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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/09-02-2012 

Στα Ιωάννινα και στο γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις εννέα (09) του µηνός 
Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.00, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή 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, 
αποτελούµενη από τα κάτωθι τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, Περιφερειακούς 
Συµβούλους:  

Τακτικά µέλη:          Αναπληρωµατικά µέλη: 

1. Ψαθάς Βασίλειος 1. Παπατσίµπας Γεώργιος 
2. Πλιάκος Μιχαήλ 2. Κώτσιος Νικόλαος 
3. Καττής Νικόλαος 3. Κατέρης Ιωάννης 
4. Ντέτσικας Κων/νος 4. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος 
5. Ανατολιωτάκης Νικόλαος 5. ∆ιβάρης ∆ιονύσιος 
6. Ιωάννου Αθηνά 6. Φώτης Κων/νος 
7. Κασσής Μιχαήλ 7. Αρβανίτης Κων/νος 

8. Κωτσαντής Κων/νος 8. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη  

Σηµειώνεται ότι το µέλος της Επιτροπής κ. Ψαθάς Βασίλειος, Περιφερειακός Σύµβουλος, µετά 
την εκλογή του δυνάµει του από 19-02-2011 Πρακτικού, ορκίσθηκε την 24-02-2011 ενώπιον 
του Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλαβε τα καθήκοντά του, στην κενωθείσα θέση, ως 
Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, µε την αριθµ. 
πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 Πρόσκληση του Προέδρου της, παρευρέθηκαν και 
µετείχαν οι: 

Α. Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

Β. Τα µέλη:  

1. Ντέτσικας Κων/νος, Αντιπρόεδρος,  

2. Πλιάκος Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

3. Καττής Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος,  

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, Περιφερειακός Σύµβουλος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύµβουλος 

6. Ιωάννου Αθηνά, Περιφερειακός Σύµβουλος 

7. Κασσής Μιχαήλ, Περιφερειακός Σύµβουλος 

8. Κωτσαντής Κων/νος, Περιφερειακός Σύµβουλος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε επίσης η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη, όπως ορίστηκε µε την αριθµ. οικ. 1096/140/13-01-2011 απόφαση του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου. 

Σηµειώνεται ότι ανακοίνωση για την παρούσα συνεδρίαση, βάσει της αριθµ. πρωτ. οικ. 
12326/571/08-02-2012 Πρόσκλησης του Προέδρου της, εστάλη σε όλα τα έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ηπείρου και 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα αυτής (www.php.gov.gr).    

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης,  

Επικύρωση πρακτικών της προηγούµενης, από 30-01-2012 συνεδριάσεως.  
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1. Έγκριση δαπανών για τη συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση 
«ΙΜΤΜ» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 14-15/02/2012. 

2. Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου και της Χριστίνας Μάρκου, υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας, για τη συµµετοχή τους στο meeting  
του ∆ιακρατικού Προγράµµατος, Εδαφικής συνεργασίας MED, µε τίτλο WOOD3 
(Αξιοποίηση της ξυλώδους βιοµάζας) και έγκριση των σχετικών δαπανών. 

3. Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην Αθήνα, 
από 06-02-2012 έως 07-02-2012 για υπηρεσιακούς λόγους. 

4. Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής δαπάνης, για 
τη συµµετοχή του στην πρώτη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας που συστάθηκε από την 
Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού µε αντικείµενο την αντιµετώπιση ζητηµάτων 
αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 30 του ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκληση για τις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας. 

5. Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Φίλιππα Ανδρέου και Γεωργίου Καραγιάννη, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο µε θέµα «Εθνικό 
πρόγραµµα Επιτήρησης της Λύσσας – Εκπαίδευση στις πρακτικές δειγµατοληψίας» που 
διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

6. Έγκριση παράθεσης µικρής δεξίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
∆ιηµερίδα που διοργανώνει η ∆/νση ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων µε το Τµήµα 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) µε τίτλο «Αντισεισµική  Προστασία Σχολικών Μονάδων» και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης.  

7. Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την εκτέλεση 
του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

 

Επίσης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έγινε 
ενηµέρωση και επικυρώθηκαν τα πρακτικά και οι αποφάσεις της προηγούµενης, από 30-01-
2012 συνεδριάσεως.  

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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 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 στην τουριστική 
έκθεση «ΙΜΤΜ» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 14-
15/02/2012. 

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. 12193/99/08-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 
12355/576/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την 
έγκριση των δαπανών συµµετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην τουριστική έκθεση 
«ΙΜΤΜ» που διοργανώνεται στο Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 14-15/02/2012. Στη 
συνέχεια η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση δαπάνης ποσού € 11.000,00 για την κάλυψη 
των εξόδων της συµµετοχής αυτής και τη µετακίνηση και διαµονή των υπαλλήλων που θα 
συµµετέχουν, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην εισήγηση πίνακα, καθώς και για την 
έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε υπόλογο τον Αθ. Μπουκουβάλα, 
υπάλληλο της Περιφέρειας Ηπείρου. 
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7. Την µε αριθ. 1/1/9-2-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού 
& Ανάπτυξης Ηπείρου, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου 
στην ανωτέρω έκθεση.  

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, υιοθετώντας την άποψη της Παράταξης «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ 
ΖΕΙΣ», όπως αυτή εκφράσθηκε στη σχετική αριθµ. 1/1/9-2-2012 απόφαση της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος – Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου, σηµείωσαν 
ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας συνολικός σχεδιασµός και στρατηγική για τη συµµετοχή της 
Περιφέρειας στις τουριστικές εκθέσεις, ενώ επισηµάνθηκε για µια φορά ακόµη, ότι ο 
σχεδιασµός της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής είναι σηµαντικό να γίνει 
ολοκληρωµένα για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες από την Περιφέρεια Ηπείρου, µε τη 
συµµετοχή όλων των ∆ήµων αλλά και φορέων. Τονίσθηκε επίσης ότι θα πρέπει να 
συµµετέχουµε σε λιγότερες εκθέσεις µε καλύτερη παρουσία, και να πηγαίνουµε σ’ αυτές 
πιο επαγγελµατικά ώστε να έχουµε µετρήσιµα αποτελέσµατα. 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/115/09-02-2012) 

− Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 11.000,00 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 «ΙΜΤΜ» που διοργανώνεται στο 
Τελαβίβ του Ισραήλ, το διάστηµα 14 έως 15-02-2012 σύµφωνα µε την αριθµ. 1/1/9-2-
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 

Μεταφορά υλικού: 850,00 
Ηµερήσια αποζηµίωση   του υπαλλήλου της ΠΕ Πρέβεζας Κων/νου Ακρίβου 
το διάστηµα 13-16/2/2012 (70 € Χ 3 και 9,78 €): 

219,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση   του υπαλλήλου της Π.Ε. Θεσπρωτίας Ηλία 
Σπυρόπουλου το διάστηµα 13-16/2/2012 (85 € Χ 3 και 9,78 €): 

264,78 

Ηµερήσια αποζηµίωση του Αντιπεριφερειάρχη Οδυσσέα Πότση το διάστηµα 
13-16/2/2012 (105 € Χ 3 και 9,78 €): 

324,78 

∆απάνες µεταφοράς των ανωτέρω (αεροπορικά εισιτήρια: 800 € Χ 3 και 
έξοδα τρένου, ταξί κ.λ.π.): 

3.000,00 

∆ιανυκτερεύσεις των ανωτέρω: 2.190,00 

Προµήθεια παραδοσιακών γλυκών για διανοµή στην έκθεση: 150,66 

ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00 

 

− Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση, καθώς και 
των υπαλλήλων Κων/νου Ακρίβου της Π.Ε. Πρέβεζας και Ηλία Σπυρόπουλου της Π.Ε. 
Θεσπρωτίας, για τη συµµετοχή τους στην ανωτέρω έκθεση. 

− Εγκρίνει την έκδοση του σχετικού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, συνολικής 
δαπάνης € 6.150,00 µε υπόλογο τον Αθανάσιο Μπουκουβάλα, υπάλληλο 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. 
1/1/9-2-2012 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 στο οποίο πρέπει να έχουν 
πρόσβαση οι εργαζόµενοι και όχι να προωθούνται τα συµφέροντα των 
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µεγαλοεπιχειρηµατιών». 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 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 2ο 

Έγκριση µετακίνησης της Σοφίας Τριάντου και της Χριστίνας Μάρκου, υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Ηπείρου, στη Λιουµπλιάνα της Σλοβενίας, για τη συµµετοχή τους στο 
meeting  του ∆ιακρατικού Προγράµµατος, Εδαφικής συνεργασίας MED, µε τίτλο 
WOOD3 (Αξιοποίηση της ξυλώδους βιοµάζας) 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 της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 12250/850/08-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 12356/577/08-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση µετάβασης και τις σχετικές 
δαπάνες, όπως περιγράφονται στο συνηµµένο πίνακα, της Σοφίας Τριάντου και της 
Χριστίνας Μάρκου µονίµων υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Λιουµπλιάνα της 
Σλοβενίας, από 13-2-2012 έως 17-2-2012, για τη συµµετοχή στο meeting  του ∆ιακρατικού 
Προγράµµατος, Εδαφικής συνεργασίας MED, µε τίτλο WOOD E3 (Αξιοποίηση της 
ξυλώδους βιοµάζας,. στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος σύµφωνα µε 
την υπ’ αριθµ. 5/56/27-5-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων. Οι 
δαπάνες θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό  του παραπάνω έργου (Ε.Φ071/ΚΑΕ5452). 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(απόφαση 4/116/09-02-2012) 

A. Εγκρίνει τη µετάβαση της Σοφίας Τριάντου και της Χριστίνας Μάρκου, µονίµων 
υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, από 13-2-2012 έως 17-2-2012 στη Λιουµπλιάνα 
της Σλοβενίας, για τη συµµετοχή τους στο meeting  του ∆ιακρατικού Προγράµµατος, 
Εδαφικής συνεργασίας MED, µε τίτλο WOOD3 (Αξιοποίηση της ξυλώδους βιοµάζας), 
στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συµµετέχει ως εταίρος σύµφωνα µε την αριθµ. 5/56/27-
5-2010 απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Ιωαννίνων. 

B. Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, διαµονής, εκτός 
έδρας αµοιβών κλπ, για τους ανωτέρω συµµετέχοντες, οι οποίες θα βαρύνουν τον 
προϋπολογισµό του έργου (Ε.Φ.071 ΚΑΕ 5452), ως εξής: 

Αεροπορικά εισιτήρια:  ποσό  €  1.400,00 

Έξοδα µετακίνησης:  ποσό  €     270,00 

Έξοδα διαµονής:   ποσό  €     850,00  

Αµοιβές εκτός έδρας:  ποσό  €     800,00  

    Σύνολο:  ποσό  €  3.320,00 

Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 3.320,00 € στο όνοµα 
της Σοφίας Τριάντου, υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη των ανωτέρω εξόδων. 

� Μειοψηφεί το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, µε το σκεπτικό ότι η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στα διάφορα διακρατικά Προγράµµατα της Ε.Ε., 
πρέπει να γίνεται µε γνώµονα την προσφορά του καθενός από αυτά, οπότε αν δεν 
αποδειχθεί η πρακτική αξία του συγκεκριµένου Προγράµµατος, δεν υπερψηφίζει την 
εισήγηση. 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. Πλιάκος Μιχαήλ, 

  3. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: ΒΟΖΘ7Λ9-7Ν2
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 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 3ο 

Έγκριση µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, στην 
Αθήνα, από 06-02-2012 έως 07-02-2012 για υπηρεσιακούς λόγους. 

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 της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11167/53/06-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11315/550/06-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, στην Αθήνα, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση µε τον 
Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χρυσοχοΐδη, µαζί µε τους 
Βουλευτές Άρτας για το κόµβο της Ιονίας Οδού, καθώς και την έγκριση των αντίστοιχων 
δαπανών για τη µετακίνησή του. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 11167/53/06-02-2012 
εισήγησης του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και την 
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πραγµατοποίηση της µετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας κ. Βασιλείου Ψαθά, 
δεδοµένου ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 30-01-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/117/09-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, στην Αθήνα, από 
6 Έως 7-02-2012, η οποία ήταν επιβεβληµένη, προκειµένου να παρευρεθεί σε συνάντηση µε 
τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Χρυσοχοΐδη, µαζί µε τους 
Βουλευτές Άρτας για το κόµβο της Ιονίας Οδού, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη ποσού 
150,00 € για την κάλυψη των εξόδων εκτός έδρας µετακίνησης (δαπάνες µετακίνησης, 
διαµονής, ηµερήσια και χιλιοµετρική αποζηµίωση κλπ), η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0716). 
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 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 4ο 

Έγκριση µετακίνησης του Ευάγγελου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και 
Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, στην Αθήνα και έγκριση της σχετικής 
δαπάνης, για τη συµµετοχή του στην πρώτη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας που 
συστάθηκε από την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού µε αντικείµενο την 
αντιµετώπιση ζητηµάτων αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης 30 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκληση για τις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας. 

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 της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11584/835/07-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11825/558/07-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται, στα πλαίσια της πρώτης συνεδρίασης της 
οµάδας εργασίας που συστάθηκε από την Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού µε 
αντικείµενο την αντιµετώπιση ζητηµάτων αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης 30 του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκληση για τις Αιρετές Περιφέρειες 
της χώρας, την έγκριση µετακίνησης του υπαλλήλου της ∆/νσης Σακκά Ευάγγελου στην 
Αθήνα για τις 8,9,10 Φεβρουαρίου, καθώς και την έγκριση πίστωσης 213 € για την εκτός 
έδρας µετακίνηση του (τριών ηµερών) και της  διαµονής. 
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7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 11584/835/07-02-2012 
εισήγησης της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου και την 
πραγµατοποίηση της µετακίνησης του υπαλλήλου Σακκά Ευάγγελου, δεδοµένου ότι η 
προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 30-01-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/118/09-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση του Ευάγγελου Σακκά, υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιαφάνειας και Ηλ. 
∆ιακυβέρνησης Περιφέρειας Ηπείρου στην Αθήνα, από 8 έως και 10-02-2012,για τη 
συµµετοχή του στην πρώτη συνεδρίαση της οµάδας εργασίας που συστάθηκε από την 
Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού µε αντικείµενο την αντιµετώπιση ζητηµάτων 
αξιολόγησης των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 30 του ΕΠ 
Ψηφιακή Σύγκληση για τις Αιρετές Περιφέρειες της χώρας, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 
213,00 για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης, ηµερήσιας αποζηµίωσης και 
διανυκτέρευσης, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας 
Ηπείρου (Π.Ε. Ιωαννίνων) έτους 2012 (ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711). 
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 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 5ο 

Έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων Φίλιππα Ανδρέου και Γεωργίου Καραγιάννη, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη και 
έγκριση της σχετικής δαπάνης, για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο µε θέµα «Εθνικό 
πρόγραµµα Επιτήρησης της Λύσσας – Εκπαίδευση στις πρακτικές δειγµατοληψίας» 
που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

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 της ∆/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο 
θέµα (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 1220/01-02-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 10041/508/01-02-2012 στον φάκελο 2/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται, την έγκριση µετακίνησης των κτηνιάτρων της Υπηρεσίας, Φίλιππα Ανδρέου 
και Γεωργίου Καραγιάννη, στη Θεσσαλονίκη για τη συµµετοχή τους σε σεµινάριο µε θέµα 
«Εθνικό πρόγραµµα Επιτήρησης της Λύσσας – Εκπαίδευση στις πρακτικές 
δειγµατοληψίας» που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, 
την 10-02-2012 καθώς και την έγκριση πίστωσης 400,00 € για την εκτός έδρας 
µετακίνηση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/119/09-02-2012) 

Εγκρίνει τη µετακίνηση των κτηνιάτρων Φίλιππα Ανδρέου και Γεωργίου Καραγιάννη, 
υπαλλήλων της ∆/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ηπείρου, στη Θεσσαλονίκη για τη 
συµµετοχή τους σε σεµινάριο µε θέµα «Εθνικό πρόγραµµα Επιτήρησης της Λύσσας – 
Εκπαίδευση στις πρακτικές δειγµατοληψίας» που διοργανώνει το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, στις 10 Φεβρουαρίου 2012, καθώς και τη δαπάνη ποσού € 400,00 
για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης εκτός έδρας των ανωτέρω υπαλλήλων, η οποία θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 292, 
ΚΑΕ 5329). 
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της µε αριθµ. πρωτ. οικ. 
12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
Κατέρης Ιωάννης, 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 6ο 

Έγκριση παράθεσης µικρής δεξίωσης εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την 
∆ιηµερίδα που διοργανώνει η ∆/νση ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων µε το Τµήµα 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού 
και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) µε τίτλο «Αντισεισµική  Προστασία Σχολικών Μονάδων» και 
έγκριση της σχετικής 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 ∆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 Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, που 
κατατέθηκε πάνω στο θέµα, (υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 11258/102/07-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 11823/557/07-02-2012 στον φάκελο 1/2012 εισηγήσεων 
Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: Η ∆/νση ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων µε το Τµήµα 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) διοργανώνουν ∆ιηµερίδα από 8 ως και 9/2/12 στα Ιωάννινα, µε τίτλο 
«Αντισεισµική  Προστασία Σχολικών Μονάδων». Η ∆ιηµερίδα πραγµατοποιείται υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου και την υποστήριξη της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής 
Προστασίας  Περιφέρειας Ηπείρου. Η ∆ιηµερίδα απευθύνεται σ’ όλους τους ∆/ντες και  
∆/ντριες των σχολικών µονάδων της ∆/βαθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων και σε έναν εκπρόσωπο εκπαιδευτικό από κάθε σχολική µονάδα. Εισηγητές θα 
είναι κλιµάκιο Ειδικών Επιστηµόνων από τον Οργανισµό  Αντισεισµικού Σχεδιασµού και 
Προστασίας. Στόχος της ∆ιηµερίδας είναι η ευαισθητοποίηση των ∆/ντών, αλλά και των 
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εκπαιδευτικών, προκειµένου στη συνέχεια σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων να 
σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν τις ενέργειες, που πρέπει να γίνουν πριν το σεισµό, κατά τη 
διάρκεια και µετά την εκδήλωσή του. Κατά τη διάρκεια της  θα προσφερθεί ένας καφές για 
140 συµµετέχοντες και ένα γεύµα για τους τρεις εισηγητές της ∆ιηµερίδας. Η Περιφέρεια 
Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινωνικής 
προστασίας, εκπαιδευτικής προσφοράς και πρόληψης για καταστάσεις κινδύνου, εµπίπτει 
στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη συµµετοχή της σε τέτοιου 
είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την κοινωνική  της δραστηριότητα. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση πίστωσης  600 €, πλέον ΦΠΑ για την κάλυψη των εξόδων 
της συµµετοχής αυτής η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισµού της 
Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012, Ειδ.φορέας:072, ΚΑΕ:0845. 

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

Σηµειώνεται ότι το συγκεκριµένο θέµα έρχεται προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή, 
στην πρώτη συνεδρίασή της, µετά τη λήψη της σχετικής αριθµ. πρωτ. 11258/102/07-02-2012 
εισήγησης του Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Περιφέρειας Ηπείρου, δεδοµένου 
ότι η προηγούµενη συνεδρίαση πραγµατοποιήθηκε στις 30-01-2012. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/120/09-02-2012) 

− Εγκρίνει την παράθεση µικρής δεξίωσης, εκ µέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, για την 
∆ιηµερίδα που διοργανώνει η ∆/νση ∆/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ιωαννίνων µε το Τµήµα 
Σχολικών ∆ραστηριοτήτων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού και 
Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.), από 8 ως και 9-02-2012 στα Ιωάννινα, µε τίτλο «Αντισεισµική  
Προστασία Σχολικών Μονάδων», η οποία πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας 
Ηπείρου και την υποστήριξη της Αυτοτελούς ∆/νσης Πολιτικής Προστασίας  Περιφέρειας 
Ηπείρου. 
Η ∆ιηµερίδα απευθύνεται σ’ όλους τους ∆/ντες και  ∆/ντριες των σχολικών µονάδων της 
∆/βαθµιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και σε έναν εκπρόσωπο 
εκπαιδευτικό από κάθε σχολική µονάδα. Εισηγητές θα είναι κλιµάκιο Ειδικών Επιστηµόνων 
από τον Οργανισµό  Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας. Στόχος της ∆ιηµερίδας 
είναι η ευαισθητοποίηση των ∆/ντών, αλλά και των εκπαιδευτικών, προκειµένου στη 
συνέχεια σε συνεργασία µε το σύλλογο διδασκόντων να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν τις 
ενέργειες, που πρέπει να γίνουν πριν το σεισµό, κατά τη διάρκεια και µετά την εκδήλωσή 
του. 
Η Περιφέρεια Ηπείρου, όταν αφορά σε µια εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο της 
κοινωνικής προστασίας, εκπαιδευτικής προσφοράς και πρόληψης για καταστάσεις 
κινδύνου, εµπίπτει στις δαπάνες των δηµοσίων σχέσεων, τότε κρίνει απαραίτητη τη 
συµµετοχή της σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις που σχετίζονται µε την κοινωνική  της 
δραστηριότητα. 

− Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού € 600,00 πλέον ΦΠΑ, σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2012 (ΕΦ 071 ΚΑΕ 0845), για την κάλυψη 
των εξόδων παράθεσης µικρής δεξίωσης κατά τη διάρκεια της διηµερίδας (καφές για 140 
συµµετέχοντες και ένα γεύµα για τους τρεις εισηγητές της ∆ιηµερίδας). 

....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 
4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 
5. Κατέρης Ιωάννης, 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 4/2012 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 εννέα (09) του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12326/571/08-02-2012 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, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, 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 7ο 

Συγκρότηση και ορισµός των µελών α) της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, 
Αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών β) της Επιτροπής Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 
εργασιών και γ) της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών, για την 
εκτέλεση του Προγράµµατος Προµηθειών έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας. 

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 και του Ν.4024/201 (ΦΕΚ 
226/α’/27-10-2011). 

6. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. 
Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 142/02-02-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 10411/511/03-02-2012 στον φάκελο 2/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Π.Ε. 
Άρτας έτους 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και σε 
συνέχεια του από 30-1-2012 πρακτικού που επισυνάπτεται στην εισήγηση. 

7. Ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος. 
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Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 4/121/09-02-2012) 

Συγκροτεί τις Επιτροπές: Α) ∆ιεξαγωγής των ∆ιαγωνισµών, Αξιολόγησης των προσφορών και 
εισήγησης για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών Β) αξιολόγησης ενστάσεων και 
προσφυγών και Γ) Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών για την 
εκτέλεση του προγράµµατος προµηθειών, για το έτος 2012, της Περιφερειακής Ενότητας 
Άρτας, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007, το άρθρο 176 του Ν. 3852/1010 τα 
άρθρα 13 – 15 του Ν. 2690/1999 και ορίζει τα µέλη αυτών µε τους αναπληρωτές τους, 
υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας, όπως προέκυψαν από τη διενεργηθείσα από την αρµόδια ∆/νση 
∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας κλήρωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 
του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της ∆ιοίκησης» και αναφέρονται στο από 
30-01-2012 Πρακτικό που συνετάγη, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και 
αποτελεί αναπόσπαστο και ενιαίο µέρος αυτής, ως εξής: 

Α. Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και εισήγησης 
για ανάθεση προµηθειών, υπηρεσιών και εργασιών 

1. Σπύρος Γεώργιος, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Προϊστάµενος του Τµήµατος 
Προµηθειών ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας ως Πρόεδρος, µε 
αναπληρωτή τον Μπουραζάνη Χαράλαµπο, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλο της 
Π.Ε. Άρτας 

2. Κοντέας Κλεάνθης, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας ως µέλος, 
µε αναπληρωτή τον Ψωµά Γεώργιο, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλο της Π.Ε. 
Άρτας 

3. Τάσιου Μαρία, ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας ως µέλος, µε 
αναπληρώτρια την Μπακάλη Βασιλική, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλο της Π.Ε. 
Άρτας 

Έργο της Επιτροπής είναι η παραλαβή, αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και η 
υποβολή των σχετικών πρακτικών µέσω του Τµ. Προµηθειών της ∆/νσης ∆/κού – Οικ/κού, 
στην Οικονοµική Επιτροπή. 
 

Β. Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών 

1. Τσεκούρας Κων/νος, ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Προϊστάµενος της ∆/νσης ∆ιοικητικού 
– Οικονοµικού της Π.Ε. Άρτας ως Πρόεδρος, µε αναπληρωτή τον Κοντογιάννη Λεωνίδα 
∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας  

2. Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας ως 
µέλος, µε αναπληρωτή τον Τζουµάκα Κωνσταντίνο ΠΕ Γεωτεχνικών, υπάλληλο της Π.Ε. 
Άρτας  

3. Φούρκα Σωτηρία ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας ως µέλος      
µε αναπληρώτρια την Τσίρκα Αφροδίτη ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, υπάλληλο της Π.Ε. 
Άρτας. 

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και 
των προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 κατά των αποφάσεων της ανωτέρω 
επιτροπής παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών. Η αξιολόγηση των  
 

Γ. Επιτροπή Παραλαβής συµβάσεων προµηθειών υπηρεσιών και εργασιών 

1. Μπουζάνη – Κούκου Γεωργία, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας  
ως Πρόεδρος,  µε  αναπληρώτρια την Αντωνίου Ελένη, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, 
υπάλληλο της Π.Ε. Άρτας  

2. Μπουραζάνης Χαράλαµπος, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας ως        
µέλος, µε αναπληρώτρια την Μπαλά Γλυκερία ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλο       
της  Π.Ε. Άρτας    
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3. Σιαφάκα Ευτυχία, ∆Ε Πρ/κού Η/Υ, υπάλληλος της Π.Ε. Άρτας ως µέλος, µε αναπληρώτρια 
την Κίτσιου Αρτεµισία, ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων, υπάλληλο της  Π.Ε. Άρτας.    

Έργο της Επιτροπής είναι η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των πάσης φύσεως 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών και εργασιών µε εξαίρεση τις προµήθειες κ.λ.π. για τις 
οποίες συγκροτούνται ειδικές επιτροπές, καθώς και η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου 
παραλαβής. 
....................................................................................................................................................  
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. Καττής Νικόλαος, 

4. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

5. Κατέρης Ιωάννης, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Κασσής Μιχαήλ, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 

Στην Άρτα σήµερα 30-1-2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. στο Γραφείο 
του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 
4024/2011 διενεργήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 
παρουσία του Πρ/νου του Τµήµατος Προµηθειών και της υπαλλήλου Κίτσιου 
Αρτεµισίας κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας για την συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων του Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε. Άρτας. Η ανακοίνωση της 
διενέργειας κλήρωσης έγινε µε το αριθµ. οικ. 133/23-1-2012 έγγραφο της ∆.∆.-Ο . 

Από την κλήρωση αναδείχτηκαν ως κατωτέρω : 
1.Επιτροπή διενέργειας:  
        α)  Κοντέα Κλεάνθη   
        β)  Τάσιου Μαρία  
        γ)  Σπύρος Γεώργιος  
        δ) Ψωµάς Γεώργιος 
        ε)  Μπακάλη Βασιλική  
        στ)Μπουραζάνης Χαράλαµπος 
2.Επιτροπη Ενστάσεων: 
        α)  Κωνσταντίνου ∆ηµήτριος   
        β)  Τσεκούρας Κωνσταντίνος   
        γ)  Φούρκα Σωτηρία   
        δ) Τζουµάκας Κων/νος 
        ε)  Κοντογιάννης Λεωνίδας  
        στ)Τσίρκα Αφροδίτη 
3. Επιτροπή παραλαβής: 
        α) Μπουζάνη - Κούκου Γεωργία   
        β) Μπουραζάνης Χαράλαµπος  
        γ) Σιαφάκα Ευτυχία.  
        δ) Αντωνίου Ελένη 
        ε)  Μπαλά Γλυκερία  
        στ)Κίτσιου Αρτεµισία 
Τα παρόν πρακτικό συντάσσεται και υπογράφεται  από τους ανωτέρω υπαλλήλους. 
 
 
 
 

 Άρτα    30-1-2012 

Τσεκούρας Κωνσταντίνος 

Σπύρος Γεώργιος 

Κίτσιου Αρτεµισία 
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