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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  2 η ς  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 5  
 Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ   Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο Υ  Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ  Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  
 

 
  

 Στην Αθήνα, σήμερα 07 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην έδρα της 

Περιφέρειας Αττικής, οδός Συγγρού 15-17, κατόπιν της υπ΄αριθμ. οικ.681/01-04-2015 πρόσκλησης 

της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, 

συνήλθε για να συνεδριάσει το Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής, όπως αυτό έχει συγκροτηθεί με την υπ΄ αρ. 

30843/10-2-2015 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 49/ΥΟΔΔ/11-2-15).  

 

Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν οι : 

1. Παναγιώτης Αθανασιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Σύγκλισης, ως Αντιπρόεδρος. 

2. Γεώργιος Μπαλάφας, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Μέλος της Οικονομικής 

Επιτροπής    Περιφέρειας Αττικής, ως τακτικό μέλος. 

3. Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, εκπρόσωπος του 

πρώτου επιλαχόντος συνδυασμού, ως τακτικό μέλος. 

4. Σταύρος Γεωργάκης, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Υπηρεσιών του ΕΒΕΑ, ως τακτικό 

μέλος. 

5. Σπύρος Σπυρόπουλος, Εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως τακτικό 

μέλος. 

6. Αθανάσιος Λεβέντης, Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας  Εργατών Ελλάδος, ως 

τακτικό μέλος. 

7. Ιωσήφ Δερμιτζάκης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικών Περιφερειακής 

Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως τακτικό μέλος.  

8. Βενετία Καμπούρογλου, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας ΠΕ Νήσων της Διεύθυνσης 

Αλιείας, ως τακτικό μέλος. 

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν επίσης ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου 

Ανάπτυξης Αττικής Σωτήρης Νικολαρόπουλος και η Ελένη Καραντάνου, ως  γραμματέας του 

Συμβουλίου. 

   Της Συνεδρίασης προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος  Παναγιώτης Αθανασιάδης λόγω κωλύματος 

της Προέδρου  του ΔΣ να παραβρεθεί. 

 

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νομίμου απαρτίας από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., το 

Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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             Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α     Δ Ι Α Τ Α Ξ Η 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

 
1. Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΤΑ Αττικής. 

2. Αποχώρηση από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – BIC ΑΤΤΙΚΗΣ» καθώς και επιστροφή ποσού χρηματοδότησης 

ύψους 140.000,00 €. 

3. Σχετικά με την μη εξόφληση τιμολογίου της «Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ». 

4. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρο για έγκριση δαπανών. 

5. Εκπόνηση συμβουλευτικής έκθεσης με στόχο την διερεύνηση επιπτώσεων στο περιβάλλον 

της διαχείρισης απορριμμάτων. 

 

Το Δ.Σ. του Π.Τ.Α. προχώρησε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών 1ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΤΑ Αττικής. 

 

 Τα μέλη του Δ.Σ. προχώρησαν στην επικύρωση των Πρακτικών της από 12-03-2015, 1ης 

Συνεδρίασης του ΔΣ έτους 2015. 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Αποχώρηση από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – BIC ΑΤΤΙΚΗΣ» καθώς και επιστροφή ποσού χρηματοδότησης 

ύψους 140.000,00 €. 

Ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Σωτήρης Νικολαρόπουλος, 

ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι το Π.Τ.Α. Αττικής αλλά και η Περιφέρεια 

Αττικής είναι μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας BIC OF ATTICA το μεν πρώτο με 

ποσοστό συμμετοχής 11% και η δεύτερη σε ποσοστό 3%. 

Το BIC Αττικής είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ιδρυθείσα το 1995, η οποία 

παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και 

φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υπηρεσίες αυτές κινούνται σε τρεις άξονες: 

α)Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, β)Ευρωπαϊκά Προγράμματα και γ)Υπηρεσίες Θερμοκοιτίδας για νέες 
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και υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια η κύρια δραστηριότητά της εταιρείας, ήταν η 

συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. 

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Π.Τ.Α. Αττικής από την συγκεκριμένη 

εταιρεία και στις ενέργειες που απαιτείται να γίνουν, αναφέροντας τα εξής: 

Τα ζητήματα αστικών εταιρειών ρυθμίζονται από τα άρθρα 741-784 του ΑΚ. Αστικές μη 

κερδοσκοπικές εταιρείες νοούνται οι εταιρείες εκείνες που δεν έχουν εμπορικούς σκοπούς αλλά 

επιδιώκουν επιστημονικούς ή άλλους ανιδιοτελείς σκοπούς. Η εθελούσια έξοδος μέλους 

προβλέπεται από το καταστατικό και λαμβάνει χώρα με την έγγραφη δήλωση επιθυμίας εξόδου 

απευθυνόμενη στο ΔΣ της εταιρείας. 

Ως προς το σκέλος αυτό, και εφόσον το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής επιθυμεί 

την αποχώρηση του από την εταιρεία BIC Αττικής,  πρέπει να αποστείλει επιστολή-δήλωση προς το 

ΔΣ της εταιρείας στην οποία να δηλώνει την πρόθεση αποχώρησης του Περιφερειακού Ταμείου από 

την εταιρεία. Ο Διευθυντής του Π.Τ.Α. Σωτήρης Νικολαρόπουλος επεσήμανε ότι υπάρχει η 

εκκρεμότητα επιστροφής ποσού 140.000,00 € προς το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής, 

κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη πριν από οποιαδήποτε ενέργεια του Περιφερειακού Ταμείου. 

Στο σημείο αυτό, η κα Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου ρώτησε αν έχει προσδιοριστεί σαφώς 

η διαδικασία από δικηγόρο σχετικά με τον τρόπο αποχώρησης από την εταιρεία και ζήτησε στο 

μέλλον να αποστέλλεται εκ των προτέρων στα μέλη κάποιο ενημερωτικό σημείωμα όταν 

προκύπτουν  αντίστοιχες περιπτώσεις. Ο Διευθυντής απάντησε πως το θέμα έχει ήδη ανατεθεί στη 

δικηγόρο του Π.Τ.Α. η οποία και συνέταξε τη συγκεκριμένη εισήγηση και παρακολουθεί τη 

διαδικασία.  

Ο ασκών χρέη προέδρου κος Παναγιώτης Αθανασιάδης ζήτησε από το Διευθυντή του ΠΤΑ να 

υπενθυμίσει στα μέλη του Δ.Σ. τις αποφάσεις του προηγούμενου Δ.Σ. οι οποίες αφορούν την 

προχρηματοδότηση των 140.000,00€. Ο Διευθυντής του ΠΤΑ Σωτήρης Νικολαρόπουλος 

επιβεβαιωσε ότι η εταιρεία BIC Αττικής απηύθυνε με την αριθμ. πρωτ.4787 και από 26/03/2013 

επιστολή με αίτημα προχρηματοδότησης ορισμένων ευρωπαϊκών έργων που είχε αναλάβει, με 

δεδομένο ότι το Π.Τ.Α. Αττικής συμμετέχει στην ως άνω εταιρεία με ποσοστό 11%.  Η εταιρεία BIC 

Αττικής επικαλούμενη αδυναμία χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα εξαιτίας της 

τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας,  λόγω καθυστέρησης στην εκταμίευση των κονδυλίων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εξ αιτίας του κινδύνου αδυναμίας ολοκλήρωσης των έργων που είχε 

αναλάβει λόγω έλλειψης ρευστότητας, ζήτησε ως προχρηματοδότηση το συνολικό ποσό των 

140.000€, το οποίο αφορούσε τα εξής προγράμματα: 2ΙΝs CLUSTERS: 70.000,00 €, Πρόγραμμα 

KNOWING: 40.000,00 €, Πρόγραμμα KNOW IN TARGET: 30.000,00 €.  Αναγνωρίζοντας δε, την 
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ανάληψη ρίσκου που ενέχει η προχρηματοδότηση αυτή για το Π.Τ.Α. Αττικής, πρότεινε την επίσημη 

ανάληψη ρόλου του Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το Π.Τ.Α. ως 

αντιστάθμισμα.  

Το Π.Τ.Α. Αττικής με την αριθμ. 3/9-4-2013 απόφασή του, ενέκρινε την προχρηματοδότηση 

τριών προγραμμάτων του κέντρου επιχείρησης και καινοτομίας BIC Αττικής, με το ποσό των 

140.000,00 €, το οποίο θα επιστρεφόταν σε αυτό ταυτόχρονα με την εκταμίευση της Εθνικής και 

Κοινοτικής συμμετοχής, στα τρία προγράμματα όπως αναλυτικά αναφέρθηκε. Το ποσό αυτό 

αφορούσε τα εξής προγράμματα: 2ΙΝs CLUSTERS: 70.000,00 €, Πρόγραμμα KNOWING: 40.000,00 €, 

Πρόγραμμα KNOW IN TARGET: 30.000,00 €.  

Στα πρακτικά της 1ης/9-4-2013 συνεδρίασης του ΔΣ του ΠΤΑ αναφέρθηκε ότι για την 

εξασφάλιση επιστροφής των χρημάτων του Ταμείου, οι όροι που θα αναφέρονται στο συμφωνητικό 

μεταξύ Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης  και BIC Αττικής, θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα χρήματα 

του Ταμείου. Ως προϋπόθεση δε, για την προχρηματοδότηση είχε τεθεί η σύναψη συμφωνίας με το 

BIC Αττικής για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην υλοποίηση ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων,  ούτως ώστε να αντισταθμιστεί ο κίνδυνος τυχόν απώλειας χρημάτων.  

Στην υπ’ αριθμ. 7/28-6-2014 απόφαση του ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 

Αττικής, ζητήθηκε η υλοποίηση της ως άνω αναφερομένης απόφασης. Επειδή είχε τεθεί ζήτημα 

αντιστάθμισης του κινδύνου απώλειας χρημάτων αναζητήθηκε μία από κοινού λύση, η οποία θα 

δέσμευε το BIC Αττικής για την επιστροφή των χρημάτων. Με βάση την από 18/6/2013 και με 

αριθμ. πρωτ. 4813 επιστολή του BIC Αττικής, τα 140.000,00  €  θα επιστρέφονταν στο Περιφερειακό 

Ταμείο Ανάπτυξης ως εξής: Από το Ευρωπαϊκό Έργο GSR (SEE/A/788/4.1X) ποσό 35.707,89 €, ενώ 

το υπολειπόμενο ποσό των 104.292,11€ άμεσα από το προϊόν της είσπραξης των κοινοτικών 

συμμετοχών των έργων. 

Ο Διευθυντής του Π.Τ.Α. επισήμανε ότι παρά το ότι η χρηματοδότηση των εν λόγω 

προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πραγματοποιηθεί, μέχρι σήμερα, το ποσό των 

140.000,00 €  δεν έχει επιστραφεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.  

Με δεδομένο ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ουδεμία ασφάλεια είχε αναλάβει (π.χ. 

σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού) πέραν της δεσμευτικής επιστολής του BIC Αττικής για την 

προχρηματοδότηση των 140.000,00€, για την διεκδίκηση του ποσού των 140.000,00€, το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής πρπει να προχωρησει σε τακτική αγωγή κατά του φορέα, 

εφόσον εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης επιστροφής των χρημάτων.  

Δεδομένου του ποσού, η αγωγή θα κατατεθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενω η 

ημερομηνία προσδιορισμού δικασίμου πιθανότατα θα υπερβαίνει τον ένα χρόνο. 
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Το Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής καλείται να εγκρίνει τις εξής ενέργειες: 

1.Να εξουσιοδοτήσει απευθείας την Πρόεδρο του ΠΤΑ να αποστείλει επιστολή-δήλωση προς 

το ΔΣ της εταιρείας BIC Αττικής στην οποία να δηλώνεται η πρόθεση αποχώρησης του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής από την εταιρεία. 

2. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής να διεκδικήσει το ποσόν των 140.000,00€, 

και να αναθέσει την υπόθεση στην συνεργάτη του δικηγόρο, Κασσιανή Δήμου, ώστε να προχωρήσει  

σε κατάθεση τακτικής αγωγής κατά του φορέα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

εφόσον κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης της επιστροφής των χρημάτων, από την 

εταιρεία BIC Αττικής, αποβεί άκαρπη.  

Το λόγο έλαβε ο κος Σταύρος Γεωργάκης, ο οποίος ως μέλος και του προηγούμενου Δ.Σ. 

ανέφερε ότι θεωρεί ότι καλώς είχε ληφθεί η συγκεκριμένη απόφαση, αλλά η δεδομένη εξέλιξη της μη 

επιστροφής του ποσού προχρηματοδότησης επιβάλλει στο σημερινό Δ.Σ. την λήψη μέτρων 

διασφάλισης των χρημάτων του Π.Τ.Α.. Με την άποψη αυτή συμφώνησε και η κα Άννα 

Παπαδημητρίου-Τσάτσου. 

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε 

ομόφωνα τις εξής αποφάσεις :  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/2015 

Εξουσιοδοτείται απευθείας η Πρόεδρος του Δ.Σ. να αποστείλει επιστολή-δήλωση προς το ΔΣ 

της εταιρείας BIC Αττικής στην οποία να δηλώνεται η πρόθεση αποχώρησης του Περιφερειακού 

Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής από την εταιρεία. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2015 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής να διεκδικήσει το ποσό των 140.000,00€, και να 

αναθέσει την υπόθεση στην συνεργάτη του δικηγόρο, Κασσιανή Δήμου, ώστε να προχωρήσει  σε 

κατάθεση τακτικής αγωγής κατά του φορέα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 

εφόσον εξαντληθεί κάθε προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης της επιστροφής των χρημάτων, 

από την εταιρεία BIC Αττικής. 
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ΘΕΜΑ 3ο: Σχετικά με την μη εξόφληση τιμολογίου της «Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ &ΣΙΑ ΕΕ». 

 

Ο Διευθυντής του Π.Τ.Α. ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με το απόσπασμα της 

16/20-08-2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, είχε συζητηθεί το εξής: 

Το 2009 το Π.Τ.Α. Αττικής ενέκρινε τη χρηματοδότηση τετρασέλιδης καταχώρησης – 

παρουσίασης του προγράμματος ΕΣΠΑ στο περιοδικό “OTA NEWS”, στο τεύχος Ιουλίου – 

Αυγούστου 2009, με σκοπό την προβολή της Περιφέρειας Αττικής και εκδόθηκε το 

υπ΄αριθμ. 719/21-08-2009 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, ποσού 5.950,00€, της εταιρείας 

«Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», το οποίο όμως δεν εξοφλήθηκε. Μετά πάροδο πενταετίας, η 

εταιρεία, με την από 3/7/2014 αίτηση της ζητά από το Π.Τ.Α. την τακτοποίηση της εν λόγω 

εκκρεμότητας, προσκομίζοντας το σχετικό περιοδικό. Από 01/07/2011, με τον νόμο του 

Καλλικράτη,  το ΠΤΑ μεταφέρθηκε στην αιρετή Περιφέρεια και άλλαξε ο διατάκτης των 

δαπανών του. Οι Ορκωτοί λογιστές διαβεβαίωσαν ότι είναι νόμιμη η τακτοποίηση – 

πληρωμή του τιμολογίου και λογιστικά είναι δυνατή η καταχώρηση του στις δαπάνες 

προηγουμένων χρήσεων. Τα μέλη του Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής 

μετά από διαλογική συζήτηση είχαν λάβει την 16/20-08-2014 απόφαση, με την οποία δεν 

ενέκριναν την πληρωμή του ποσού των 5.950,00€ στην εταιρεία «Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε.» για την τετρασέλιδη καταχώρηση – παρουσίαση του προγράμματος ΕΣΠΑ στο 

περιοδικό “OTA NEWS”, τεύχος Ιουλίου – Αυγούστου 2009. Με την συνακόλουθη 

γνωστοποίηση  της απόφασης αυτής στην εταιρεία, κοινοποιήθηκε στο ΠΤΑ, η από 

12/11/2014 ένσταση της εταιρείας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση ,και 

ζητά να γίνει δεκτή η εν λόγω ένσταση και να αποπληρωθεί το τιμολόγιο της.                                    

  

   Το ΔΣ καλείται να παραμείνει στην αριθμ.16/20-08-2014 προηγούμενη απόφαση 

του και να μην κάνει δεκτή την ένσταση της εταιρείας «Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», εφόσον 

το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, με τον Ν. 3852/2010, έχει μεταφερθεί από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής και έχει αλλάξει ο διατάκτης 

δαπανών. Επιπλέον δεν υπήρξε καμιά όχληση για την ανεξόφλητη αυτή οφειλή 

προηγούμενης χρήσης, κατά τα προηγούμενα έτη, δηλαδή, από το 2009 μέχρι και το 2014. 
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Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε 

ομόφωνα την εξής απόφαση :  

ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2015  

 Απορρίπτει την ένσταση της εταιρείας «Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και δεν εγκρίνει την 

πληρωμή του ποσού των 5.950,00€ στην εταιρεία «Κ.ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την τετρασέλιδη 

καταχώρηση – παρουσίαση του προγράμματος ΕΣΠΑ στο περιοδικό “OTA NEWS”, τεύχος Ιουλίου – 

Αυγούστου 2009. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στην Πρόεδρο για έγκριση δαπανών. 

 

 Ο Αντιπρόεδρος κος Παναγιώτης Αθανασιάδης έδωσε το λόγο στον Διευθυντή του Π.Τ.Α. 

Σωτήρη Νικολαρόπουλο, ο οποίος ανέφερε στα μέλη ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Οικονομικής 

Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, στο άρθρο 11, ορίζονται οι 

υποχρεώσεις και η ευθύνη του ταμία και γενικότερα οι ενέργειες για την διαχείριση των χρηματικών 

διαθεσίμων, από τον Προϋπολογισμό του ΠΤΑ, ο οποίος εγκρίνεται σε ετήσια βάση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΤΑ. 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κλήθηκαν να εξουσιοδοτήσουν την Πρόεδρο του Δ.Σ., 

να εγκρίνει δαπάνες και κατ’ επέκταση αναλήψεις υποχρεώσεων - εντολές πληρωμής, έως και  

20.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Για τις πέραν του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, δαπάνες, θα ζητείται 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η έγκριση δαπανών, προμήθειας αγαθών, παροχής 

υπηρεσιών ή άλλου είδους συμβάσεων. 

 Το λόγο έλαβε ο κος Αθανάσιος Λεβέντης ο οποίος σημείωσε ότι συμφωνεί με την 

εξουσιοδότηση της Προέδρου, με την προϋπόθεση ότι οι εγκρίσεις θα αφορούν σε αυτοτελείς 

ενέργειες ώστε να μην δημιουργηθούν ζητήματα κατάτμησης, θέση με την οποία συμφώνησαν ο κος 

Σταύρος Γεωργάκης, ο κος Σπύρος Σπυρόπουλος και η κα Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου. 

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε 

ομόφωνα την εξής απόφαση :  

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΘΨ1ΚΝ3-ΜΛΘ



 

 8/10 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11/2015 

 Το Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του να εγκρίνει δαπάνες και κατ’ 

επέκταση αναλήψεις υποχρεώσεων - εντολές πληρωμής, έως και  20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, υπό τους 

όρους να μην αφορούν τμηματική καταβολή της ίδιας δαπάνης και να υπάρχει ενημέρωση των 

μελών του Δ.Σ. 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Εκπόνηση συμβουλευτικής έκθεσης με στόχο την διερεύνηση επιπτώσεων στο 

περιβάλλον της διαχείρισης απορριμμάτων. 

 

Ο Αντιπρόεδρος κος Παναγιώτης Αθανασιάδης έδωσε το λόγο στον Διευθυντή του Π.Τ.Α. 

Σωτήρη Νικολαρόπουλο  ο οποίος ανέφερε ότι στο πλαίσιο της εκπόνησης του νέου συστήματος 

διαχείρισης των απορριμμάτων από τη νέα Περιφερειακή Αρχή και μέσα από την προώθηση  του 

ευρύτερου περιφερειακού σχεδιασμού για τα απορρίμματα, στις εν δυνάμει αρμοδιότητες του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, εξετάζεται, σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010, του 

Καλλικράτη, άρθρο 190, παρ.2, περ. γ, δ, θ, η παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Περιφέρεια Αττικής, 

με την εκπόνηση συμβουλευτικής έκθεσης με στόχο τη διερεύνηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 

της διαχείρισης των απορριμμάτων. Σημείωσε δε ότι θα ληφθούν, υπόψιν, όλες οι κοινωνικές και 

οικονομικές παράμετροι, στη βάση των προδιαγραφών όπως αυτές τίθενται από την εθνική και την 

ευρωπαϊκή νομοθεσία (οδηγία – πλαίσιο 2008/98) και ότι η εκπόνηση της έκθεσης αυτής, θα έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα, ενόψει της αλλαγής του συστήματος Διαχείρισης των Αστικών Στερεών 

Αποβλήτων της Περιφέρειας Αττικής.  

 

Ο Διευθυντής συνέχισε λέγοντας ότι η συνολική αμοιβή της έκθεσης, θα ανέλθει στο ποσό 

των δέκα πέντε χιλιάδων, (15.000,00 €), πλέον ΦΠΑ, θα αναπτυχθεί χρονικά το αργότερο  μέχρι την 

31/12/2015, και θα παρουσιαστεί στην Πρόεδρο του ΔΣ, η οποία και θα πιστοποιήσει την 

ολοκλήρωση της. Οι λεπτομέρειες, των παραδοτέων του τιμήματος, θα περιγραφούν αναλυτικότερα, 

στους επιμέρους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ Προέδρου του ΔΣ και συνεργάτη.   

 

 Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται να εξουσιοδοτήσουν την Πρόεδρο να προβεί 

στην επιλογή του συνεργάτη για την εκπόνηση συμβουλευτικής έκθεσης για την διερεύνηση των 

επιπτώσεων στο περιβάλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων, όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω 

και μέχρι του ποσού των  15.000,00 € πλέον ΦΠΑ.  
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 Το λόγο έλαβε η κα Άννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου η οποία ανέφερε ότι βρίσκει 

προβληματική τη λήψη απόφασης για την έγκριση κάποιας μελέτης χωρίς πρώτα το Δ.Σ. να γνωρίζει 

τους όρους σύνταξης της καθώς και τη διαδικασία που θα δοθεί, σημειώνοντας πάντως ότι δεν 

τίθεται κανένα ζήτημα εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο της Προέδρου του Δ.Σ. αλλά ζήτημα 

προστασίας του συλλογικού οργάνου που λαμβάνει μία απόφαση λόγω έλλειψης διαδικασίας 

επιλογής, η οποία θα  διασφαλίζει τη διαφάνεια. Για τον λόγο αυτό θα ψηφίσει αρνητικά στο θέμα 

εκπόνησης συμβουλευτικής έκθεσης, όχι για θέμα αντιπολίτευσης αλλά διασφάλισης του ΔΣ. 

 

 Ο κος Αθανάσιος Λεβέντης στη συνέχεια, ανέφερε ότι αναγνωρίζει την αναγκαιότητα 

σύνταξης μιας μελέτης που να διερευνά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον της διαχείρισης 

απορριμμάτων  τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ότι το ποσό είναι λογικό και ότι η Πρόεδρος έχει 

την εξουσιοδότηση βάσει του προϋπολογιζόμενου ποσού να επιλέξει τον συνεργάτη-μελετητή, αλλά 

σημειώνει ότι η επιλογή του συνεργάτη-μελετητή πρέπει να γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

 Στη συνέχεια, ο κος Σταύρος Γεωργάκης ρώτησε αν υπάρχει πραγματικά ανάγκη να 

εκπονηθεί ακόμα μία μελέτη τέτοιου είδους η οποία θα έχει απλά συμβουλευτικό χαρακτήρα, και 

απαντώντας ο κος Παναγιώτης Αθανασιάδης ανέφερε ότι η μελέτη αυτή εντάσσεται σε μία αλλαγή 

φιλοσοφίας στη διαχείριση των απορριμμάτων η οποία πρέπει να βασίζεται σαφώς σε επιστημονικά 

ευρήματα. Συνέχισε αναφέροντας ότι η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί στην Πρόεδρο του Δ.Σ. κα 

Ρένα Δούρου, καθώς η ίδια είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ και ότι η επιλογή του 

μελετητή θα γίνει ανάμεσα σε επιστήμονες με αδιαμφισβήτητο κύρος, ενώ για την όποια απόφαση 

θα ενημερωθεί και το Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής. 

  

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε 

κατά πλειοψηφία την εξής απόφαση :  

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/2015 

Το Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Αττικής εγκρίνει την εκπόνηση συμβουλευτικής έκθεσης με στόχο τη διερεύνηση 

των επιπτώσεων στο περιβάλλον της διαχείρισης των απορριμμάτων, μέχρι του ποσού των  

15.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες εκ του νόμου 

διαδικασίες για την επιλογή του μελετητή μεταξύ τριών (3) προσφορών που θα συλλεχθούν από το 

Π.Τ.Α. Αττικής.  
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Κατόπιν αυτού και αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα,  λύεται η συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, συντάχθηκε το παρόν 

πρακτικό και υπογράφηκε ως ακολούθως:  

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

του ΠΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ    

                 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

 ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΤΣΑΤΣΟΥ                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΠΑΛΑΦΑΣ       

 

 

                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ                      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ  

 

 

                                     ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ             ΙΩΣΗΦ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ                     

       

   

           ΒΕΝΕΤΙΑ  ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ     

                                         

 

 

                   Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                                                              ΕΛΕΝΗ   ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΥ   

ΑΔΑ: ΩΘΨ1ΚΝ3-ΜΛΘ


		2015-04-28T12:59:50+0300
	Athens




