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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 4ο 

Μεταφορά ποσού από λειτουργικά για κάλυψη ποσού κατάσχεσης  

 

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

αναφέροντας τα εξής: 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας διατηρεί λογαριασμούς σε διάφορα 

πιστωτικά ιδρύματα για την εξυπηρέτηση προγραμμάτων και έργων που συγχρηματοδοτούνται.  

Στην Τράπεζα Πειραιώς έχει ανοιχθεί λογαριασμός για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος LIFE AMYBEAR  «Improving Human – Bear Coexistence conditions in Municipality 

of Amyntaion», με κωδικό έγκρισης LIFE 15 NAT/GR/001108, για το οποίο έχει ορισθεί ως δάνεια 

οικονομική υπηρεσία, κατόπιν αιτήματος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής 

Μακεδονίας, σύμφωνα με την 21/2016 απόφασης του Δ.Σ του ΠΤΑ (ΑΔΑ:7Ι99ΚΧΨ-5ΣΣ). 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα του «Εκθεσιακού κέντρου 

Δυτικής Μακεδονίας» σε ποσοστό 10%. 

Κατόπιν του Κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων του κ. Ιωάννη Μπλιούμη του Κωνσταντίνου και των 

με αριθμό Λ-186/2019 και Λ-267/2019 δηλώσεων τρίτου του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλές 

του «Εκθεσιακού Κέντρου Κοζάνης», κατασχέθηκαν από το λογαριασμό του ΠΤΑ που τηρεί για το 

εν λόγω πρόγραμμα ως δάνεια οικονομική υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 

Δυτικής Μακεδονίας το ποσό των 27.281,98 είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός 

ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών. 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι έχει μειωθεί το συνολικό ποσό χρηματοδότησης 

του έργου και για την ορθή εκτέλεση του.  

 

Εισηγούμαι 
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Την μεταφορά ποσού 27.281,98 είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και 

ενενήντα οκτώ λεπτών και των σχετικών εξόδων μεταφοράς, από το λογαριασμό 

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» με ΙΒΑΝ: GR6401405070507002001000062 που τηρεί το ΠΤΑ Δυτικής 

Μακεδονίας στη Τράπεζα Alpha Bank στο λογαριασμό «AMYBEAR» με 

IBAN:GR5001722500005250084912152 που τηρεί το ΠΤΑ στην Τράπεζα Πειραιώς για το εν 

λόγω πρόγραμμα. 

 

Κατόπιν έγιναν διευκρινιστικές ερωτήσεις οι οποίες απαντήθηκαν από τον εισηγητή. 

 

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

μεταφορά ποσού 27.281,98 είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα 

οκτώ λεπτών και των σχετικών εξόδων μεταφοράς, από το λογαριασμό «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» με 

ΙΒΑΝ: GR6401405070507002001000062 που τηρεί το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στη Τράπεζα 

Alpha Bank στο λογαριασμό «AMYBEAR» με IBAN:GR5001722500005250084912152 που τηρεί 

το ΠΤΑ στην Τράπεζα Πειραιώς για το εν λόγω πρόγραμμα. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2019 

 

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 

 

3. Ιωάννης Μητλιάγκας  

 

4. Ιωάννης Μανές 

 

5. Άννα Καρακούλα 

 

6. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 

ΑΔΑ: 6ΙΛ4ΚΧΨ-1ΞΣ
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