
       ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10 / 25 - 5 - 2011
                                                    ========================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα  την 
25η  του   μηνός  Μαΐου έτους  2011,  ημέρα  Τετάρτη  και   ώρα  18.00 συνήλθε  σε  δημόσια   συνεδρίαση το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου  113 Ν.3852/2010), ύστερα  από την αριθμ.  282/2010  ανακήρυξη 
του  Πολυμελούς   Πρωτοδικείου   Ιωαννίνων,  η  οποία  διορθώθηκε  με  την  αριθμ.  284/2010  όμοια του  ιδίου 
Δικαστηρίου, καθώς και την 13/2011 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-
12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας, μετά την οικ.: 31921/1038/   19-5-
2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα  ημερήσιας διάταξης το 
εξής:

1.  Επικύρωση  Πρακτικών - Αποφάσεων της 7ης , 8ης και 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2.  Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου,  με σχέση έμμισθης εντολής,  για τις  ανάγκες της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

3. Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση» και άνοιγμα νέου Προνοιακού 
λογαριασμού, στην Π.Ε.  Άρτας.

4) Συμπλήρωση της αριθμ. 2/7/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με τη 
θέσπιση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε.  Άρτας.

5) Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου.

6) Απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Θεσπρωτίας

7) Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.

8) Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα  Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011.

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι : 

Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
    2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
    3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας
      2. Θωμάς Πιτούλης,  Αντιπεριφερειάρχης  Θεσπρωτίας
      3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων

4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας
 

Δ.   1.  Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
    
Ε.   Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
  1. Χρήστος Κύρκος      Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  (ΠΕΑ)*
  2. Ιωάννης Κατέρης «» «» «»             «»    «»
  3. Αντώνιος Γαλάνης «» «» «» «»    «»
  4. Διονύσιος Διβάρης «» «» «» «»    «»
  5. Ιωάννης Παπαγιάννης  Γεωργίου  «» «» «» «»    «»
  6. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «» «» «» «»    «»
  7. Νικόλαος Κάτσιος «» «» «» «» (ΠΕΘ)*
  8. Δημήτριος Δημάκος «» «» «» «»    «»
  9. Αναστάσιος Δηλαβέρης «» «» «» «»    «»
10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη«» «» «» «»    «»
11. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  
12. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
13. Ιωάννης Γιαννακάκης «» «» «» «»    «»
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14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης     Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»       (ΠΕI)*
15. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»         «»
16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας «» «» «» «»         «»
17. Σταύρος Παργανάς                 «» «» «» «»         «»
18. Βασίλειος Παπαχρήστος «» «» «» «»         «»
19. Βασίλειος  Χριστοφορίδης «» «» «» «»         «» 
20. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «»      (ΠΕΠ)*
21. Βασίλειος Κατσαμώρης «» «» «» «»         «»
22. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»         «»
23. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»         «»
24. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»         «»
25. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»             «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»  (ΠΕΑ)*  
26. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου «» «» «» «»          «»
27. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
28. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
29. Ευάγγελος Αργύρης «» «»       «» «»       (ΠΕΙ)*
30. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»          «»
31. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
32. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
33. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
34. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
35. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»      (ΠΕΙ)*
36. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο» (ΠΕΙ)*
37. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»   (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:

Θεοδώρα Μήτσιου

Ελένη Κασσή 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης Υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων και 
της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες για τα συζητούμενα θέματα.

Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 

Νικόλαος Κώτσιος, Γεώργιος Παπατσίμπας, Θεοφάνης Μικρούλης, Παύλος Μίχας, Γρηγόριος Τζιοβάρας, 
Κωνσταντίνος  Αρβανίτης,   Γεώργιος  Ζάκας  και  Βασίλειος  Ζιώβας,  τακτικά  Μέλη  του  Περιφερειακού 
Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ζιώβας ενημέρωσε εγγράφως τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την 
απουσία  του στο εξωτερικό, με την από 21-5-2011 επιστολή του. 
(συνημμένα με α/α: 72 στο φάκελο 1/2011 συνημμένων εισηγήσεων  κ.λ.π. στα θέματα Ν.Σ.)
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Θέμα 8ο

======
 Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα  Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1) Τις  διατάξεις  του  Νόμου  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2) Την από 20-5-2011 εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας     
              Ηπείρου , όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με α/α: 71 στο φάκελο 1/2011 
              συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και έχει ως κατωτέρω : 

«  Η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο της ενίσχυσης της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής της καθώς και της προβολής 
της στην Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχει σε συνέδρια και εκθέσεις και είναι αρωγός σε πολιτιστικές δράσεις ευρείας 
απήχησης. Ο πολιτισμός άλλωστε είναι πυλώνας ανάπτυξης μιας περιοχής και καλό θα ήταν να ενισχύεται κάθε προσπάθεια 
που αποσκοπεί στην προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Περιφέρειας Ηπείρου. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα οργανώνει - 
συμμετέχει σε πολιτιστικές δράσεις που αφορούν στα όρια της ενώ υπάρχουν και δραστηριότητες διαπεριφερειακής εμβέλειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω προτείνεται η προένταξη των κάτωθι έργων, προϋπολογισμού και πίστωσης 40.000 € 
έκαστο, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΚΑΠ., έτους 2011της αντίστοιχης Π.Ε. και της Περιφέρειας Ηπείρου: 

1. Πολιτιστικές  δράσεις  και  διοργάνωση  –  συμμετοχή  σε  ημερίδες,  εκθέσεις,  συνέδρια  και  λοιπές  εκδηλώσεις 
Περιφέρειας Ηπείρου 

2. Πολιτιστικές δράσεις  και  διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες,  εκθέσεις,  συνέδρια και  λοιπές  εκδηλώσεις  Π.Ε. 
Άρτας

3. Πολιτιστικές δράσεις  και  διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες,  εκθέσεις,  συνέδρια και  λοιπές  εκδηλώσεις  Π.Ε. 
Θεσπρωτίας

4. Πολιτιστικές δράσεις  και  διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες,  εκθέσεις,  συνέδρια και  λοιπές  εκδηλώσεις  Π.Ε. 
Ιωαννίνων 

5. Πολιτιστικές δράσεις  και  διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες,  εκθέσεις,  συνέδρια και  λοιπές  εκδηλώσεις  Π.Ε. 
Πρέβεζας

 Τα έργα 1 & 4 θα εκτελεστούν με μέριμνα και ευθύνη του τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και  Τουρισμού ενώ τα υπόλοιπα με μέριμνα και  ευθύνη των τμημάτων Εμπορίου και  Τουρισμού των Δ/νσεων 
Ανάπτυξης των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων »,

και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση,

3) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων 

4) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη

& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

  Αποφασίζει ομόφωνα
           (απόφαση: 10/36/25-5-2011)

Εγκρίνει  την  προένταξη  έργων στο  Πρόγραμμα   Κ.Α.Π.  Περιφέρειας  Ηπείρου  για  το  έτος  2011  που 
αφορούν Πολιτιστικές δράσεις και διοργάνωση – συμμετοχή σε ημερίδες, εκθέσεις, συνέδρια και λοιπές 
εκδηλώσεις της Περιφέρειας Ηπείρου, αλλά και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.), όπως αναφέρονται  
στην ανωτέρω εισήγηση.
Οι επιμέρους δράσεις της κάθε Π.Ε. θα εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ηπείρου.

Σημειώνεται ότι:

1) Η παράταξη  «ΛΑΪΚΗ   ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ» ψήφισε  θετικά  με  τις  εξής  παρατηρήσεις: Θεωρεί 
αναγκαίο  να υπάρξει ένας συνολικός προγραμματισμός εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου για την 
πολιτική που θα ασκήσει γύρω από τα θέματα  του Πολιτισμού. Τα οικονομικά είναι πολύ περιορισμένα και  
για αυτό θα πρέπει να μπούνε κάποιες προτεραιότητες και να γίνει και ιεράρχηση των δράσεων που θα 
ενισχύσει  το  Π.Σ..  Δεν  τους  βρίσκει  σύμφωνους  αυτή  η  αποσπασματική  αντιμετώπιση,  με  την  οποία 
αναγκάζεται κανείς να συμφωνήσει σεβόμενος περισσότερο το περιεχόμενο κάποιων εκδηλώσεων, με το 
οποίο δεν μπορεί να είναι κανείς αντίθετος, χωρίς όμως να είναι σύμφωνος με την τακτική που ακολουθείται 
εκ μέρους της Περιφερειακής Αρχής.

2) Η παράταξη  «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» ψήφισε  με επιφύλαξη,   δηλώνοντας   ότι  είναι  αναγκαίο  να 
εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή τις δράσεις της κάθε Περιφερειακής Ενότητας που θα χρηματοδοτούνται.  
Δεν νομίζει ότι μπορεί από την αρχή του έτους να υπάρξει πλήρης προγραμματισμός των εκδηλώσεων που 
θα χρηματοδοτήσει το Π.Σ., αλλά η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίζει για τα θέματα που  θα  
προκύπτουν. 
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3) Η παράταξη  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» ψήφισε  με επιφύλαξη,  επισημαίνοντας   ότι, 
παρά την οικονομική δυσπραγία  που σήμερα αντιμετωπίζουμε,  το  κονδύλι  που προγραμματίζεται  είναι 
πολύ φτωχό.

      Ιδιαίτερα αν σκεφθεί κανείς ότι ο πολιτισμός είναι αυτός που και σήμερα  θα πρέπει    να      μας 
     δώσει μία ώθηση προς τα εμπρός, στη δύσκολη συγκυρία που περνάει η χώρα.  Ο    πολιτισμός  
     όλων αυτών των χρόνων, που μας έχει κρατήσει σε όλες τις κρίσιμες καταστάσεις. 
     Πρέπει όμως και με μεγάλη προσοχή να διατίθενται τα κονδύλια. Θα πρέπει να μπούνε κάποια  
     κριτήρια   και   κάποιες   αρχές.   Να    συμβουλευτούμε  και  να  δούμε   και   τι   απέδωσαν   τα    
     προηγούμενα προγράμματα που εφήρμοσε η Ν.Α.  και  αργότερα να γίνει   και     απολογισμός 
     των όσων  χρημάτων θα δώσει το Π.Σ.. Γιατί τα τελευταία χρόνια,  με  όλα τα μέσα ενημέρωσης 
     και με τους τρόπους διασκέδασης και με τις διάφορες άλλες μορφές έκφρασης, έχουν διαλύσει    
     τον  πολιτισμό που είχε η χώρα και για αυτό οδηγήθηκε στο σημείο που είναι σήμερα.

……………………………………………………………………………………………………………………………..
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
H πρακτικογράφος Χαράλαμπος  Μπάτσης

Ο Γραμματέας 

Ακριβές Απόσπασμα
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