
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(∆ιόρθωση του τίτλου του θέµατος-απαλοιφή φράσης που τέθηκε εκ παραδροµής) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 22/2011 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 τέσσερις (04) του µηνός Αυγούστου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 53238/1930/02-08-2011 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, Κατέρης Ιωάννης, ∆ηλαβέρης 
Αναστάσιος, Κασσής Μιχαήλ και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 20ο 

Ορισµός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Ε. Άρτας (ως 
καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας), ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά 
τη δικάσιµο που έχει οριστεί και αφορά την από 1-9-2009 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου 
Ξηροβουνίου. 

 

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 ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {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 ∆ιαύγεια». 

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 Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του 
Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Την εισήγηση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα 
(υποβλήθηκε µε το µε το αριθµ. πρωτ. οικ. 50078/667/22-07-2011 έγγραφο, συνηµµένο 
µε αρ. πρωτ. 51618/1827/27-07-2011 στον φάκελο 7/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την 
οποία εισηγείται, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, λόγω ελλείψεως 
εµµίσθου ∆ικηγόρου στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας και µέχρι την πλήρωση της εν 
λόγω θέσης, τον ορισµό του ∆ικηγόρου Αθηνών κ. Γεωργίου Μπασιούκα ως πληρεξούσιο 
∆ικηγόρο της ΠΕ Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της ΝΑ Άρτας) προκειµένου να παραστεί 
ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά τη δικάσιµο που έχει οριστεί και σε κάθε 
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µετ’ αναβολή δικάσιµο, σχετικά µε την από 1-9-2009 αίτηση ακύρωσης του ∆ήµου 
Ξηροβουνίου, καθώς και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για τον 
χειρισµό της παραπάνω υποθέσεως. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 22/599/04-08-2011) 

Ορίζει τον Γεώργιο Μπασιούκα, ∆ικηγόρο Αθηνών, ως πληρεξούσιο δικηγόρο της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας (ως καθολικής διαδόχου της Ν.Α. Άρτας) προκειµένου να 
παραστεί ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, κατά την δικάσιµο που έχει ορισθεί, 
καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο, για τη συζήτηση της από 01-09-2009 αίτησης 
ακύρωσης του ∆ήµου Ξηροβουνίου Ν. Άρτας η οποία στρέφεται και κατά της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Άρτας και να πράξει οποιαδήποτε εν γένει ενέργεια απαιτηθεί για τον χειρισµό 
της παραπάνω υποθέσεως για την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή 
Ενότητα Άρτας). 

Σηµειώνεται ότι οι αµοιβές του δικηγόρου στις περιπτώσεις ορισµού δικαστικού εκπροσώπου 
της Περιφέρειας Ηπείρου, βάσει του άρθρου 176 παρ.1 εδ’ η του Ν.3852/2010, ορίζεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Περί ∆ικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, µε βάση 
πίνακα αµοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αµοιβών και θεωρείται από τον 
Πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου της  έδρας της Περιφέρειας.  
......................................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος  

        2. Πλιάκος Μιχαήλ,  

  3. Κατέρης Ιωάννης, 

4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 

5. Κασσής Μιχαήλ, 

      6. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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