
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 37/2011 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 είκοσι τρεις (23) του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2011, κατόπιν 
της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 95409/3623/21-12-2011 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, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Κατέρης 
Ιωάννης, Παπατσίµπας Γεώργιος, Κασσής Μιχαήλ, Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 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 της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 61ο 

Έγκριση συνδιοργάνωσης από την Π.Ε. Άρτας, πολιτιστικής εκδήλωσης σε 
συνεργασία µε τον Σύλλογο Θεοδωριανιτών Άρτας «ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» και έγκριση των 
σχετικών δαπανών.  
 

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 Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, 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 Π.Ε. Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 93619/918/16-12-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 93662/3523/19-12-2011 στον φάκελο 14/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση συνδιοργάνωσης µε τον Σύλλογο Θεοδωριανιτών Άρτας 
«ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ» εκδήλωσης µε τα χορευτικά τµήµατα του συλλόγου, στις 23-12-2011. Η 
συµµετοχή στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης κρίνεται απαραίτητη καθώς αυτή είναι µια 
αξιόλογη προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής µας παράδοσης, σε µια περιοχή που οι 
κάτοικοί της σε πείσµα των καιρών αντιστέκονται στην συνεχή υποβάθµιση της 
πολιτιστικής µας κουλτούρας. Επίσης εισηγείται την έγκριση πίστωσης ποσού τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) µε το ΦΠΑ για την κάλυψη µέρους των εξόδων που αφορούν 
δαπάνες για την ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, 
ενοικίαση µικροφωνικών εγκαταστάσεων, την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και 



προσκλήσεων και τη διαµονή, φιλοξενία και διατροφή των επίσηµων προσκεκληµένων. Οι 
υπόλοιπες δαπάνες διεξαγωγής της εκδήλωσης θα βαρύνουν τους λοιπούς 
συνδιοργανωτές. Η πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου 
Φορέας 072 ΚΑΕ 0845 «∆ηµόσιες σχέσεις».  

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 37/1149/23-12-2011) 

− Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση από την Π.Ε. Άρτας, µε τον Σύλλογο Θεοδωριανιτών Άρτας 
«ΚΩΣΤΗΛΑΤΑ», πολιτιστικής εκδήλωσης µε τα χορευτικά τµήµατα του συλλόγου, στις 
23-12-2011.  

Η συµµετοχή της Π.Ε. Άρτας στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης κρίνεται απαραίτητη 
καθώς αυτή είναι µια αξιόλογη προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής µας 
παράδοσης, σε µια περιοχή που οι κάτοικοί της σε πείσµα των καιρών αντιστέκονται 
στην συνεχή υποβάθµιση της πολιτιστικής µας κουλτούρας. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 3.000,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Ε. Άρτας) έτους 2011 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845 
«∆ηµόσιες Σχέσεις»), για την κάλυψη µέρους των εξόδων της εκδήλωσης, που αφορούν 
σε δαπάνες για την ενοικίαση τραπεζοκαθισµάτων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, 
ενοικίαση µικροφωνικών εγκαταστάσεων, την εκτύπωση διαφηµιστικού υλικού και 
προσκλήσεων και τη διαµονή, φιλοξενία και διατροφή των επίσηµων προσκεκληµένων. 

......................................................................................................................................................  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.     ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ     
Περιφερειάρχης Ηπείρου     1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 


