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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(Ως προς το έργο του Προγράµµατος Κ.Α.Π. που θα βαρύνει η δαπάνη για την έκθεση I.T.Β. Βερολίνου) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 6/2012 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 (20) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 15625/707/17-02-2012 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, 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 της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο 

Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε τουριστικές 
εκθέσεις. 

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 Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 15720/138/17-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 15739/712/17-02-2012 στον φάκελο 3/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση των δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στις 
τουριστικές εκθέσεις 1) IFT Βελιγραδίου, από 23 έως 26-02-2012 και 2) ITB Βερολίνου, 
από 7 έως 11-03-2012. Στη συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση των σχετικών 
δαπανών, για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής αυτής, και τη µετακίνηση και 
διαµονή των υπαλλήλων που θα συµµετέχουν στις αντίστοιχες εκθέσεις, σύµφωνα µε το 
συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, καθώς και για την έκδοση των σχετικών χρηµατικών 
ενταλµάτων προπληρωµής µε υπόλογο τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου Αναστάσιο Κατσικούδη. Σηµειώνεται επίσης ότι η συµµετοχή της 
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Περιφέρειας Ηπείρου στις παραπάνω εκθέσεις εγκρίθηκε µε την αριθµ. 2/2/15-2-2012 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης. 

7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, Τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, κατέθεσαν την εξής παρατήρηση επί του θέµατος: «Σε όσες εκθέσεις 
αναφέρεται το έγγραφο-εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας, έτσι όπως κατατέθηκε στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, 
στη συνεδρίαση της 15-02-2012, συµφωνούµε, εφόσον αυτός είναι ο Προγραµµατισµός για 
το έτος 2012 και προσθέτουµε ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει µέρος των ενεργειών 
τουριστικής προβολής της Περιφέρειάς µας και να ενταχθεί στο συνολικότερο σχεδιασµό 
προβολής της. Φυσικά ο απολογισµός – αποτίµηση των αποτελεσµάτων της συµµετοχής 
της Περιφέρειας σε αντίστοιχες εκθέσεις και ενέργειες του έτους 2011, είναι καθοριστική 
προϋπόθεση γι΄ αυτή την πρόταση.». 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 6/169/20-02-2012) 

Α. Τουριστική έκθεση I.F.T. Βελιγραδίου 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 5.700,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση - συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην τουριστική έκθεση I.F.T. που διοργανώνεται στο Βελιγράδι 
της Σερβίας, το διάστηµα από 23 έως 26-02-2012 σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2/15-02-2012 
απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 
Ηµερήσια αποζηµίωση του υπαλλήλου του Τµήµατος Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου Παύλου Φλώρου, το διάστηµα 23-27/2/2012           
(70,00 € Χ 4 και 9,78 €)  

289,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση του Προϊσταµένου Αυτοτελούς γραφείου Τύπου & 
∆ηµοσίων σχέσεων Μιχαήλ Πλιάκου, το διάστηµα 23-27/2/2012 (85,00 € 
Χ 4 και 9,78 €) 

349,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Βασιλείου 
Ψαθά, το διάστηµα 23-27/2/2012 (105,00 € Χ 4 και 9,78 €) 

429,78 

∆απάνες µεταφοράς των ανωτέρω (αεροπορικά εισιτήρια 600,00 € Χ 3 
και έξοδα τρένου, ταξί, κ.λ.π. 200,00 €)   

2.000,00 

∆ιανυκτερεύσεις των ανωτέρω (170,00 Χ 4 Χ 3) 2.040,00 

Προµήθεια παραδοσιακών γλυκών για διανοµή στην έκθεση  190,66 

Αµοιβή µεταφραστή: 400,00 

ΣΥΝΟΛΟ 5.700,00 

 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, καθώς και 
των υπαλλήλων Παύλου Φλώρου και Μιχαήλ Πλιάκου της Περιφέρειας Ηπείρου,  για τη 
συµµετοχή τους στην ανωτέρω έκθεση. 

− Εγκρίνει την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, συνολικής 
δαπάνης € 5.700,00 µε υπόλογο τον Αναστάσιο Κατσικούδη, Προϊστάµενο του Τµήµατος 
Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων. 

Β. Τουριστική έκθεση I.T.Β. Βερολίνου 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 15.200,00 µε ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
έργου του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας Ηπείρου «Τουριστική προβολή 
Περιφέρειας Ηπείρου» (ΕΦ 071 ΚΑΕ 9779), για την κάλυψη των εξόδων της συµµετοχής 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στην τουριστική έκθεση I.T.Β. που διοργανώνεται στο Βερολίνο 
της Γερµανίας, το διάστηµα από 7 έως 11-03-2012 σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2/15-02-

ΑΔΑ: Β4Π77Λ9-7ΑΦ



 - 3 - 

2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Ηπείρου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ενοικίαση χώρου & εξοπλισµός περιπτέρου                                            4.000,00 
Ηµερήσια αποζηµίωση του υπαλλήλου του Τµήµατος Τουρισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου Παύλου Φλώρου, το διάστηµα 6-12/3/2012  
 (70,00 € Χ 6 και 9,78 €) 

429,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση της Ειδικής Συνεργάτιδας του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου Αρετής Στασινού, το διάστηµα 6-12/3/2012 (95,00 € Χ 6 και 9,78 €) 

579,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας Βασιλείου  
Ψαθά το διάστηµα 5-12/3/2012 (105,00 € Χ 7 και 9,78 €) 

744,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Εµπορίου &  
Τουρισµού της Π.Ε Πρέβεζας  Νικολάου Ντούσια, το διάστηµα 6-
12/3/2012  (85,00 € Χ 6 και 9,78 €) 

519,78 

∆απάνες µεταφοράς των ανωτέρω ( αεροπορικά εισιτήρια: 700,00 € Χ 4 
και έξοδα τρένου, ταξί: 500,00 € κ.λ.π.)   

3.300,00 

∆ιανυκτερεύσεις των ανωτέρω:  5.000,00 

Προµήθεια παραδοσιακών γλυκών για διανοµή στην έκθεση: 225,88        

Έξοδα µεταφοράς έντυπου υλικού:         400,00  

ΣΥΝΟΛΟ 15.200,00 

 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, καθώς και 
των υπαλλήλων: α) Παύλου Φλώρου, του Τµήµατος Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου 
β) Αρετής Στασινού, Ειδικής Συνεργάτιδας του Περιφερειάρχη Ηπείρου και γ) Νικολάου 
Ντούσια, Προϊσταµένου του Τµήµατος Εµπορίου &  Τουρισµού της Π.Ε Πρέβεζας,  για τη 
συµµετοχή τους στην ανωτέρω έκθεση. 

− Εγκρίνει την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, συνολικής 
δαπάνης € 10.800,00 µε υπόλογο τον Αναστάσιο Κατσικούδη, Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, υιοθετώντας την άποψη της 
Παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», όπως αυτή εκφράσθηκε στη σχετική αριθµ. 
2/2/15-02-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου τονίσθηκε ότι « …. η άποψη της παράταξης βρίσκεται σε 
εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ο Τουρισµός είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα. 
Χρειάζεται µια άλλη πολιτική η οποία θα παίρνει όλα εκείνα τα µέτρα, ούτως ώστε τα λαϊκά 
στρώµατα να έχουν πρόσβαση στο συγκεκριµένο αγαθό». Επίσης επανέλαβε τη θέση που 
επανειληµµένα έχει εκφράσει σε συζήτηση παρόµοιων θεµάτων στην Οικονοµική Επιτροπή, 
ότι πρέπει δηλ. να παρουσιάζεται κάθε φορά στο Περιφερειακό Συµβούλιο απολογισµός των 
εκθέσεων ή συνεδρίων στα οποία µετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, κάτι που µέχρι τώρα δεν έχει 
γίνει. 
....................................................................................................................................................  
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. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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