
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(Στον Πίνακα, εκ παραδροµής αναγραφή «Μετάφραση», αντί του ορθού «CultRural Φεστιβάλ – ∆ηµοσιότητα») 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 16/2012 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 οκτώ (08) του µηνός Ιουνίου του έτους 2012, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 50124/1904/06-06-2012 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:  

Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Παπατσίµπας Γεώργιος, 
Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, 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 εκτός ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 22ο 

Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων του έργου του Ε.Π. 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac». 

 

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», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µε το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 τ.Α’). 

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, 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 αριθµ. 24/668/01-09-2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία: Α) 
εγκρίθηκε η υλοποίηση των δράσεων του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο 
οποίο συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, να γίνει µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης 
Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, µε επιστηµονικό υπεύθυνο 
του Προγράµµατος τη Σοφία Τριάντου, υπάλληλο της ανωτέρω ∆ιεύθυνσης και Β) 
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εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συµβούλου και Ερευνητή σε θέµατα 
παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού για την οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και 
των Τεχνικών του ανωτέρω έργου. 

7. Την αριθµ. 2/36/20-01-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η ανάθεση υπηρεσιών για την οµάδα του Επιστηµονικού προσωπικού και των 
Τεχνικών του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό 
Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac». 

8. Την εισήγηση της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 51258/2072/08-06-2012  
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 51266/973/08-06-2012 στον φάκελο 9/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

« …. Το Ε.Π.Culture µε τίτλο Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac 
εγκρίθηκε  το 2010 και η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων συµµετείχε στην υποβολή πρότασης  
µε εταίρους από τις χώρες της Ισπανίας, Γαλλίας, Γερµανίας, Εσθονίας και της Πορτογαλίας 

    ∆ράσεις του έργου είναι: 
Ι.Συντονισµός:  Επιτροπές Καθοδήγησης 
II. Έρευνα για την Ιστορία των Ευρωπαϊκών ηµερολογίων και την πρόβλεψη του καιρού 
III. Συνεργασία: 
- Έρευνα και Εργαστήριο για τις Γραπτές  Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού  
- Έρευνα και Εργαστήριο για τις Προφορικές Πηγές της παραδοσιακής πρόβλεψης του καιρού. 
- CultRural Φεστιβάλ   (Το φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί στο Νοµό Ιωαννίνων) 
- Τελικό συνέδριο 
IV. διάδοση: 
- Εικονικό 3D αλµανάκ (website) 
- Εκθέσεις και εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
- Υλικό δηµοσιότητας (DVD και φυλλάδια) 
  Η υλοποίηση των δράσεων του έργου γίνεται σύµφωνα µε την  απόφαση 24/668/1-9-2011 της 
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε µέριµνα της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού 
Η υλοποίηση των δράσεων IV διάδοση απαιτεί µία σειρά εκτυπώσεων για την παραγωγή του υλικού 
δηµοσιότητας όπως προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος : 
…………………………… 
Με βάση τα παραπάνω εισηγούµαστε 
 Την παραγωγή των παραπάνω υλικών, ύψους δαπάνης 9.500€ να ανατεθεί  στον Παντελή 
Κωστούλα του Γρηγορίου µε το επιτήδευµα Γραφικές τέχνες ….. ». 

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 16/667/08-06-2012) 

Για την υλοποίηση της ∆ράσης «IV. ∆ιάδοση» του έργου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Culture, µε τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ηµερολόγιο - European Rural Almanac», στο οποίο 
συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, και η οποία γίνεται, σύµφωνα µε την αριθµ. 24/668/01-09-
2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε µέριµνα και ευθύνη της ∆/νσης Αναπτυξιακού 
Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, 

Εγκρίνει την ανάθεση των υπηρεσιών για την παραγωγή του υλικού δηµοσιότητας για την 
υλοποίηση της ως άνω ∆ράσης, στον Παντελή Κωστούλα του Γρηγορίου, µε το επιτήδευµα 
Γραφικές Τέχνες, µε τίµηµα για το σύνολο των παρεχοµένων υπηρεσιών € 9.500,00 όπως 
προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος, ως εξής: 

DVD 0

web site 0

Posters 3000

Logo 0

παραγωγή 
  

flyers 3000

CultRural Φεστιβάλ - ∆ηµοσιότητα   2000

Κόστος διανοµής   500
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Κόστος διάδοσης  public 
publicity 1000

ΣΥΝΟΛΟ  9500

 

Εγκρίνει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του 
Παντελή Κωστούλα του Γρηγορίου, για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, σύµφωνα µε τα 
όσα ειδικότερα θα ορίζονται σ΄ αυτή. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, όπως και στις σχετικές αριθµ. 
24/668/01-09-2011 και 2/36/20-01-2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το 
σκεπτικό ότι διαφωνεί κατ’ ουσία στη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο 
συγκεκριµένο διακρατικό Πρόγραµµα της Ε.Ε., επειδή δεν εξυπηρετεί καµία ουσιαστική 
ανάγκη των αγροτών. 

......................................................................................................................................................  
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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

        2. Καττής Νικόλαος, 

  3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Παπατσίµπας Γεώργιος 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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