
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 11/2012 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 τρεις (23) του µηνός Απριλίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 34804/1320/07-04-2012 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, Κατέρης Ιωάννης, Παπατσίµπας 
Γεώργιος, Ιωάννου Αθηνά και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

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 20ο 

Έγκριση µετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη, για τη 
συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση «ΤΑΞΙ∆Ι», που διοργανώνεται στη Λευκωσία 
της Κύπρου το διάστηµα από 27 έως 29-04-2012 και στην οποία συµµετέχει η 
Περιφέρεια Ηπείρου 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 Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης ∆ια Βίου Μάθησης – Απασχόλησης – 
Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα, 
(υποβλήθηκε µε το αριθµ. πρωτ. 35690/404/23-04-2012 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. 
πρωτ. 35886/1349/23-04-2012 στον φάκελο 5/2012 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία 
εισηγείται την έγκριση µετακίνησης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου 
Καχριµάνη, για τη συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση «ΤΑΞΙ∆Ι», που διοργανώνεται 
στη Λευκωσία της Κύπρου το διάστηµα από 27 έως 29-04-2012 και στην οποία 
συµµετέχει η Περιφέρεια Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2/15-2-2012 απόφαση της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης, καθώς και την έγκριση 
των σχετικών δαπανών για τη µετακίνηση και διαµονή αυτού, σύµφωνα µε το συνηµµένο 
στην εισήγηση πίνακα. 
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7. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, σηµείωσαν ότι επί του θέµατος, ισχύουν οι παρατηρήσεις 
που έχουν καταθέσει κατά τη συζήτηση και λήψη της αριθµ. 10/372/06-04-2012 απόφασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής, σχετικά µε την έγκριση δαπανών συµµετοχής της 
Περιφέρειας Ηπείρου την τουριστική έκθεση «ΤΑΞΙ∆Ι», της Κύπρου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 11/430/23-04-2012) 

Α) Εγκρίνει την µετακίνηση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρου Καχριµάνη, για τη 
συµµετοχή του στην τουριστική έκθεση «ΤΑΞΙ∆Ι», που διοργανώνεται στη Λευκωσία της 
Κύπρου το διάστηµα από 27 έως 29-04-2012 και στην οποία συµµετέχει η Περιφέρεια 
Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 2/2/15-2-2012 απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Χωρικού Σχεδιασµού & Ανάπτυξης. 

Β) Εγκρίνει τις κάτωθι δαπάνες, για την κάλυψη των εξόδων της ως άνω µετακίνησης, 
συνολικού ποσού € 1.830,00 σε βάρος των πιστώσεων του έργου «Πολιτιστικές δράσεις και 
διοργάνωση – συµµετοχή σε ηµερίδες, εκθέσεις συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις της 
Περιφέρειας Ηπείρου» του τοµέα «∆ιάφορα» του Προγράµµατος Κ.Α.Π. της Περιφέρειας 
Ηπείρου, έτους 2012, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΑΠΑΝΗ 

Ηµερήσια αποζηµίωση   του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχριµάνη το διάστηµα 27-
29/4/2012 (110,00 Χ 2 € και 9,78 €): 

229,78 

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

1.000,22 

∆ιανυκτέρευση του ανωτέρω: 600,00 

ΣΥΝΟΛΟ: 1.830,00 

 
− Εγκρίνει τη έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 1.830,00 € σε βάρος 

των πιστώσεων του ανωτέρω έργου για την κάλυψη των εξόδων της µετακίνησης, µε 
υπόλογο την κ. Βασιλική Μπάρκα, µόνιµη υπάλληλο του Τµήµατος Τουρισµού της ∆/νσης 
∆ιά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εµπορίου & Τουρισµού της Περιφέρειας Ηπείρου. 

.................................................................................................................................................. 

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. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Παπατσίµπας Γεώργιος, 

6. Ιωάννου Αθηνά, 

7. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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