
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 31/2012 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 έξι (26) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 96009/3653/24-10-2012 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, 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 της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 18ο 

∆απάνες για δράσεις προβολής, για τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας και Άρτας 
στο πλαίσιο του Προγράµµατος LEADER. 

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 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 Εµπορίου & Τουρισµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 
Πρέβεζας που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το αρ. πρωτ. 2110/25-10-2012 
έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 96343/3657/25-10-2012 στον φάκελο 17/2012 
εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι: «…. Οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και 
Πρέβεζας προτίθενται να υποβάλουν αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 
προγράµµατος του άξονα 4 (προσέγγιση leader) της ΕΤΑΝΑΜ υποέργο L 313 του 
προγράµµατος αγροτικής ανάπτυξης της  Ελλάδας 2007- 2013. Η συµµετοχή έχει εγκριθεί 
µε την υπ΄αρθµ. 11/47/24-10 του Περιφερειακού Συµβουλίου….». Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία αναφέρεται αναλυτικά στις δράσεις οι οποίες προτείνονται να ενταχθούν στο 
πρόγραµµα, µε τις αντίστοιχες δαπάνες. 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 31/1285/26-10-2012) 
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Στα πλαίσια της πρόσκλησης του Προγράµµατος του Άξονα 4 (προσέγγιση leader) της 
ΕΤΑΝΑΜ, Υποέργο L 313 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013, 
στην οποία οι Περιφερειακές Ενότητες Άρτας και Πρέβεζας, προτίθενται να υποβάλουν αίτηση 
συµµετοχής, η οποία εγκρίθηκε µε την αριθµ. 11/47/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Ηπείρου, προτείνεται να ενταχθούν οι κάτωθι αναλυτικά αναφερόµενες ∆ράσεις  
και Ενέργειες Προβολής, µε τις αντίστοιχες δαπάνες, ως εξής:  
 

2η Πρόσκληση Τοπικού Προγράµµατος Leader Αγροτικής Ανάπτυξης 
 
Υποµέτρο L313                :  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Κωδικός ∆ράσης L313-4 : Προβολή και προώθηση των συγκριτικών  
                                              πλεονεκτηµάτων των περιοχών 
 
Α. Το ύψος της Εθνικής συµµετοχής για τις παρακάτω αναφερόµενες Ενέργειες της ∆ράσης  
L313-4 (από -1- έως και -9-), συνολικού προϋπολογισµού € 100.000,00 χωρίς ΦΠΑ, 
ανέρχεται στο 30% ενώ το ύψος χρηµατοδότησης από το Πρόγραµµα leader στο 70%. Η 
συµµετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου θα καλυφθεί από το Πρόγραµµα Κ.Α.Π. της Περιφέρειας 
Ηπείρου, σύµφωνα µε την αριθµ. 11/47/24-10-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
και ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 €. 
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Παραγωγή DVD και εφαρµογής για iphone και android προβολής των Αρχαιολογικών, 

Βυζαντινών και Ιστορικών Μνηµείων - Μουσείων και του φυσικού πλούτου της 
περιοχής της περιοχής παρέµβασης του τοπικού προγράµµατος της ΠΕ Άρτας. 

α) Περιεχόµενα: 

• Οπτική καταγραφή (βίντεο, φωτογραφίες 360º) των αρχαιολογικών χώρων, των 
βυζαντινών και ιστορικών µνηµείων. 

• Οπτική καταγραφή (βίντεο, φωτογραφίες 360º) του φυσικού πλούτου της περιοχής και 
των δραστηριοτήτων εναλλακτικών µορφών τουρισµού (αγροτουρισµός, extreme sports 
κλπ). 

• Καταγραφή µε αρχεία ηχητικά και κειµένου της ιστορίας των µνηµείων. 

• Ψηφιακή απεικόνιση χαρτών της περιοχής (οδικών, µονοπατιών) και απεικόνιση 
δορυφορικών εικόνων (google maps). 

• Κατάλογος επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail, ιστοσελίδες) 

• Εφαρµογή για iphone, android και την ιστοσελίδα της ΠΕ Άρτας µε δυνατότητα 
πλοήγησης. 

β) Παραγωγή: 

• Το έργο περιλαµβάνει την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού (µήτρα) και την         
παραγωγή ικανού αριθµού αντιτύπων σε συσκευασία µε εξώφυλλο σε 5 ή 6 γλώσσες. 

γ) Πνευµατικά δικαιώµατα: 

• Με την ολοκλήρωση του έργου, τα πνευµατικά δικαιώµατα περιέρχονται στην κατοχή 
αποκλειστικά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

δ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε         
τον ανάδοχο. 

ε) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 
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Παραγωγή πολιτιστικού ντοκιµαντέρ 

ΑΔΑ: Β42Χ7Λ9-ΚΗΛ



 α) Περιεχόµενο: 

• Ντοκιµαντέρ σε µορφή Animated film 3D (εικόνα µε απόδοση κίνησης σε 3 διαστάσεις), 
µε θέµα την καταγραφή του µύθου του Ιστορικού Γεφυριού της Άρτας, διάρκειας περίπου 
5 λεπτών. 

• Το animated film στοχεύει στη διάδοση του µύθου κυρίως σε µικρότερες ηλικιακές 
οµάδες χρηστών του διαδικτύου µέσω των κοινωνικών δικτύων (youtube, facebook, 
twitter κλπ). 

• Το σενάριο του film θα διαµορφωθεί σε συνεργασία του παραγωγού και της        
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

β) Παραγωγή: 

• Το έργο περιλαµβάνει την παραγωγή του πρωτογενούς υλικού σε τρεις (3) µορφές 
ψηφιακών αρχείων: mpeg4 (H.264 HD), mpeg2 και avi. 

γ) Πνευµατικά δικαιώµατα: 

• Με την ολοκλήρωση του έργου, τα πνευµατικά δικαιώµατα περιέρχονται στην κατοχή 
αποκλειστικά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

δ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
ανάδοχο. 

ε) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 
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∆ηµιουργία Λαογραφικού τόµου (συµπεριλαµβανοµένων CD και DVD) µε τραγούδια, 

σκοπούς, έθιµα και παραδόσεις της υπαίθρου της ΠΕ Άρτας. 

α) Περιεχόµενο: 

• Τόµος 250 σελίδων περίπου µε καταγεγραµµένα τραγούδια, έθιµα, λαϊκά          
παραµύθια και τοπικούς µύθους της περιοχής της Άρτας. 

• Επιστηµονικές επισηµάνσεις. 

• Ψηφιακοί δίσκοι (CD και DVD). 

β) Παραγωγή: 

• Πραγµατοποίηση επιτόπιας έρευνας στις κοινότητες της ΠΕ Άρτας που περιλαµβάνονται 
στη περιοχή εφαρµογής του Τοπικού Προγράµµατος, ώστε να γίνει η καταγραφή, 
βιντεοσκόπηση και ηχογράφηση των στοιχείων του µνηµονικού πολιτισµού. 

• Αποµαγνητοφώνηση και αρχειοθέτηση του υλικού. 

• Επεξεργασία (µεταγραφή των τραγουδιών σε σηµειογραφία, ανάλυση της        
µουσικοποιητικής δοµής, συγκριτική µελέτη των ευρηµάτων, εντοπισµό κοινών         
στοιχείων, επισήµανση διαφορών). 

• ∆ηµιουργία Λαογραφικού Τόµου. 

γ) Πνευµατικά δικαιώµατα: 

• Με την ολοκλήρωση του έργου, τα πνευµατικά δικαιώµατα περιέρχονται στην κατοχή 
αποκλειστικά της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας. 

δ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
ανάδοχο. 
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ε) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 
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Παραγωγή και έκδοση εντύπων 

α) Περιεχόµενο: 

• Έντυπο γενικής πληροφόρησης για το νοµό Πρέβεζας µε τίτλο : Νοµός Πρέβεζας 
Ήπειρος  πρόκειται για ένα ταξιδιωτικό φυλλάδιο που προτείνει διαδροµές αξιοθέατα σε 
µια περιηγητική διαδροµή και περιλαµβάνει φωτογραφίες, χάρτη του νοµού µε διαδροµές 
στις περιοχές παρέµβασης και χρήσιµα τηλέφωνα.  Το έντυπο έχει ήδη εκδοθεί στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα και είναι πολύτιµο εργαλείο προώθησης σε ποικίλες 
δράσεις.  

β) Παραγωγή: 

• Το έντυπο αυτό έγχρωµο, πεντάπτυχο, διαστάσεων 59,5Χ20 ανοιχτό, προβλέπεται να 
αναπαραχθεί στις γλώσσες: Σέρβικα,  Ρώσικα, Βουλγαρικά και Ρουµάνικα, Γερµανικά, 
Τουρκικά, και Σουηδικά  σε 7 γλώσσες συνολικά, σε 10.000 τµχ. ανά  γλώσσα και θα 
αποτελεί το βασικό υλικό ευρείας διανοµής στις εκθέσεις αλλά και σε όλα τα σηµεία που 
υπάρχουν stand για την προβολή της περιοχής. 

γ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
ανάδοχο. 

δ) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 
 

-5- 
Παραγωγή και έκδοση Φωτογραφικού Λευκώµατος 

α) Περιεχόµενο:  

• Φωτογραφικό λεύκωµα µε φωτογραφίες από τις περιοχές παρέµβασης.  

β) Παραγωγή: 

• Η παραγωγή-επανέκδοση ενός καλαίσθητου λευκώµατος  διαστάσεων 21χ31cm, 128 
σελίδων µε χοντρό εξώφυλλο σε χαρτί iloyst 170gr, σε 1.000 αντίτυπα (Ελληνικά και 
Αγγλικά). Θα έχει χοντρό εξώφυλλο µε τετράχρωµη εκτύπωση και εξωτερική 
πλαστικοποίηση, το οποίο έχει σηµειώσει µεγάλη προωθητική επιτυχία και η 
επανέκδοσή του κρίνεται αναγκαία. Θα περιλαµβάνει καλλιτεχνικές φωτογραφίες των 
περιοχών παρέµβασης (από τον Αχέροντα, το νεκροµαντείο, την Πάργα κλπ.) Το 
λεύκωµα θα δίδεται σαν αναµνηστικό δώρο σε δηµοσιογράφους κλπ. επίσηµους 
επισκέπτες του νοµού κλπ.  

Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
ανάδοχο. 

Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ. 
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Σχολικό ηµερολόγιο 

α) Περιεχόµενο:  
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• παραγωγή σχολικού ηµερολογίου σε µορφή βιβλίου για το σχολικό έτος 2013-2014, που 
θα ξεκινά το Σεπτέµβριο του 2013 και θα τελειώνει τον Αύγουστο του 2014 σε 1.800 τµχ  
και θα προορίζεται για  δάσκαλους και καθηγητές.  

β) Παραγωγή: 

• Με στόχο την προσέλκυση των µαθητικών εκδροµών στην περιοχή θα εκδοθεί ένα 
µαθητικό ηµερολόγιο για να διανεµηθεί στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων ώστε 
να έχουν το νοµό Πρέβεζας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς µαζί τους. Το 
ηµερολόγια αποτελεί πρωτότυπη και στοχευόµενη δράση και θα περιλαµβάνει ιστορικά, 
πολιτιστικά, ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά στοιχεία των  περιοχών παρέµβασης  

γ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης µε τον 
ανάδοχο. 

δ) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (5.500,00 €) χωρίς 
ΦΠΑ. 
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Τσάντες χάρτινες 

α) Περιεχόµενο:  

• Παραγωγή χάρτινων τσαντών µε κορδονάκι στο χερούλι και µε τυπωµένο το λογότυπο 
της Π.Ε. Πρέβεζας,  

β) Παραγωγή: 

• παραγωγή 7.000 τµχ. χάρτινων τσαντών µε στόχο την τουριστική προβολή, για να 
χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά έντυπων από τους επισκέπτες των εκθέσεων, αλλά 
και για αναµνηστικά δωράκια σε συλλόγους, χορωδίες κλπ που κατά καιρούς 
επισκέπτονται την Π.Ε. Πρέβεζας .   

γ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί πέντε οκτώ (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης         
µε τον ανάδοχο. 

δ) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €) χωρίς τον ΦΠΑ. 
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Μακέτα και εκτύπωση πανό σε µεταλλικό τελάρο µε µουσαµά ευρωπαϊκό διαφόρων 

θεµάτων  
 
α) Περιεχόµενο:  

• ∆ηµιουργία πέντε πανό µε κορνίζα για την προβολή των περιοχών παρέµβασης  
περιοχής. 

 β) Παραγωγή: 

• παραγωγή πέντε διαφηµιστικών πανό σε µουσαµά ευρωπαϊκό, µε κορνίζα διαστάσεων 
2Χ3m  µε διάφορα θέµατα από τις περιοχές παρέµβασης στο νοµό Πρέβεζας που θα 
αναρτηθούν στο αεροδρόµιο του Ακτίου. Παρά το γεγονός ότι το αεροδρόµιο του Ακτίου 
δέχεται το µεγαλύτερο όγκο επισκεπτών στο νοµό δεν υπάρχουν διαφηµιστικά πανό κλπ 
να προωθήσουν την περιοχή.   

γ) Παράδοση – παραλαβή: 

• Το έργο πρέπει να παραδοθεί πέντε (8) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης  µε τον 
ανάδοχο. 
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δ) Προϋπολογισµός: 

• Ο προϋπολογισµός του έργου είναι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) 
χωρίς ΦΠΑ. 
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Συµµετοχή σε αναγνωρισµένες εκθέσεις 
 

α)  Συµµέτοχη σε θεµατικές εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού µε σκοπό να προβληθεί το 
τουριστικό προϊόν της Ηπείρου.  
 
β)  Προϋπολογισµός: 
     • Ο προϋπολογισµός του έργου είναι είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) χωρίς τον ΦΠΑ. 

……………………………….. 

Β. Η κάτωθι ∆ράση L313-2, συνολικού προϋπολογισµού € 60.000,00 χωρίς ΦΠΑ, 
χρηµατοδοτείται 100% από το πρόγραµµα leader. 
 
Υποµέτρο L313                :  Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων 
Κωδικός ∆ράσης L313-2 : Προβολή και προώθηση των συγκριτικών  
                                              πλεονεκτηµάτων των περιοχών 
 
Προµήθεια πινακίδων για τη σήµανση του αρχαιολογικού - οδικού δικτύου του νοµού  

Προµήθεια πινακίδων και σήµανση του οδικού και αρχαιολογικού δικτύου των νοµών Άρτας 
και Πρέβεζας. Με στόχο την διευκόλυνση της επισκεψιµότητας αρχαιολογικών και άλλων 
σηµείων που ενδιαφέρουν τους επισκέπτες της περιοχής.  
....................................................................................................................................................  
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. Ζηκίδου-Ντάσση Καλλιρρόη, 

8. Κωτσαντής Κων/νος 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 

ΑΔΑ: Β42Χ7Λ9-ΚΗΛ


