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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2019 

 

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 

23/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 2ος όροφος), ύστερα από την αρ. 

πρωτ. 1333/19.07.2019 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. Σωτήριος Βόσδου του Θεοδώρου, Περιφερειακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος του πρώτου 

επιλαχόντος συνδυασμού του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ως 

τακτικό μέλος, 

4. Σάββας Σαπαλίδης του Παύλου, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, Πρόεδρος 

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

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

Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, ως τακτικό μέλος, 

6. Δημήτριος Αλβανός του 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 κύριοι 

-  Παναγιώτης Στεργιούλης του Παύλου, Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, 

- Ιωάννης Μητλιάγκας του Πασχάλη, εκπρόσωπος των εργοδοτικών οργανώσεων, 

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

- Ευάγγελος Κουρίας του Ιωάννη, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό 

μέλος,  

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 

ΑΔΑ: ΩΕΦ2ΚΧΨ-0ΩΠ



 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 2 

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. Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τ.Τ.Ε.  

2. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 

3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού 

έτους 2019  

4. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2018 του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 

5. Συμμετοχή του ΠΤΑ σε υποβολή προτάσεων για προσκλήσεις Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

ΘΕΜΑ 3ο 

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων εσωτερικού και εξωτερικού 

έτους 2019 

 

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

αναφέροντας τα εξής: 

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη, για την κάλυψη των μετακινήσεων των υπαλλήλων του 
ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας για τους μήνες Φεβρουάριο 2019 με Ιούνιο 2019 στα πλαίσια:  

• Συνεργασίας των τμημάτων διασύνδεσης Γρεβενών , Καστοριάς και Φλώρινας με την Έδρα 
του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), 

• Συναντήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έργα, 

• Συναντήσεων στους Συνοριακούς Σταθμούς Νίκης και Κρυσταλλοπηγής για διαχείριση 
διαφόρων θεμάτων που αφορούν πληρωμές ή ελέγχους επί δαπανών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας, 

• Σεμιναρίων και συσκέψεων που λαμβάνουν χώρα για υπηρεσιακούς σκοπούς, αλλά και 
για συνεννοήσεις σε θέματα πληρωμών έργων και δαπανών τρίτων , 

• Επισκέψεις στο εξωτερικό για στήριξη θεμάτων του Ταμειου 
 
Για δαπάνη οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης στην ημεδαπή κωδικός Προϋπολογισμού φορέα: 
64.01.00 ποσό 15.000,00 €.  
 
Για δαπάνη οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης στην αλλοδαπή κωδικός Προϋπολογισμού φορέα 
64.01.01 ποσό 3.000,00 € 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω υποχρέωση οφείλεται στην ανάγκη προσαρμογής των 
διαδικασιών μας από την ένταξη μας στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το υπ. 
Αριθμ. 29324/15-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ) με το 
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οποίο μας κοινοποιείται ότι η ΕΛ. ΣΤΑΤ επικαιροποίησε τον Υποτομέα «S1313 OTA» στον οποίο 
συμπεριλήφθηκε με αναδρομική ισχύ το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από τον Σεπτέμβριο του 
2017 χωρίς να δίνεται το αναγκαίο διάστημα προσαρμογής. 
Επιπλέον τονίζεται ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. οικ.22324ΕΞ20112-3-2019  έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ) επισημαίνεται η Υποχρέωση των 
Φορέων Δημοσίου Τομέα για ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής  
 

 

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

σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την έγκριση της δαπάνης, για την κάλυψη των 
μετακινήσεων των υπαλλήλων του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας για τους μήνες Φεβρουάριο 2019 με 
Ιούνιο 2019 στα πλαίσια:  

• Συνεργασίας των τμημάτων διασύνδεσης Γρεβενών , Καστοριάς και Φλώρινας με την Έδρα 
του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), 

• Συναντήσεων στις Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και έργα, 

• Συναντήσεων στους Συνοριακούς Σταθμούς Νίκης και Κρυσταλλοπηγής για διαχείριση 
διαφόρων θεμάτων που αφορούν πληρωμές ή ελέγχους επί δαπανών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -  Δυτικής Μακεδονίας, 

• Σεμιναρίων και συσκέψεων που λαμβάνουν χώρα για υπηρεσιακούς σκοπούς, αλλά και 
για συνεννοήσεις σε θέματα πληρωμών έργων και δαπανών τρίτων , 

• Επισκέψεις στο εξωτερικό για στήριξη θεμάτων του Ταμείου, 
 
την έγκριση της δαπάνης, οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης στην ημεδαπή κωδικός 
Προϋπολογισμού φορέα: 64.01.00 ποσό 15.000,00 €,  
 
την έγκριση της δαπάνης, οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης στην αλλοδαπή κωδικός 
Προϋπολογισμού φορέα 64.01.01 ποσό 3.000,00 €. 
 
Σημειώνεται ότι η παραπάνω υποχρέωση οφείλεται στην ανάγκη προσαρμογής των 
διαδικασιών του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας από την ένταξή του στους Φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης σύμφωνα με το υπ. Αριθμ. 29324/15-4-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ) με το οποίο κοινοποιήθηκε ότι η ΕΛ. ΣΤΑΤ επικαιροποίησε τον Υποτομέα 
«S1313 OTA» στον οποίο συμπεριλήφθηκε με αναδρομική ισχύ το ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας 
από τον Σεπτέμβριο του 2017 χωρίς να δίνεται το αναγκαίο διάστημα προσαρμογής. 
Επιπλέον τονίζεται ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. οικ.22324ΕΞ20112-3-2019  έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ) επισημαίνεται η Υποχρέωση των 
Φορέων Δημοσίου Τομέα για ένταξη στο σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2019 

 

 

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 Πλακεντάς 

 

2. Σωτήριος Βόσδου  

 

3. Σάββας Σαπαλίδης  

 

4. Ιωάννης Μανές 

 

5. Δημήτριος Αλβανός 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γραμματέας 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης                                       Ασλανίδου Δήμητρα 
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