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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(ως προς το ποσό της δαπάνης)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 13/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή  εκλέχθηκε  με  την  αριθμ.  1/2/02-01-2011  απόφαση  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου 
Ηπείρου,  η  οποία  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στα  Ιωάννινα  και  στο  γραφείο  του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Μαΐου του έτους 2011, κατόπιν της με 
αριθμ. πρωτ. οικ. 31000/1008/17-05-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και μετείχαν οι: 

α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος

β) τα μέλη αυτής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 

Ντέτσικας  Κων/νος  Αντιπρόεδρος,  Πλιάκος  Μιχαήλ,  Καττής  Νικόλαος,  Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος, 

και η Γραμματέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου,  ευρισκόμενη σε απαρτία,  συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 5  ο  
Έγκριση  δαπάνης  συνολικού  ποσού  €  46.047,95  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.  65/2008 
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Άρτας  και  της  αριθμ.  19/2010  απόφασης  του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας,  σχετικά με την καταβολή επιδόματος σε πρώην 
υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’)

3. Τον  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  {Ν.  2690/1999  (ΦΕΚ  45Α/9-3-99)}  και  τις 
διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

4. Την αριθμ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

5. Τις διατάξεις του των Π.Δ. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 
«Περί Λογιστικών των Ν.Π.Δ.Δ»,  όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει,  καθώς και  την  υπ΄ 
αριθμ. 35130/739 (Φ.Ε.Κ. 1291/Β΄/11-08-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95, για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων, που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών 
ή εκτέλεση έργων.

6. Την εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το με 
αρ. πρωτ. 1146/12-05-2011 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 29985/967/12-05-2011 
στον φάκελο 4/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.),  με την οποία εισηγείται  την έγκριση  δαπάνης 
συνολικού  ποσού  46.047,95  €  σε  εκτέλεση  δικαστικών  αποφάσεων.  Η  Υπηρεσία 
σημειώνει ότι οι ενάγοντες πρώην υπάλληλοι, με σύμβαση ορισμένου χρόνου της Ν.Α. 
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Άρτας,  διεκδίκησαν το επίδομα των 176,00 € και  δικαιώθηκαν με την αριθμ.  65/2008 
απόφαση του Ειρηνοδικείου Άρτας και  την αριθμ. 19/2010 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Άρτας. Στη συνέχεια ο πληρεξούσιος δικηγόρος αυτών εξέδωσε στις 10-1-
2011 απόγραφο εκτελεστό της αριθμ. 65/2008 απόφασης του Ειρηνοδικείου Άρτας. Στην 
εισήγηση επισυνάπτεται και η από 04-03-2011 γνωμοδότηση του Δημ. Τζίμα, δικηγόρου, 
που είχε οριστεί από τη Ν.Α. Άρτας για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης 
κατά της αριθμ. 19/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας με την οποία 
γνωμοδοτεί ότι πιθανολογεί σφόδρα την μη ευδοκίμηση της αίτησης αναίρεσης λόγω της 
εκπεφρασμένης επί του θέματος νομολογίας του Αρείου Πάγου και συνακόλουθα την ίδια 
τύχη θα έχει  η  ενδεχόμενη άσκηση αναστολής εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασης.  Η 
Υπηρεσία επίσης επισυνάπτει στην εισήγηση και τις σχετικές καταστάσεις δαπανών.

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 13/315/19-05-2011)

Εγκρίνει  την  δαπάνη  συνολικού  ποσού  €  46.047,95  σε  εκτέλεση  της  αριθμ.  65/2008 
απόφασης του  Ειρηνοδικείου  Άρτας,  η  οποία  κατέστη  τελεσίδικη  με  την  αριθμ.  19/2010 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άρτας, και επί της οποίας εκδόθηκε την 10-01-
2011  πρώτο  εκτελεστό  απόγραφο,  για  την  καταβολή  στους  ενάγοντες,  εκ  μέρους  της 
Περιφέρειας Ηπείρου, ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας,  του 
επιδικασθέντος ποσού με τους νόμιμους τόκους και τα έξοδα, που αφορά στην καταβολή 
του επιδόματος των € 176,00 στους ενάγοντες, πρώην υπαλλήλους με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Άρτας.

Η ως  άνω δαπάνη,  συνολικού  ποσού  €  46.047,95  θα  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας,  ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Άρτας,  εκ των οποίων, ποσό € 44.931,93 σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0892 και ποσό € 
1.116,02 σε βάρος του φορέα 072 ΚΑΕ 0894.

...................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
Περιφερειάρχης Ηπείρου 1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 

 
3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος,
 
5. Κατέρης Ιωάννης,

6. Ιωάννου Αθηνά,

7. Κασσής Μιχαήλ,

8. Κωτσαντής Κων/νος


