικασιών νομικής διεκδίκησης αναγωγικά έναντι των εταίρων, οι 

οποίοι, αν και υποχρεωμένοι, δεν έχουν προβεί έως σήμερα στην καταβολή προς το 

Ταμείο, κατά το ποσοστό συμμετοχής τους, των ποσών, που το Ταμείο έχει ήδη καταβάλει 

σε εκτέλεση των διαταγών πληρωμής, δυνάμει των οποίων έχουν επιβληθεί κατασχέσεις 

σε βάρος του, για οφειλές του Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης 

 

και 

ΙΙ) κατά πλειοψηφία,  

• Την υποβολή δήλωσης αποχώρησης του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από το 

Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού του 

Εκθεσιακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 

            μειοψήφισε το τακτικό μέλος του Δ.Σ. κ. Ιωάννης Μητλιάγκας σύμφωνα με τα ανωτέρω 

αναφερόμενα (στο σημείο 1) 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2019 

 

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. Κυριάκος Ιωαννίδης 
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3. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

4. Ιωάννης Μανές 

 

5. Άννα Καρακούλα 

 
6. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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