
 
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. 
 

24ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Απόφαση 497/11 
 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ (ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ) Π.Ε. 
ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Βασίλειος Πάτρας, έθεσε υπόψη της 
Επιτροπής  26030/934/30-6-2011 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, µε το 
οποίο ενηµερώνει την επιτροπή για τα κατωτέρω: 

Έχει υποβληθεί από τον Μορφωτικό Όµιλο Σερβίων «ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ» πρόταση για 
συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιήσει από 2-10 Ιουλίου στα Σέρβια, 
καθώς η συµµετοχή στις δράσεις του Συλλόγου και συγκεκριµένα στην έκδοση ενηµερωτικών 
φυλλαδίων για τα µνηµεία και την ιστορία των Σερβίων και την έκδοση ενηµερωτικών φυλλαδίων για 
τα µνηµεία και την ιστορία των Σερβίων και την έκδοση της δίµηνης εφηµερίδας «Σερβιώτικα Νέα». 

Λόγω της ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής και της ανάγκης προβολής τόσο των 
βυζαντινών µνηµείων και της ιστορίας της περιοχής όσο και του φυσικού περιβάλλοντος µέσα από τις 
δράσεις του Οµίλου προτείνουµε την έγκριση της συνδιοργάνωσης και την συµµετοχή της Π.∆.Μ. στο 
κόστος της διοργάνωσης µε ποσό 5.000,00€, µε ανάληψη µέρους των δαπανών σύµφωνα µε 
συµφωνητικό που θα συντάξει η ∆/νση Οικονοµικού. 

 

ΑΔΑ: 4ΑΣΕ7ΛΨ-4ΨΕ



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 καταρτίσει πρόγραµµα το οποίο πρέπει να έρθει στο Περιφερειακό Συµβούλιο. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση  
 

Αποφασίζει 
 
Οµόφωνα την έγκριση της συνδιοργάνωσης και την συµµετοχή της Π.∆.Μ. στο κόστος της 

διοργάνωσης µε ποσό 5.000,00€, για ανάληψη µέρους των δαπανών σύµφωνα µε συµφωνητικό που θα 
συντάξει η ∆/νση Οικονοµικού. 

 
 

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: 4ΑΣΕ7ΛΨ-4ΨΕ


