
 
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. 
 

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Απόφαση 485/11 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  11520/292/23-6-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς, µε το 
οποίο ενηµερώνουν την επιτροπή για τα παρακάτω:  

Η Εθελοντική Εργασία Καστοριάς ξεκίνησε τη δράση της από το 1994. Μέσα από τις 
ενέργειές της επιδιώκει να ενεργοποιήσει τους πολίτες στην εθελοντική προσφορά και προσπαθεί 
εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε άτοµα όλων των ικανοτήτων. 

Φέτος στο πλαίσιο δράσεων και εκδηλώσεων που πραγµατοποιεί στη µνήµη του Σάκη 
∆ηµοβίτη, ενός δραστήριου Εθελοντή, θα πραγµατοποιήσει εκδηλώσεις µουσικο-καλλιτεχνικού 
περιεχοµένου καθώς και θεατρικές παραστάσεις, τον Ιούλιο και Αύγουστο, προσπαθώντας να 
συµβάλλει και αυτή στα πολιτιστικά δρώµενα της  ευρύτερης περιοχή µας. Η Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς  σε µια προσπάθεια να  δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο στους συµπολίτες µας, και όχι 
µόνο, αλλά ταυτόχρονα να ψυχαγωγήσει  και να συµβάλει στην βελτίωση της πολιτιστικής ταυτότητας 
των συµπολιτών µας που έχουν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στις εν λόγω εκδηλώσεις, θέλει να 
στηρίζει προσπάθειες σαν και αυτή της Εθελοντικής Εργασίας.  

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ7ΛΨ-5ΨΗ



 Βιώνουµε αναµφίβολα µια δύσκολη οικονοµική περίοδο, παρόλα αυτά πρέπει να 
δηµιουργούµε µε πράξη και µε έργα, ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους.  Στην ανωτέρω 
εκδήλωση θα µπορούν να συµµετάσχουν πλήθος κόσµου εντός και εκτός Νοµού, δίνοντας τη 
δυνατότητα σύσφιξης σχέσεων, ανταλλαγής απόψεων καθώς και ευαισθητοποίησης του κόσµου σε ένα 
τόσο σηµαντικό θέµα όπως είναι ο εθελοντισµός. Γι΄ αυτούς τους λόγους η Περιφερειακή Ενότητα 
Καστοριάς, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, επιθυµεί να  συνδιοργανώσει την εκδήλωση που θα 
γίνει στις 19 Αυγούστου 2011, συναυλία µε τους Cabaret Balkan, στο χώρο του Λιµναίου Οικισµού 
στο ∆ισπηλιο, Καστοριάς, µε το ποσό των 1.000 ευρώ για την κάλυψη  ενός µέρους από το συνολικό 
κόστος των εκδηλώσεων. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον φορέα 072 και ΚΑΕ εξόδου 0844 
του προϋπολογισµού της Π.Ε. Καστοριάς. 

 
 Το λόγο πήρε το µέλος κα. ∆ούφλια Αγλαία και είπε ότι θα το ψηφήσουν µε τις 

παρατηρήσεις ότι θα πρέπει να καταρτιστεί ένα πρόγραµµα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και να 
δούµε µέσα από το πρόγραµµα αυτό ποιες εκδηλώσεις θα χρηµατοδοτούνται. ∆εν είναι δυνατόν µία 
µία να εγκρίνονται αυτές οι χρηµατοδοτήσεις. Επίσης πουθενά δεν αναφέρονται τα κριτήρια µε τα 
οποία γίνεται η χρηµατοδότηση. Γιατί κάποιοι σύλλογοι χρηµατοδοτούνται και κάποιοι όχι. Οι 
Αντιπεριφερειάρχες πρέπει να καταρτίσουν πρόγραµµα το οποίο πρέπει να έρθει στο Περιφερειακό 
Συµβούλιο. 
 Έπειτα το λόγο πήρε το µέλος κ. Βογιατζής Εµµανουήλ και είπε τα εξής: Εθελοντισµός δια 
πάσα νόσων-κοινωνική προσφορά-µουσικό πανηγύρι. Η νόσος το πρόβληµα είναι ο καπιταλισµός και 
όσο υπάρχει, ούτε κοινωνική προστασία θα προκύπτει, ούτε περιβάλλον, ούτε υποκατάσταση των 
κοινωνικών δοµών. Αυτά είναι χάντρες και καθρεφτάκια και το µόνο που δηµιουργούν είναι 
αυταπάτες και ψευδεστίσεις στο λαό.   

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει 
 
Κατά πλειοψηφία την έγκριση της ανωτέρω δαπάνης ποσού 1.000 ευρώ για την κάλυψη  ενός 

µέρους από το συνολικό κόστος της  ανωτέρω εκδήλωσης, και η οποία θα καλυφθεί από τον φορέα 
072 και ΚΑΕ εξόδου 0844 του προϋπολογισµού της Π.Ε. Καστοριάς. Μειοψήφησε το µέλος κ. 
Σηµανδράκος Ευάγγελος, ενώ ο κ. Βογιατζής Εµµανουήλ έδωσε λευκή ψήφο. 

 
 

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-5ΨΗ


