
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στην Κοζάνη σήµερα 5-7-2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Γραφείο της Οικονοµικής 
Επιτροπής στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
175,176 και 177 του Ν. 3852/10, ύστερα από την αριθµ. 1006/30-6-2011 πρόσκληση του Προέδρου 
της Οικονοµικής Επιτροπής συγκεντρώθηκαν οι: 
ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                        ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΜΕΛΟΣ  
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                 ΜΕΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                              ΜΕΛΟΣ 
ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  
ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                       ΜΕΛΟΣ 
∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ                                             ΜΕΛΟΣ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΕΛΟΣ 
όλοι µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 2/11 απόφαση του 
Περιφερειακού Συµβουλίου και την αριθµ. 1/11 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ∆ιαπιστώθηκε 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου, ότι βρέθηκαν παρόντα, αν και κλήθηκαν νοµίµως,   οκτώ από τα εννέα 
µέλη. Χρέη Προέδρου την Οικονοµικής Επιτροπής άσκησε ο Αντιπρόεδρος αυτής λόγω απουσίας του 
Προέδρου. 
 Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο κ. Χατζηαποστόλου Βασίλειος, Προϊστάµενος Γενικής ∆/νσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιώνη, η κα. Μουττωτού-∆ιούφα Κυριακή, Προϊστάµενη Γενικής ∆/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας, ο κ. Αναγνώστου Κων/νος Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος 
της Π.Ε. Κοζάνης, ο κ. Τσιάµης Παναγιώτης Προϊστάµενος στο τµήµα ∆οµών Περιβάλλοντος (έδρα), 
κα. Παρασκευή Μπάθα Προϊσταµένη στο Τµήµα Προµηθειών, ο κ. Τσορµπατζίδης Θεολόγης, ∆/ντής 
στη ∆/νση Οικονοµικού (έδρα)  της Π.∆.Μ.  και η γραµµατέας της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Άννα 
Ράπτη. 
 

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Απόφαση 484/11 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ «ΕΝΑΡΞΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LIFE ARCTOS/KASTORIA. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ ΣΤΟ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ» 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  25160/669/27-6-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς, µε το 
οποίο ενηµερώνουν την επιτροπή για τα παρακάτω:  

Την Πέµπτη, 30 Ιουνίου 2011 στο Κέντρο Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης Καστοριάς, η 
Περιφερειακή Ενότητα, διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα την: «Έναρξη του έργου LIFE 
ARCTOS/KASTORIA. Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας στο Ν. 
Καστοριάς– Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών». 

Η παρούσα ηµερίδα αποτελεί την πρώτη από τις τρεις συναντήσεις που θα γίνουν στο πλαίσιο 
του έργου LIFE ARCTOS/KASTORIA.  Σκοπός  υλοποίησης είναι η ενηµέρωση ενδιαφεροµένων για 
την βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης ανθρώπου και αρκούδας στο νοµό Καστοριάς καθώς και τις 
δράσεις οι οποίες αφορούν τόσο στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, όσο   και στην 
ελαχιστοποίηση των ζηµιών που προκαλεί η αρκούδα στη φυτική και ζωική παραγωγή, µειώνοντας 
παράλληλα τα αίτια της σύγκρουσης µεταξύ ανθρώπου και αρκούδας στο N Καστοριάς.  
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Κεντρικοί οµιλητές της ηµερίδας θα είναι ο κ. Σπύρος Ψαρούδας, Συντονιστής Έργου LIFE 

ARCTOS/KASTORIA, µε θέµα την «Παρουσίαση των ∆ράσεων του έργου LIFE 
ΑΡΚΤΟΣ/ΚΑΣΤΟΡΙΑ», ο κ.Γιώργος Μερτζάνης, Επιστηµονικός Υπεύθυνος ΚΑΛΛΙΣΤΩ  που θα 
αναφερθεί στην  «Παρουσίαση των Αποτελεσµάτων των Προπαρασκευαστικών ∆ράσεων 
Παρακολούθησης της Αρκούδας και Προοπτικές Εφαρµογής τους σε ∆ράσεις ∆ιατήρησης»,   και η κ. 
Έφη Γελαστοπούλου, Υπεύθυνη Εθελοντικών Προγραµµάτων ΚΑΛΛΙΣΤΩ που θα µιλήσει για τις  
«∆ράσεις Οικοεθελοντών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,». 

∆εδοµένου ότι τα τροχαία ατυχήµατα  µε µεγάλα σαρκοφάγα στην περιοχή µας έχουν αυξηθεί 
και το ενδιαφέρον για την ηµερίδα αναµένεται µεγάλο, παρακαλώ όπως προβείτε στις περαιτέρω 
ενέργειες από µέρους σας, µε σκοπό τη δέσµευση 1.500 ευρώ. Η δαπάνη  θα καλυφθεί από τον φορέα 
072 και ΚΑΕ 9919 του ΚΑΠ της Π.Ε. Καστοριάς . 
  

 Το λόγο πήρε το  µέλος κα ∆ούφλια Αγλαΐα και είπε τα εξής:  Για πόσες ηµερίδες είναι; Η 
Π.Ε. Καστοριάς συµµετέχει στο πρόγραµµα Life µέσα από συνχρηµατοδότηση που έχει διασφαλιστεί 
µέσα από πίστωση και επιβάρυνση του προγράµµατος ΚΑΠ και δεν καταλαβαίνουµε το λόγο να 
επιβαρυνθεί επιπλέον ο Προϋπολογισµός της Π.Ε. µε αυτό το ποσό που το θεωρούµε έτσι και αλλιώς 
πολύ µεγάλο για µία ηµερίδα.   

 Έπειτα το λόγο πήρε το µέλος κ. Βογιατζής Εµµανουήλ και είπε τα εξής: Το πρόγραµµα Life 
και τα χρήµατα του δίνονται µέσω αυτών των προγραµµάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης και η ΜΚΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ σε βαρύγδουπα από τίτλους προγράµµατα, συνοδευµένα και µε 
ανάλογα των προγραµµάτων χρηµατοδοτήσεις. Το αποτέλεσµα αυτών των έργων είναι µετρήσιµο. Και 
η αρκούδα κινδυνεύει και στο όνοµα της σωτηρίας της αρκούδας ο ΜΚΟ ξεκοκαλίζουν πακτωλό 
χρηµάτων. Αυτές οι δράσεις να γίνονται από κρατικούς και µόνο φορείς. Εάν το λεφτά που δόθηκαν 
για την αρκούδα δεν τα ξεκοκάλιζαν οι ΜΚΟ ΚΑΛΛΙΣΤΩ-ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ η κάθε αρκούδα θα είχε 
προσωπικό σίτισης και σίτιση στο στόµα. Γι΄ αυτούς τους λόγους καταψηφίζω αυτή τη δράση. 
   

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει 
 
Κατά πλειοψηφία την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης ποσού 1.500,00€ και η οποία θα 

καλυφθεί από  τον φορέα 072 και ΚΑΕ 9919 του ΚΑΠ της Π.Ε. Καστοριάς . Μειοψήφησαν τα µέλη 
κα ∆ούφλια Αγλαία, ο κ. Σηµανδράκος Ευάγγελος και ο κ. Βογιατζής Εµµανουήλ. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 

  1. ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             
 

 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 

 2. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
 

  3. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 
 

  4 ΚΙΟΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 

  5. ΣΗΜΑΝ∆ΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
 
 

  6. ∆ΟΥΦΛΙΑ ΑΓΛΑΙΑ 
 

  7. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ7ΛΨ-Δ74


