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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 
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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. 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 5ο 

Συμμετοχή του ΠΤΑ σε υποβολή προτάσεων για προσκλήσεις Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

 

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

αναφέροντας τα εξής: 

Προτείνεται η συμμετοχή του ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή των παρακάτω τριών 
έργων: 

CINTRAN 
Πρόγραμμα: H2020  
Θεματική Ενότητα: LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις 
μετάβασης προς καθαρή ενέργεια" 
Το προτεινόμενο έργο απαντά στη θεματική ενότητα "LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Κοινωνικές 
και ανθρωπιστικές διαστάσεις μετάβασης προς καθαρή ενέργεια" της πρόσκλησης “Building A 
Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean And Efficient Energy” του  Προγράμματος 
Ορίζοντας 2020 (H2020). Μέσω διεπιστημονικής έρευνας, οι κύριοι στόχοι του έργου είναι: 

• Καθιέρωση και εφαρμογή ενός θεωρητικού πλαισίου για την επεξήγηση των προτύπων 

και της δυναμικής των διαρθρωτικών αλλαγών στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα  

• Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, το έργο θα αναπτύξει μια τυπολογία περιφερειών με υψηλή 

ένταση άνθρακα που βασίζονται σε εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων, 

συμπεριλαμβανομένων των δεικτών ευπάθειας (vulnerability), των κοινωνικοοικονομικών 

εξελίξεων, των επιπτώσεων από σενάρια και στρατηγικές χαμηλών εκπομπών, της 

μετανάστευσης κ.λπ. 

• Αξιολόγηση των συνεπειών της δομικής αλλαγής σε επιλεγμένες περιοχές εστίασης με 

βάση 
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• τις κύριες κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις (ΑΕΠ, εργασία, ανεργία) και τις επιπτώσεις 

τους στη βιωσιμότητα του τοπικού περιβάλλοντος και οικονομίας. 

• Πολιτικές της μετάβασης (βασικοί πολιτικοί παράγοντες και δίκτυα, 

συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών τους για την προώθηση ή την άρνηση της 

μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών) 

• Κοινωνικο-δημογραφικές προκλήσεις (εκπαίδευση, δεξιότητες, φύλο, μετανάστευση) 

• Να αξιολογήσει πρακτικά την πρόοδο της μετάβασης και του μετασχηματισμού της 

τοπικής οικονομίας, να εντοπίσει και να αξιολογήσει τις στρατηγικές και τις πολιτικές 

αντιμετώπισης (αξιολόγησης του κόστους πολιτικής των μετασχηματισμών). Να αναλύσει 

τις κύριες διαφορές μεταξύ των περιφερειών που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη 

μετάβαση και εκείνων που μένουν πίσω; 

• Αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς και επαναληψιμότητας των στρατηγικών 

αντιμετώπισης σε ένα ευρύτερο φάσμα περιφερειών. 

Το επίκεντρο του έργου είναι οι μελέτες περιπτώσεων σε επίπεδο περιφέρειας, με τη Δυτική 
Μακεδονία να είναι μια από τις περιοχές που έχουν επιλεχθεί για να εξεταστούν σε βάθος. Η 
Δυτική Μακεδονία θα επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα του έργου, τόσο άμεσα (π.χ. 
μέσω της μεγαλύτερης εμπλοκής των εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) και της ανάπτυξης 
και αξιολόγησης αποτελεσματικών στρατηγικών αντιμετώπισης) όσο και έμμεσα (μέσω 
δημιουργίας ικανοτήτων σε τοπικό επίπεδο, της μεταφοράς γνώσης από άλλες περιοχές της ΕΕ 
κ.λπ.). 
Το έργο διευθύνεται από το Ινστιτούτο Wuppertal για το Κλίμα και την Ενέργεια. Η κοινοπραξία 
περιλαμβάνει εταίρους από την Ελλάδα (E3Modelling), Πολωνία (Wise Europa), Γερμανία (DIW-
TU Berlin, ICLEI), Σουηδία (Πανεπιστήμιο Chalmers), Αυστρία (Βιέννη Ινστιτούτο Διεθνών 
Οικονομικών Σπουδών) Sussex-SPRU) και τη Νορβηγία (Πανεπιστήμιο του Bergen). 

eSense 
Πρόγραμμα: H2020  
Θεματική Ενότητα: LC-SC3-ΕΕ-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement 
the Energy Union" 
Το προτεινόμενο έργο απαντά στη θεματική ενότητα “Στήριξη του δημόσιου τομέα για την 
υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης” της πρόσκλησης “Building A Low-Carbon, Climate Resilient 
Future: Secure, Clean And Efficient Energy” του  Προγράμματος Ορίζοντας 2020 (H2020).  
Η οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy 
Efficiency Directive) προκάλεσε πολυάριθμες θετικές εξελίξεις στα κράτη μέλη, θέτοντας στόχους 
για την παροχή κινήτρων και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε προγράμματα ενεργειακής 
απόδοσης σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει πλήρως την 
οδηγία και χρειάζεται πρόσθετη στήριξη για την οικοδόμηση ικανοτήτων και τεχνογνωσίας. 
Δεδομένου ότι οι τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές έχουν καθοριστικό ρόλο στη 
θέσπιση φιλόδοξων στρατηγικών ενεργειακής απόδοσης, πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική 
δέσμευση σε τοπικό επίπεδο και να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και την αποτελεσματική 
παρακολούθηση συγκεκριμένων λύσεων και ενεργειών ενεργειακής απόδοσης. 
Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή νέων μεθόδων πληθοπορισμού (crowdsourcing), 
σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και αξιοποιώντας μια καινοτόμο πλατφόρμα δημόσιας 
διαβούλευσης που ενσωματώνει δυνατότητες κοινωνικών δικτύων και γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών (GIS). Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει τις δημόσιες 
αρχές να διαβιβάσουν το περιεχόμενο της Κοινοτική Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση στο 
ευρύ κοινό και να συγκεντρώσουν τις λεπτομερείς απόψεις των πολιτών και των ενδιαφερομένων 
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μερών για την ανάπτυξη μεταβατικών χαρτών πορείας που σαφώς υπογραμμίζουν την πορεία 
προς τους ευρωπαϊκούς μακροπρόθεσμους στόχους για το 2050.  Το έργο, θα βοηθήσει στην 
αλληλεπίδραση πολιτών και δημοσίων αρχών σε πραγματικό χρόνο, αλλά θα είναι επίσης ένα 
ισχυρό εργαλείο GIS, βοηθώντας κάθε αρχή που σχεδιάζει και υλοποιεί στρατηγικά σχέδια για 
την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το προτεινόμενο σχέδιο, υποστηριζόμενο από προσεκτικά 
σχεδιασμένες δραστηριότητες διάδοσης και κατάρτισης, θα βοηθήσει επίσης τις δημόσιες αρχές 
να αποκτήσουν νέες πληροφορίες από το κοινό κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, βοηθώντας 
έτσι τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εμπλέξουν τους σχετικούς ενδιαφερόμενους στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η επίτευξη αυτού του στόχου οδηγεί άμεσα τόσο στην 
εξοικονόμηση κόστους όσο και στον αυξημένο βαθμό «εκδημοκρατισμού» και 
«κοινωνικοποίησης» της συμμετοχής των πολιτών, βοηθώντας ενεργά τις δημόσιες αρχές να 
διαμορφώσουν πολιτικές για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων που σχετίζονται με ένα 
βιώσιμο μέλλον με καθαρή ενέργεια. 
Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

• Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και επενδύσεις 

σε βιώσιμη ενέργεια που ενεργοποιούνται στο έδαφος των συμμετεχόντων μερών από το 

έργο. 

• Υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα με βελτιωμένη ικανότητα / δεξιότητες. 

• Νέες ή βελτιωμένες πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση. 

• Βελτιωμένη υλοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται μέσω επιτυχώς 

εφαρμοζόμενων συστημάτων υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης ή εναλλακτικών μέτρων 

πολιτικής. 

• Βελτιωμένα και συνεπή συστήματα παρακολούθησης και επαλήθευσης για εξοικονόμηση 

ενέργειας σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης. 

Το ΠΤΑ θα συμμετέχει ως εταίρος στο εταιρικό σχήμα που διαμορφώνεται.  
CHaNCE 

Πρόγραμμα: INTERREG ADRION  
Άξονας Προτεραιότητας 1: Innovative and smart Region 
Θεματική Ενότητα 2: Social Innovation  
Το πρόγραμμα Interreg Adriatic-Ionian 2014-2020 ("ADRION"), το οποίο δημιουργήθηκε στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, η οποία είναι ένας από τους στόχους της 
πολιτικής συνοχής, στο πλαίσιο της τρίτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τον Άξονα 
Προτεραιότητας 1, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους επιλέξιμους δημόσιους φορείς να 
υποβάλουν προτάσεις έργων. 
Γενικός στόχος του προγράμματος ADRION είναι να αποτελέσει κινητήριο μοχλό πολιτικής και 
καινοτόμο διακυβέρνηση για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μεταξύ των κρατών 
εταίρων, αξιοποιώντας τους πλούσιους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους πόρους γύρω 
από την Αδριατική και το Ιόνιο και ενισχύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 
περιοχή του προγράμματος. 
Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να συμβάλει στη δημιουργία ευνοϊκού οικοσυστήματος για 
την κοινωνική καινοτομία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο οι 
αναδυόμενες ανάγκες και προκλήσεις της περιοχής από την άποψη της την κοινωνική ένταξη, την 
καταπολέμηση της φτώχειας, την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία και την αγορά εργασίας, 
τις δημογραφικές αλλαγές και τη γήρανση του πληθυσμού. Συγκεκριμένα το έργο, θα υλοποιήσει 
μελέτες στην περιοχή των εταίρων σχετικά με τις ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και τη 
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συμμετοχή των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των μεταναστών και των μειονεκτουσών 
ομάδων. Οι εταίροι του έργου θα προβούν σε λεπτομερή μελέτη και χαρτογράφηση της 
τρέχουσας κατάστασης, των αναγκών του οικολογικού τομέα και της καλύτερης συμμετοχής των 
περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων και των 
καλύτερων μεθόδων κατάρτισης. Για το λόγο αυτό, οι εταίροι θα υλοποιήσουν τις παρακάτω 
ενέργειες: 

• Προσδιορισμός και καταγραφή των παραγωγών στον πρωτογενή τομέα, των οργανώσεων 

και των επιχειρηματιών του γεωργικού τομέα εφαρμόζοντας βέλτιστες πρακτικές στον 

τομέα της οικολογικής γεωργίας. 

• Διερεύνηση πρακτικών, υπηρεσιών και εργαλείων κοινωνικής καινοτομίας που 

εφαρμόζονται στις διάφορες εμπλεκόμενες χώρες. 

• Κοινή χρήση μεθοδολογιών, προσεγγίσεων, εμπειριών και εργαλείων σε διακρατικό 

επίπεδο και προσδιορισμός των βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να μεταφερθούν. 

• Χαρτογράφηση και προσδιορισμός των ομάδων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, 

των μεταναστών και των μειονεκτουσών ομάδων που θα εκπαιδευτούν και θα 

υποστηριχθούν με την εύρεση εργασίας στο πλαίσιο του έργου. 

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης των συμμετεχόντων μετά την κατάρτιση, ένταξη 

των Σωματείων, συμφωνίες μεταξύ οργανισμών επαγγελματικής κατάρτισης και 

επιχειρηματιών από τον αγροτικό τομέα  

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανάπτυξη και στήριξη νέων κοινωνικών νέων 

επιχειρήσεων. 

• Θέσπιση κοινών προτύπων για την ανάπτυξη στρατηγικών και σχεδίων δράσης που 

σχετίζονται με την κοινωνική επιχειρηματικότητα με στόχο τη δημιουργία θετικών 

κοινωνικών επιπτώσεων στην περιοχή. 

• Ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών πολιτικών / στρατηγικών και σχεδίων δράσης που 

στοχεύουν στην αντιμετώπιση των πραγματικών εμποδίων στην τρέχουσα εφαρμογή της 

πολιτικής και στις νέες κοινωνικές αλλαγές που υπάρχουν στην περιοχή. 

• Διερεύνηση νέων τρόπων συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ διαφόρων παραγόντων 

του γεωργικού τομέα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι 

ανάγκες των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων. 

Το ΠΤΑ θα συμμετέχει ως εταίρος στο εταιρικό σχήμα που διαμορφώνεται. 
 
 

Εισηγούμαι 
 

Την έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα για τις παρακάτω προτάσεις: 

 

1. Πρόταση CINTRAN 

Πρόγραμμα: H2020  

Θεματική Ενότητα: LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις 
μετάβασης προς καθαρή ενέργεια" 

2. Πρόταση eSense 

Πρόγραμμα: H2020  

ΑΔΑ: ΩΡ11ΚΧΨ-ΠΥΛ
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Θεματική Ενότητα: LC-SC3-ΕΕ-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement 
the Energy Union" 

3. CHaNCE 

Πρόγραμμα: INTERREG ADRION, Άξονας Προτεραιότητας 1: Innovative and smart Region 

Θεματική Ενότητα 2: Social Innovation  

 

Εξουσιοδοτούνται  για τις παραπάνω προτάσεις ο Πρόεδρος για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
και ο Διευθυντής για την επεξεργασία και όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες 
(προϋπολογισμός, προσωπικό, υποέργα, κλπ). 

 
 

Στο σημείο αυτό τέθηκαν ερωτήσεις οι οποίες και απαντήθηκαν. 

Το μέλος του Δ.Σ. κ. Σωτήριος Βόσδου πήρε το λόγο και είπε «Θα ήθελα να πως εξαρχής ότι 

ψηφίζω το 5ο θέμα αλλά θα ήθελα να είναι περισσότερο τεκμηριωμένο τόσο ως προς το εταιρικό 

σχήμα όσο και ως προς τον προϋπολογισμό συμμετοχής μας. Ο λόγος που το ψηφίζω είναι ότι 

κατανοώ την αναγκαιότητα λήψης απόφασης ώστε να υπάρχει η κατάλληλη επεξεργασία σε 

τεχνικό επίπεδο λόγω της θερινής περιόδου που διανύουμε για τη συγκρότηση του εταιρικού 

σχήματος». 

Το Δ.Σ., έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω,  μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα,  
σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την έγκριση συμμετοχής στο εταιρικό σχήμα για τις 
παρακάτω προτάσεις: 

1.Πρόταση CINTRAN 

Πρόγραμμα: H2020  

Θεματική Ενότητα: LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020: Κοινωνικές και ανθρωπιστικές διαστάσεις 
μετάβασης προς καθαρή ενέργεια" 

2.Πρόταση eSense 

Πρόγραμμα: H2020  

Θεματική Ενότητα: LC-SC3-ΕΕ-16-2018-2019-2020: Supporting public authorities to implement 
the Energy Union" 

3.CHaNCE 

Πρόγραμμα: INTERREG ADRION, Άξονας Προτεραιότητας 1: Innovative and smart Region 

Θεματική Ενότητα 2: Social Innovation  

 

Εξουσιοδοτούνται  για τις παραπάνω προτάσεις ο Πρόεδρος για όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
και ο Διευθυντής για την επεξεργασία και όλες τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες 
(προϋπολογισμός, προσωπικό, υποέργα, κλπ). 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2019 

 

 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

ΑΔΑ: ΩΡ11ΚΧΨ-ΠΥΛ
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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 

ΑΔΑ: ΩΡ11ΚΧΨ-ΠΥΛ
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