
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ταχ. Δ/νση:  

Διοικητήριο Περιφέρειας Ηπείρου 
Πλατεία Πύρρου 1, 45221 Ιωάννινα 

Ιστοσελίδα: www.php.gov.gr 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το αριθμ. 8/2017 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως αυτή 
εκλέχθηκε με την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, η οποία 
συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις είκοσι 
μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
23278/943/17-03-2017 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:  

Σιαράβας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Κατέρης Ιωάννης, Λάζος Ιωάννης, Καραμπίνας Ιωάννης, Πότσης 
Οδυσσέας, Κωτσαντής Κων/νος, Τσίκαρης Βασίλειος και Ζάψας Γεώργιος 

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

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόμενη σε απαρτία, μετά από πρόταση του 
Προέδρου της Επιτροπής και με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της, συζήτησε και αποφάσισε για 
το παρακάτω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 6ο 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε Άρτας οικ. έτους 2017 
(οδοιπορικά, οφειλές, ανάκληση αποφάσεων ανάληψης δαπάνης). 
 
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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τ.Α’) και το Ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ Α’241). 

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) Απόφαση του Γ.Γ. 
Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας. 

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» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την αριθμ. 2/11/05-03-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί εκλογής των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Την αριθμ. 8/67/11-11-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, περί μεταβίβασης 
αρμοδιότητας για την απευθείας ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) 
στην Οικονομική Επιτροπή. 

6. Την αριθμ. 10/74/09-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την οποία 
καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και την όμοια αριθμ. 1/4/22-
02-2017 απόφαση, περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων της 
Περιφέρειας Ηπείρου  οικ. έτους 2017. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ Α’ 227) 
και του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικών των 
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Ν.Π.Δ.Δ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), του Ν. 4128/2013, του 
Ν. 4257/2014 του Ν. 4281/2014 του Ν. 4320/2015 και του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125). 

8. Την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της Δ/νσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας που κατατέθηκε πάνω στο θέμα 
(υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 1020/17-03-2017 έγγραφο, συνημμένο με αρ. πρωτ. 23425/951/20-
03-2017 στον φάκελο εισηγήσεων 2017 Ο.Ε.), με την οποία η Υπηρεσία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ  Άρτας έτους 2017, εισηγείται την έγκριση πραγματοποίησης των 
αναφερομένων στους συνημμένους πίνακες δαπανών, και την έγκριση διάθεσης των αντίστοιχων 
πιστώσεων, ανά Ε.Φ. και ΚΑΕ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Π.Ε. Άρτας οι οποίες 
αφορούν σε δαπάνες για τις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων υπηρεσιών της Π.Ε Άρτας 
και δαπάνες οφειλών. Επίσης εισηγείται την έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης δαπάνης. 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 8/357/21-03-2017) 

Α. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά Ε.Φ. και 
ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ. 
έτους 2017, οι οποίες αφορούν στις εντός και εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων υπηρεσιών της Π.Ε 
Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα ως εξής:  

ΦΟΡΕΑΣ/ 

ΚΑΕ 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
1.995,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 16 

υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Άρτας για 

τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017 για 321  

μετακινήσεις για επιβλέψεις, συλλογή στοιχείων, ελέγχους 

επιμετρήσεων, υποστήριξη μελετών έργων του περ/κού 

πρ/τος κλπ έργων της περιφερειακής ενότητας Άρτας, 

αυτοψίες επί αιτήσεων και ελέγχους αρδευτικών δικτύων 

του νομού.  

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
1.500,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 9 

υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Άρτας για τους 

μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017 για 180  

μετακινήσεις για έλεγχο σε μεταποιητικές επιχειρήσεις, 

λατομεία,  μέτρων  & σταθμών, αγορανομικός έλεγχος, 

δειγματοληπτικός, έλεγχος, συμμετοχή σε σεμινάρια. 

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
900,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 4 

υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Άρτας 

για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017 για  75 

μετακινήσεις που αφορούν μετακινήσεις του  

Αντιπεριφερειάρχη, συμμετοχή σε σεμινάρια, εκθέσεις , 

ημερίδες, συγκ/ση φακέλων, δίκες. 

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
240,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 11 

υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας ΠΕ 

Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017  για 

240 μετακινήσεις για αποχ/σμο., άρση κατ/σεων, 

επούλωση λάκκων, έλεγχο βατότητας και μετ. αλατιού 

οδικού δικτύου, μηχ. ελεγχ., επίβλεψη εργ. υπηρ. μηχ, 

αποκατάσταση πιν. κοκ και στηθαίων, μέτρα ασφάλειας. σε 

εξωτ. εργασίες, μεταφορά υπαλ/λων. της Π.Ε Άρτας.   

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
150,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 3 

υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ 

Άρτας  για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017 για  

45 μετακινήσεις για ελέγχους πρατηρίων καυσίμων και 

συνεργείων αυτ/των. 

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
861,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 3 

υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας  ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 

και Ιούνιο  2017  για 51 μετακινήσεις για ελέγχους 

τήρησης περιβαλλοντικών όρων & δεσμεύσεων, 

αδειοδοτήσεις υδροληψιών & άσκηση αρμ/των πρ/σιας & 
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διαχείρισης υδάτων, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης 

έργων ή δραστηριοτήτων, καταγγελίες. 

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
1.625,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 6 

υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας  ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και 

Ιούνιο  2017  για  170 μετακινήσεις για προγ. ΤΕΒΑ, ελ/χο 

ανθ/νων εστιών, γνωμ. για αδεια ιδ/σης και λειτ. κατ/των, 

ελ/χος δικτ. υδρευσης. προγ. κατ. κουνουπιών, ελ/χος 

εμφιαλωτηρίων, ελ/χος σταβλικών εγκ/σεων.   

072.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
300,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 7 

υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού  ΠΕ 

Άρτας  2017 για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  

2017    για 21 μετακινήσεις για  την συμμετοχή σε 

συσκέψεις στην έδρα της περιφέρειας ηπείρου και σε άλλες 

περιφερειακές ενότητες. 

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

3.420,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 16 υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

ΠΕ Άρτας τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017 για  

321  μετακινήσεις για επιβλέψεις, συλλογή στοιχείων, 

ελέγχους επιμετρήσεων, υποστήριξη μελετών έργων του 

περ/κού πρ/τος κλπ έργων της περιφερειακής ενότητας 

Άρτας, αυτοψίες επί αιτήσεων και ελέγχους αρδευτικών 

δικτύων του νομού. 

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

2.700,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 9 υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ 

Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2017 για 

180  μετακινήσεις για έλεγχο σε μεταποιητικές 

επιχειρήσεις, λατομεία,  μέτρων  & σταθμών, 

αγορανομικός έλεγχος, δειγματοληπτικός, έλεγχος, 

συμμετοχή σε σεμινάρια. 

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

1.200,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 4 υπαλλήλων του Γραφείου 

Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, 

Μάιο και Ιούνιο 2017 για  75 μετακινήσεις που αφορούν 

μετακινήσεις του  Αντιπεριφερειάρχη, συμμετοχή σε 

σεμινάρια, εκθέσεις ,ημερίδες, συγκ/ση φακέλων, δίκες. 

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

2.400,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 11 υπαλλήλων του Τμήματος Πολιτικής 

Προστασίας ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και 

Ιούνιο  2017  για 240 μετακινήσεις για αποχ/σμο., άρση 

κατ/σεων, επούλωση λάκκων, έλεγχο βατότητας και μετ. 

αλατιού οδικού δικτύου, μηχ. ελεγχ., επίβλεψη εργ. υπηρ. 

μηχ, αποκατάσταση πιν. κοκ και στηθαίων, μέτρα 

ασφάλειας. σε εξωτ. εργασίες, μεταφορά υπαλ/λων. της 

Π.Ε Άρτας.   

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

450,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 3 υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών & 

Επικοινωνιών ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 

και Ιούνιο  2017 για  45 μετακινήσεις για ελέγχους 

πρατηρίων καυσίμων και συνεργείων αυτ/των. 

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

870,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 3 υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος 

& Υδροοικονομίας  ΠΕ Άρτας τον μήνα Μάρτιο  2017  

για  μετακινήσεις για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  

2017  για 51 μετακινήσεις για ελέγχους τήρησης 

περιβαλλοντικών όρων & δεσμεύσεων, αδειοδοτήσεις 

υδροληψιών & άσκησης αρμ/των πρ/σιας & διαχείρισης 

υδάτων, της περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων ή 

δραστηριοτήτων, καταγγελίες. 

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

1.800,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης μετακίνησης 6 υπαλλήλων της Δ/νσης 

Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας  ΠΕ Άρτας  

ΑΔΑ: 714Α7Λ9-357



στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017  για  170 

μετακινήσεις για προγ. ΤΕΒΑ, ελ/χο ανθ/νων εστιών, 

γνωμ. για αδεια ιδ/σης και λειτ. κατ/των, ελ/χος δικτ. 

υδρευσης. προγ. κατ. κουνουπιών, ελ/χος εμφιαλωτηρίων, 

ελ/χος σταβλικών εγκ/σεων.   

072.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

600,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 7 υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού - 

Οικονομικού  ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και 

Ιούνιο  2017    για 21 μετακινήσεις για την συμμετοχή σε 

συσκέψεις στην έδρα της περιφέρειας ηπείρου και σε άλλες 

περιφερειακές ενότητες.    

072.0722.01 

Έξοδα 

διανυκτέρευσης 

μετακινούμενων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

1.200,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  διανυκτέρευσης μετακίνησης 

4 υπαλλήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη  ΠΕ 

Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017 για 

μετακινήσεις που αφορούν μετακινήσεις του  

Αντιπεριφερειάρχη, συμμετοχή σε σεμινάρια ,εκθέσεις, 

ημερίδες, συγκ/ση φακέλων, δίκες και λοιπές ενημερώσεις. 

072.0722.01 

Έξοδα 

διανυκτέρευσης 

μετακινούμενων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

980,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  διανυκτέρευσης μετακίνησης 

6 υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής 

Μέριμνας  ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και 

Ιούνιο  2017 για τις ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού 

της Δ/νσης και λοιπές ενημερώσεις. 

072.0722.01 

Έξοδα 

διανυκτέρευσης 

μετακινούμενων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

432,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  διανυκτέρευσης μετακίνησης 

3 υπαλλήλων του Τμήματος Περιβάλλοντος & 

Υδροοικονομίας  ΠΕ Άρτας για  μετακινήσεις για τους 

μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017 για τις ανάγκες 

επιμόρφωσης του προσωπικού του Τμήματος και λοιπές 

ενημερώσεις. 

072.0722.01 

Έξοδα 

διανυκτέρευσης 

μετακινούμενων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

195,00€ 

Έγκριση δαπάνης για  έξοδα  διανυκτέρευσης 16 

υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Άρτας  

για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017 για τις 

ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού της Δ/νσης και 

λοιπές ενημερώσεις. 

291.0719.01 
Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
6.090,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 23 

υπαλλήλων  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας  για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 

και Ιούνιο  2017  για 396 κινήσεις για ποιοτικούς, φυτ/κους 

ελέγχους, ελέγχους επιχ/σεων,πρ/τα τμ/των φυτ & ζωικής 

παραγωγής και ποιοτικού & φυτ/κου ελέγχου, ελ/χοι 

πτην/κών εγκ/σεων, ελεγχοι τμ. αλιείας, δειγματοληπτικοί 

έλεγχοι. 

291.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

3.960,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 23 υπαλλήλων  της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας για τους μήνες 

Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017 για 396 κινήσεις για 

ποιοτικούς, φυτ/κους ελέγχους, ελέγχους επιχ/σεων,πρ/τα 

τμ/των φυτ & ζωικής παραγωγής και ποιοτικού & φυτ/κού 

ελέγχου, ελ/χοι πτην/κών εγκ/σεων, ελεγχοι τμ. αλιείας, 

δειγματοληπτικοί  έλεγχοι.   

291.0722.01 

Έξοδα 

διανυκτέρευσης 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

450,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα διανυκτέρευσης μετακίνησης 

23 υπαλλήλων   της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας   για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 

και Ιούνιο  2017 για τις ανάγκες επιμόρφωσης του 

προσωπικού της Δ/νσης και λοιπές ενημερώσεις. 

292.0719.01 

Λοιπά έξοδα 

κίνησης 
4080,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα χλμ. αποζ/σης μετακίνησης 11 

υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας  για 198 κινήσεις για τους μήνες 

Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017 για κτηνιατρικούς 

ελέγχους επιχ/σεων, εμβολιασμοί κτηνιατρικών μονάδων, 

προγράμματα τμήματος κτηνιατρικής. 

ΑΔΑ: 714Α7Λ9-357



292.0721.01 

Ημερήσια 

αποζημίωση 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

1.980,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης 

μετακίνησης 11 υπαλλήλων  της Δ/νσης Αγροτικής 

Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας για τους μήνες 

Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο  2017  για 198 κινήσεις  για 

κτηνιατρικούς ελέγχους επιχ/σεων, εμβολιασμοί 

κτηνιατρικών μονάδων, προγράμματα τμήματος 

κτηνιατρικής.  

292.0722.01 

Έξοδα 

διανυκτέρευσης 

μετακινουμένων 

στο εσωτερικό & 

εξωτερικό 

240,00€ 

Έγκριση δαπάνης για έξοδα διανυκτέρευσης μετακίνησης 

11 υπαλλήλων  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Κτηνιατρικής ΠΕ Άρτας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο 

και Ιούνιο  2017 για τις ανάγκες επιμόρφωσης του 

προσωπικού της Δ/νσης και λοιπές ενημερώσεις. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 40.618,00 €  

Β. Εγκρίνει την πραγματοποίηση των κάτωθι δαπανών και τη διάθεση των απαιτούμενων, ανά Ε.Φ. και 
ΚΑΕ πιστώσεων, σε βάρος των αντίστοιχων εγκεκριμένων στον προϋπολογισμό της Π.Ε. Άρτας, οικ. 
έτους 2017, οι οποίες αφορούν σε οφειλές παρελθόντων ετών, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

291.0721.02 

Ημερήσια αποζ/ση 

μετακινούμενων στο εσωτ. 

& εξωτερικό (οφειλές)    

140,00 € 

Συμπλήρωση της Α/Α 375 λόγω 1ης 

τροποποίησης του  Π/Υ της Περιφέρειας 

Ηπείρου  

071.9825.02 

Δαπάνες λειτουργίας 

μηχανικού εξοπλισμού 

(οφειλές) 

730,43 € 

Συμπλήρωση της Α/Α 369 λόγω 1ης 

τροποποίησης του  Π/Υ της Περιφέρειας 

Ηπείρου 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 870,43 €  

Γ. Εγκρίνει την ανάκληση των αποφάσεων ανάληψης δαπάνης, ανά φορέα και κωδικό του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου /  Π.Ε. Άρτας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παρακάτω 
πίνακα, ως εξής: 

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

292.0567.02 

Αποζημιώσεις ελεγκτών 

Κτηνιάτρων που διενεργούν 

ελέγχους κλπ (οφειλές) 

1479,10 € 

  Ανάκληση αδιάθετου υπολοίπου  της Α/Α 

348 προκειμένου να διατεθεί σε νέα 

ανάληψη (οφειλή 6ου διμήνου του 2016) 

292.0567.02 

Αποζημιώσεις ελεγκτών 

Κτηνιάτρων που διενεργούν 

ελέγχους κλπ (οφειλές) 

1096,13 € 

 Ανάκληση αδιάθετου υπολοίπου  της Α/Α 

802 προκειμένου να διατεθεί σε νέα 

ανάληψη (οφειλή 6ου διμήνου του 2016) 

292.0567.02 

Αποζημιώσεις ελεγκτών 

Κτηνιάτρων που διενεργούν 

ελέγχους κλπ (οφειλές) 

2575,23 € 
 Νέα ανάληψη προκειμένου  να  

τακτοποιηθούν οι  ανωτέρω οφειλές 

 
 Το μέλος της Επιτροπής κ. Τσίκαρης Βασίλειος, δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ,  

εστιάζοντας στην ουσία του θέματος των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων – πού μετακινούνται, 
πού γίνονται οι έλεγχοι – ώστε η Επιτροπή, να έχει μια συνολική εικόνα αυτών. 
…………………………………………………………………………………..…….................... 
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. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος 

        2. Κατέρης Ιωάννης 

  3. Λάζος Ιωάννης 

4. Καραμπίνας Ιωάννης 

5. Πότσης Οδυσσέας 

6. Κωτσαντής Κων/νος 

7. Τσίκαρης Βασίλειος 

8. Ζάψας Γεώργιος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
Η Γραμματέας 

Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: 714Α7Λ9-357
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