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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/2019 

 

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), 23516/324/11-02-

2019 (ΑΔΑ:9ΕΥΠ7ΛΨ-ΡΥΟ) (ΦΕΚ 68/ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ. 15.02.2019) τροποποιήσεις, συνήλθε σήμερα 

22/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΜΕΓΑΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 2ος όροφος), 

ύστερα από την αρ. πρωτ. 752/19.04.2019 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. 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. Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος 

Δ.Σ. Ε.Β.Ε. Φλώρινας ως τακτικό μέλος 

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

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

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

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

8. Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό 

μέλος, 

 

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, ο κύριος Βασίλειος Κωτούλας, τακτικό μέλος, ο οποίος κλήθηκε 

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. Τακτοποίηση Λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα 

2. Αντικατάσταση Διαχειριστή Ηλεκτρονικών Συναλλαγών 

3. Άνοιγμα Λογαριασμού αποδοχών στην Τ.Τ.Ε. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Τακτοποίηση Λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα 

 

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

αναφέροντας τα εξής: 

 
Έχοντας υπόψη :  
1.Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α’/1994), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 4  του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/1997) και αυτές 
του άρθρου 18  του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α’/2001).  
2.Τις διατάξεις των άρθρων 190, 191, 192 και 193 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 16 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/ Α΄/2014). 
3.Την υπ΄ αριθ. 4683/9-2-1998 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
140/Β’/1998), όπως συμπληρώθηκε με τα ΦΕΚ 1352/Β’/2001, ΦΕΚ 561/Β’/2001 και ΦΕΚ 
238/Β’/2008. 
4.Την αριθ. 2141/22-1-1998 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών 
Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78/Β’/1998), όπως διορθώθηκε και τροποποιήθηκε στα ΦΕΚ 286/Β’ 
/1998, ΦΕΚ 288/Β’/1998 και ΦΕΚ 1428/Β’ /2001. 
5.Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/2014) «Αρχές Δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»  
6.Το μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης ΕΛ.ΣΤΑΤ, υποτομέας ΟΤΑ S1313. 
7.Την υπ΄ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
(ΦΕΚ104/ Β΄/24.01.2019) «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 
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προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10του 
άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει». 
8.Την ανάγκη για άμεση και εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας.  
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη.  
 

Εισηγούμαι 
 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της υπ΄ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 
απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ104/ Β΄/24.01.2019) «Καθορισμός 
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει», 
στην οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «…2.Οι Φορείς μεριμνούν για τον περιορισμό του πλήθους 
των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που 
απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσης θα πρέπει άμεσα να προβούν 
στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή 
μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίον 
συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος…» 
 
Στα πλαίσια της συμμόρφωσης με την ανωτέρω νομοθεσία εισηγούμαι: 
 
 
Α.  Το Κλείσιμο του Λογαριασμού «ΤΟΠ.Σ.Α»  
 
με IBAN: GR0201408600860002002023598 
 
O ανωτέρω λογαριασμός ανοίχθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Δυτικής 
Μακεδονίας για τους σκοπούς του έργου «Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης» με ενάριθμο 
2012ΕΠ00580085 . Ο Λογαριασμός έχει μηδενικό υπόλοιπο και έμεινε ακίνητος από 29-10-2015. 
Επειδή ο σκοπός για τον οποίο ανοίχθηκε έχει παρέλθει εισηγούμαι το κλείσιμο του 
λογαριασμού αυτού. 
 
 
Β. Τη μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών του Πράσινου Ταμείου όπως εμφανίζονται 
παρακάτω στο Λογαριασμό «Λειτουργικά», ο οποίος θα μεταφερθεί εξολοκλήρου στο 
Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην ΤΤΕ και το κλείσιμο των λογαριασμών αυτών. 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - IBAN ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ» 
IBAN: GR5901405070507002001000249 

 
24.841,90 € 

 «ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΕΣ» 
IBAN: GR4101405070507002001000476 

 
6.674,57 € 

 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 
IBAN: GR6301405070507002001000468 

 
19.656,61 € 

 «ΦΥΤΩΡΙΑ - ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ»  
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IBAN: GR6701405070507002002005025 9,90 € 

Σύνολο προς μεταφορά στο Λογαριασμό  
«Λειτουργικά» 
 GR6401405070507002001000062: 

 
51.182,98 € 

 
Οι Λογαριασμοί του «Πράσινου Ταμείου», όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, 
ανοίχθηκαν για να εξυπηρετήσουν τα αντίστοιχα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, συνεπώς 
έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν. Προς συμμόρφωση με την ως άνω υπουργική 
απόφαση εισηγούμαι την μεταφορά των υπολοίπων που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί αυτοί 
στο λογαριασμό «Λειτουργικά» GR6401405070507002001000062, ώστε να μεταφερθούν 
αργότερα στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να κλείσουν 
οι λογαριασμοί αυτοί. Σε περίπτωση που απαιτηθούν ποσά προς επιστροφή αρμοδίως, θα 
αποδοθούν από το λογαριασμό αυτό. 
 
Γ. Τη Μεταφορά ποσών από το λογαριασμό «Προθεσμιακός» στους Λογαριασμούς «Πολιτεία» 
και «Λειτουργικά» και το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού. 
 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - IBAN ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 
«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ» 
IBAN: GR9701408600860002002023440 

 
159.983,20 € 

 
Ποσό προς μεταφορά στο λογαριασμό: 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
IBAN: GR8901405070507002002001622 

 

 
111.979,05 € 

 
Ποσό προς μεταφορά στο λογαριασμό: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» 
IBAN: GR6401405070507002001000062 
 

 
48.004,15 € 

 
Στο λογαριασμό «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ» με IBAN: GR9701408600860002002023440, περιέχονται τα 
ποσά από τόκους καταθέσεων που προήλθαν από τους δύο προθεσμιακούς λογαριασμούς που 
τηρεί το ΠΤΑ από χρήματα που αφορούν τα «Λειτουργικά» και το «Πολιτεία», στα πλαίσια του 
περιορισμού του πλήθους των λογαριασμών του Ταμείου σύμφωνα με την σχετική Υπουργική 
απόφαση, εισηγούμαι τη μεταφορά του ποσού των τόκων στους αντίστοιχους λογαριασμούς που 
τηρούνται από το Ταμείο όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα και το κλείσιμο του 
λογαριασμού αυτού. 
 
Δ. Τη μεταφορά ποσών που κατατέθηκαν από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού για Ηλεκτρονικά 
Παράβολα, από το λογαριασμό «Λειτουργικά» στο Λογαριασμό «Παράβολα»  
 
Επειδή εκ παραδρομής δηλώθηκε ο λογαριασμός «Λειτουργικά» με ΙΒΑΝ: 
GR6401405070507002001000062  για την κατάθεση ηλεκτρονικών παράβολων ενώ υφίσταται 
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λογαριασμός για το σκοπό αυτό , εισηγούμαι τη μεταφορά ποσού 4.365,00 € από το λογαριασμό 
«Λειτουργικά» με ΙΒΑΝ: GR6401405070507002001000062 στο λογαριασμό «Παράβολα» IBAN: 
GR2701405070507002002005551. 
 
Ε. Τη μεταφορά του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού «Λειτουργικά» με IBAN 
GR6401405070507002001000062 στο νέο λογαριασμό Ταμειακής διαχείρισης στην ΤΤΕ  
 
Εισηγούμαι τη μεταφορά του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού «Λειτουργικά»  όπως θα 
έχει διαμορφωθεί την ημερομηνία της μεταφοράς, με IBAN GR6401405070507002001000062 
στο νέο λογαριασμό Ταμειακής διαχείρισης στην ΤΤΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α  
παράγραφος 10 όπου ορίζεται ότι «Oι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται 
με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους 
διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος…» σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 6 όπου 
ορίζεται: «Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, 
πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών σε λογαριασμούς υπό τον ενιαίο λογαριασμό…»….. και της παραγράφου 7 «..Με 
την απόφαση της παραγράφου 6 ή με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζονται οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να μεταφέρουν το 
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τους σε λογαριασμούς υπό τον ενιαίο λογαριασμό. 
Στο λογαριασμό αυτό, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 665/01-4-2013 έγγραφο του ΠΤΑ Δυτικής 
Μακεδονίας περιλαμβάνονται υπόλοιπα έργων – Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν κλείσει, 
για την λογιστική τακτοποίηση των ποσών αυτών.  
Όλες οι μεταφορές χρηματικών ποσών θα γίνουν από τους οριζόμενους υπαλλήλους σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ.1764/29-10-2018 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ. 
 

 

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα  
σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου άρθρου της υπ΄ αριθμ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/21-1-2019 
απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ104/ Β΄/24.01.2019) «Καθορισμός 
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός των φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10του άρθρου 69Α του ν.4270/2014 όπως ισχύει», 
στην οποία μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «…2.Οι Φορείς μεριμνούν για τον περιορισμό του πλήθους 
των λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που 
απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους. Επίσης θα πρέπει άμεσα να προβούν 
στο κλείσιμο των αδρανών τραπεζικών λογαριασμών, των λογαριασμών με ιδιαίτερα χαμηλά ή 
μηδενικά υπόλοιπα, καθώς και λογαριασμών των οποίων έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίον 
συστάθηκαν και να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος…» 
Α.  Το Κλείσιμο του Λογαριασμού «ΤΟΠ.Σ.Α»  
με IBAN: GR0201408600860002002023598 
O ανωτέρω λογαριασμός ανοίχθηκε με την υπ΄αριθμ. 14/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ Δυτικής 
Μακεδονίας για τους σκοπούς του έργου «Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης» με ενάριθμο 
2012ΕΠ00580085. Ο Λογαριασμός έχει μηδενικό υπόλοιπο και έμεινε ακίνητος από 29-10-2015. 
Επειδή ο σκοπός για τον οποίο ανοίχθηκε έχει παρέλθει αποφασίζεται το κλείσιμο του 
λογαριασμού αυτού. 
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Β. Τη μεταφορά των υπολοίπων των λογαριασμών του Πράσινου Ταμείου όπως εμφανίζονται 
παρακάτω στο Λογαριασμό «Λειτουργικά», ο οποίος θα μεταφερθεί εξολοκλήρου στο 
Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην ΤΤΕ και το κλείσιμο των λογαριασμών αυτών. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - IBAN ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΑΣΩΝ» 
IBAN: GR5901405070507002001000249 

 
24.841,90 € 

 «ΛΑΘΡΟΫΛΟΤΟΜΙΕΣ» 
IBAN: GR4101405070507002001000476 

 
6.674,57 € 

 «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 
IBAN: GR6301405070507002001000468 

 
19.656,61 € 

 «ΦΥΤΩΡΙΑ - ΣΠΟΡΟΣΥΛΛΟΓΗ» 
IBAN: GR6701405070507002002005025 

 
9,90 € 

Σύνολο προς μεταφορά στο Λογαριασμό  
«Λειτουργικά» 
 GR6401405070507002001000062: 

 
51.182,98 € 

Οι Λογαριασμοί του «Πράσινου Ταμείου», όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα, 
ανοίχθηκαν για να εξυπηρετήσουν τα αντίστοιχα έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, συνεπώς 
έχει παύσει ο σκοπός για τον οποίο συστάθηκαν. Προς συμμόρφωση με την ως άνω υπουργική 
απόφαση αποφασίζεται η μεταφορά των υπολοίπων που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί αυτοί 
στο λογαριασμό «Λειτουργικά» GR6401405070507002001000062, ώστε να μεταφερθούν 
αργότερα στο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε να κλείσουν 
οι λογαριασμοί αυτοί. Σε περίπτωση που απαιτηθούν ποσά προς επιστροφή αρμοδίως, θα 
αποδοθούν από το λογαριασμό αυτό. 
Γ. Τη Μεταφορά ποσών από το λογαριασμό «Προθεσμιακός» στους Λογαριασμούς «Πολιτεία» 
και «Λειτουργικά» και το κλείσιμο του λογαριασμού αυτού. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ - IBAN ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

 
«ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ» 
IBAN: GR9701408600860002002023440 

 
159.983,20 € 

 
Ποσό προς μεταφορά στο λογαριασμό: 
«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 
IBAN: GR8901405070507002002001622 

 

 
111.979,05 € 

 
Ποσό προς μεταφορά στο λογαριασμό: 
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ» 
IBAN: GR6401405070507002001000062 
 

 
48.004,15 € 

Στο λογαριασμό «ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΟΣ» με IBAN: GR9701408600860002002023440, περιέχονται τα 
ποσά από τόκους καταθέσεων που προήλθαν από τους δύο προθεσμιακούς λογαριασμούς που 
τηρεί το ΠΤΑ από χρήματα που αφορούν τα «Λειτουργικά» και το «Πολιτεία», στα πλαίσια του 
περιορισμού του πλήθους των λογαριασμών του Ταμείου σύμφωνα με την σχετική Υπουργική 
απόφαση, αποφασίζεται η μεταφορά του ποσού των τόκων στους αντίστοιχους λογαριασμούς 
που τηρούνται από το Ταμείο όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα και το κλείσιμο του 
λογαριασμού αυτού. 
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Δ. Τη μεταφορά ποσών που κατατέθηκαν από τη ΔΟΥ Κατοίκων Εξωτερικού για Ηλεκτρονικά 
Παράβολα, από το λογαριασμό «Λειτουργικά» στο Λογαριασμό «Παράβολα»  
Επειδή εκ παραδρομής δηλώθηκε ο λογαριασμός «Λειτουργικά» με ΙΒΑΝ: 
GR6401405070507002001000062  για την κατάθεση ηλεκτρονικών παράβολων ενώ υφίσταται 
λογαριασμός για το σκοπό αυτό , αποφασίζεται η μεταφορά ποσού 4.365,00 € από το 
λογαριασμό «Λειτουργικά» με ΙΒΑΝ: GR6401405070507002001000062 στο λογαριασμό 
«Παράβολα» IBAN: GR2701405070507002002005551. 
Ε. Τη μεταφορά του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού «Λειτουργικά» με IBAN 
GR6401405070507002001000062 στο νέο λογαριασμό Ταμειακής διαχείρισης στην ΤΤΕ  
Αποφασίζεται η μεταφορά του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού «Λειτουργικά»  όπως θα 
έχει διαμορφωθεί την ημερομηνία της μεταφοράς, με IBAN GR6401405070507002001000062 
στο νέο λογαριασμό Ταμειακής διαχείρισης στην ΤΤΕ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69Α  
παράγραφος 10 όπου ορίζεται ότι «Oι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί 
προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται 
με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄και β΄βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους 
διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος…» σε συνδυασμό με αυτές της παραγράφου 6 όπου 
ορίζεται: «Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, 
πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών σε λογαριασμούς υπό τον ενιαίο λογαριασμό…»….. και της παραγράφου 7 «..Με 
την απόφαση της παραγράφου 6 ή με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζονται οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να μεταφέρουν το 
σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τους σε λογαριασμούς υπό τον ενιαίο λογαριασμό. 
Στο λογαριασμό αυτό, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 665/01-4-2013 έγγραφο του ΠΤΑ Δυτικής 
Μακεδονίας περιλαμβάνονται υπόλοιπα έργων – Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που έχουν κλείσει, 
για την λογιστική τακτοποίηση των ποσών αυτών.  
Όλες οι μεταφορές χρηματικών ποσών θα γίνουν από τους οριζόμενους υπαλλήλους σύμφωνα 
με την υπ΄ αριθμ.1764/29-10-2018 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ. 
 
   

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2019 

 

 

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. Παναγιώτης Στεργιούλης  

 

3. Σωτήριος Βόσδου  

 
4. Σάββας Σαπαλίδης  

 
5. Ιωάννης Μητλιάγκας  
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6. Ιωάννης Μανές 

 

7. Ευάγγελος Κουρίας 

 
 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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