
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

(στο στ.6 της απόφασης ως προς την Υπηρεσία που στεγάζεται στο κτίριο) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 15/2011 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 εννέα (09) του µηνός Ιουνίου του έτους 2011, κατόπιν της µε 
αριθµ. πρωτ. οικ. 37309/1261/07-06-2011 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, Κατέρης Ιωάννης, 
∆ηλαβέρης Αναστάσιος, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ 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 22ο 

Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Υπηρεσιών της Π.Ε. Άρτας 
και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Άρτας.  

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.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, 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, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.  

6. Την αριθµ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας µίσθωσης και εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων, στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της 
Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε 
αρ. πρωτ. 1467/03-06-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 1467/03-06-2011 στον 
φάκελο 5/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), στην οποία αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις 
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του άρθρου 21 του Π.∆.242/96 επιτρέπεται η παράταση µισθώσεων για χρόνο το πολύ 
ίσο προς τον αρχικώς προβλεπόµενο µε απλή δήλωση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. Οι 
διατάξεις αυτές σύµφωνα µε το άρθρο 273 του Ν.3852/2010 εφαρµόζονται από τις 
Περιφέρειες. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µε την αριθµ. 8/26/31-3-2011 απόφασή του 
µεταβίβασε την αρµοδιότητα αυτή στην Οικονοµική Επιτροπή. Κατόπιν αυτών, η 
Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης των µισθώσεων, όπως αναφέρονται στη 
συνηµµένη στην εισήγηση, κατάσταση. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά Ιωάννου 
και Μιχαήλ Κασσής, ζήτησαν ενηµέρωση για το κατά πόσο λήφθηκε υπόψη το υπ. αριθµ. 
2/32619/17-5-2010 έγγραφο του Λογιστηρίου του Κράτους που προέτρεπε σε 
επαναδιαπραγµάτευση του ενοικίου, για τις αναφερόµενες στην εισήγηση µισθώσεις της 
Π. Ε. Άρτας και των Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Άρτας. Από τη Γραµµατεία της Ο.Ε. 
ενηµερώθηκαν τα µέλη ότι για όλες τις µισθώσεις ακολουθήθηκε η διαδικασία της  
επαναδιαπραγµάτευσης του ενοικίου, µε µέριµνα της αρµόδιας Υπηρεσίας της Ν.Α. 
Άρτας. Από τις κατωτέρω αναφερόµενες µισθώσεις, στις επτά οι ιδιοκτήτες συναίνεσαν 
σε µείωση του µηνιαίως καταβαλλόµενου µισθώµατος, ενώ στις υπόλοιπες το µηνιαίο 
µίσθωµα παραµένει σταθερό. 

Το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, δήλωσε ότι ψηφίζει το θέµα, µε την 
επιφύλαξη ότι πρέπει να δροµολογηθούν πλέον οι διαδικασίες από την Περιφέρεια, ώστε 
να µεταφερθούν όλες οι Υπηρεσίες της Π.Ε. Άρτας σε ενιαίο κτίριο, ώστε και τα έξοδα να 
µειωθούν δραστικά και οι πολίτες να εξυπηρετούνται αποτελεσµατικότερα. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 15/367/09-06-2011) 

Εγκρίνει την παράταση των µισθώσεων ακινήτων, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, 
για τη στέγαση Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας και των Υπηρεσιών 
Εκπαίδευσης Άρτας, ως εξής: 

1. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 19-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Φωτεινής ∆εβέκου και Ερασµίας Κοτσαρίδα, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί της 
πλατείας Εθν. Αντίστασης, συνολικής επιφάνειας επτακοσίων (700) τµ. (α΄ και β΄ 
όροφος), για τις ανάγκες στέγασης του κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Άρτας, µε 
µηνιαίο µίσθωµα € 4.366,44 σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια 
αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε  το σχετικό όρο της αρχικής σύµβασης. 

2. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 31-12-2011, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Ανίτας Παπανικολάου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί της πλατείας Εθν. Αντίστασης, 
συνολικής επιφάνειας πενήντα δύο (52) τµ.(γ΄ όροφος), για τις ανάγκες στέγασης του 
κεντρικού καταστήµατος της Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 430,00 

3. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 5-12-2020, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Ευφρόσυνης Σαπρίκη, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί της οδού Κ. Αιτωλού αρ. 6, 
συνολικής επιφάνειας ενενήντα (90) τµ, για τις ανάγκες στέγασης των Αρχείων της Π.Ε. 
Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 465,52 µε ετήσια αναπροσαρµογή σύµφωνα µε τον σχετικό 
όρο της αρχικής σύµβασης.  

4. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 13-12-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Κων/νου και Γεωργίου Κοτσαρίδα, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί των οδών Φλέµινγκ 
και Περιφερειακής, συνολικής επιφάνειας εννιακοσίων εξήντα επτά (967) τµ., για τις 
ανάγκες στέγασης της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Άρτας, µε 
µηνιαίο µίσθωµα € 5.855,53 σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια 
αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό όρο της αρχικής σύµβασης. 

5. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 18-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Ιωάννη και Ελένης Πολυµέρου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί της οδού Αράχθου, 
συνολικής επιφάνειας ενενήντα τεσσάρων (94) τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης του 
Γραφείου Σχολικών Συµβούλων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο 
µίσθωµα € 387,50 σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια αναπροσαρµοζόµενο 
σύµφωνα µε το σχετικό όρο της αρχικής σύµβασης. 
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6. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 18-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Ιωάννη και Ελένης Πολυµέρου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί της οδού Αράχθου, 
συνολικής επιφάνειας ενενήντα τεσσάρων (94) τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης του 
Σχολικού Επαγγελµατικού Προσανατολισµού της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε.  
Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 437,41 σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια 
αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό όρο της αρχικής σύµβασης. 

7. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 18-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
∆ήµητρας Πολυµέρου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί της Πλατείας Μεταξά, συνολικής 
επιφάνειας εκατόν τεσσάρων (104) τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου Σχολικών 
Συµβούλων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 408,24 
σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό 
όρο της αρχικής σύµβασης. 

8. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 18-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Κων/νου ∆άφνου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί των οδών Περιφερειακής και 
Καραολή, συνολικής επιφάνειας διακοσίων πενήντα  (250) τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 1.579,52 σταθερό 
µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό όρο της 
αρχικής σύµβασης. 

9. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 18-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Κων/νου ∆άφνου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί των οδών Περιφερειακής και 
Καραολή, συνολικής επιφάνειας εκατόν δέκα τρία (113) τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας (επέκταση), µε µηνιαίο µίσθωµα € 494,84 
σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό 
όρο της αρχικής σύµβασης. 

10. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 18-10-2016, του ακινήτου ιδιοκτησίας 
Κων/νου ∆άφνου, το οποίο βρίσκεται στην Άρτα, επί των οδών Περιφερειακής και 
Καραολή, συνολικής επιφάνειας ενενήντα πέντε τρία (95) τ.µ., για τις ανάγκες στέγασης 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας (επέκταση), µε µηνιαίο µίσθωµα € 801,49 
σταθερό µέχρι 30-6-2013 και στη συνέχεια αναπροσαρµοζόµενο σύµφωνα µε το σχετικό 
όρο της αρχικής σύµβασης.  

11. Εγκρίνει την παράταση της µίσθωσης µέχρι την 31-12-2014, του χώρου στάθµευσης 
αυτοκινήτου, ιδιοκτησίας εταιρείας «Ν.Θ. Καρανίκας Ο.Ε.», που βρίσκεται στην Άρτα, επί 
της οδού Αράχθου 15, για τις ανάγκες στάθµευσης του αυτοκινήτου του 
Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, µε µηνιαίο µίσθωµα € 85,00 

..................................................................................................................................  
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
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. Κατέρης Ιωάννης, 
  
5. ∆ηλαβέρης Αναστάσιος, 
 
6. Ιωάννου Αθηνά, 
 
7. Κασσής Μιχαήλ, 
 

     8. Κωτσαντής Κων/νος 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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