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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.   1/31-1-2018  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 
30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  
ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  τριάντα μία (31) του μθνόσ Ιανουαρίου του 
ζτουσ 2018, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 9603/404/25-1-2018,  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ – Παςχάλθ 
Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Καττισ Νικόλαοσ 12.Ντζτςικασ 
Κωνςταντίνοσ 13.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα Βαςιλικι 18.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 
19.Γοφςθσ Χριςτοσ 20. Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 23.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 24.Ζάκασ Γεϊργιοσ 
25.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 26.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 27.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 28.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 29.Ζικοσ Νικόλαοσ 30.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ 
του Θεοδϊρου 31.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 32.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 2.Βαγγελισ Απόςτολοσ 3.Τςιάρα Σταυροφλα 4.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 5.Βαςιλάκθσ Περικλισ 6.Πάντοσ Παναγιϊτθσ(δικαιολογθμζνα) 
7.Κωνισ Δθμιτριοσ  8.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 9. Ζάψασ Γεϊργιοσ και 10. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα 
κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ Παππά 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

 
Θζμα 3 

ο 

======== 
Ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ, μετά τθν άςκθςθ αγωγισ τθσ Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ ΟΣΑ  με τθν 

επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε. 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-

4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν  με αρικμ. πρωτ. οικ. οικ. 6065/48/18-1-2018  (ςυμπλθρωματικι τθσ υπϋαρικμ.141835/1104/5-12-2017, ομοίασ  εκ τθσ εξ 

αναβολισ),  ειςιγθςθ του Νομικοφ υμβοφλου Περιφζρειασ Ηπείρου-Π.Ε. Ιωαννίνων κου Δθμ. τάκθ, με τα ςυνθμμζνα επϋαυτισ 

παραςτατικά και ςτοιχεία, ιτοι: 

 α) τθν αρικμ. Πράξθ ΠΟΕ20/28-6-2017 του Προϊςταμζνου –Προζδρου του Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων, μετά τθσ 

ςυνθμμζνθσ από 24-10-2016 κατατεκείςασ ενϊπιον του  Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων Αγωγισ τθσ Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ 

Εταιρίασ ΟΣΑ με τθν επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε.» κατά Περιφζρειασ Ηπείρου (αρ. κατάκεςθσ : ΑΓ14/13-3-2017)   
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 β) το με αρικμ. πρωτ. 140886/11685/4-12-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ, με κζμα ϋϋΔιαβίβαςθ εγγράφων 

απόψεων τθσ Τπθρεςίασ μασ, που κατατζκθκαν ςτο Διοικθτικό Εφετείο Ιωαννίνων, επί αγωγισ τθσ εταιρείασ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε., κατά τθσ Περιφζρειασ Ηπείρουϋϋ ,  

 όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 6196/297/18-1-2018) (ςυνθμμζνα με α/α:3ςτο φάκελο 1/2018 

ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..),  ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

«ΘΕΜΑ : Ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι επίλυςθ διαφοράσ. 
ΧΕΣ:  1) το με αρικμ πρωτοκ.140886/11685/4-12-2017ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ και 2) τθν αρικμ ΠΟΕ20/28-6-2017 
πράξθ του Προϊςταμζνου- Προζδρου του Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων. 

 
Λαμβάνοντασ υπόψθ το αρικμ. πρωτοκ. 140886/11685/4-12-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ  και τθν αρικμ 
ΠΟΕ20/28-6-2017 Πράξθ του ΠροΪςταμζνου- Προζδρου του Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων, θ οποία εξεδόκθ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 126Β του Κϊδικα Διοικθτικισ Δικονομίασ και καλεί τθν  Περιφζρεια Ηπείρου να προςκομίςει ςτθ 
γραμματεία του  ωσ άνω δικαςτθρίου, όλα τα αναγκαία ςτοιχεία για τθν επίλυςθ τθσ διαφοράσ που προζκυψε μετά τθν άςκθςθ 
τθσ από 24-10-2016 αγωγισ τθσ Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ ΟΣΑ με τθν επωνυμία << ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε  >>, ςασ 
κάνουμε γνωςτά  τα κάτωκι :  
φμφωνα με το άρκρο 176 παρ.1 περ.η του Ν.3852/2010, όπωσ, αυτό τροποποιικθκε  και ιςχφει,  θ Οικονομικι Επιτροπι τθσ 
Περιφζρειασ αποφαςίηει για το ςυμβιβαςμό θ τθν κατάργθςθ δίκθσ που ζχει αντικείμενο μζχρι ποςοφ ( 45.000 ) ευρϊ. ε 
περίπτωςθ που ο ςυμβιβαςμόσ υπερβαίνει το ανωτζρω ποςό αποφαςίηει ςχετικά το Περιφερειακό υμβοφλιο.  
Η υπόκεςθ, όπωσ προκφπτει από τθν κοινοποιθκείςα ςτθν υπθρεςία μασ αγωγι και το ωσ άνω ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ, αφορά ςτθν καταβολι ανταλλάγματοσ από ςφμβαςθ που ςυνιφκθ μεταξφ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ αναδόχου 
εταιρίασ (ενάγουςασ) και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  για τθν εκτζλεςθ του ζργου <<Κατάρτιςθ υποβολισ φακζλου πρόταςθσ για το 
ορεινό Ενεργειακό Χωριό>>  προχπολογιςμοφ ( 55.350,00) ευρϊ, όςθ δθλαδι και θ αξία του εκτελεςκζντοσ ζργου ςφμφωνα με τα 
υποβλθκζντα δικαιολογθτικά  δαπάνθσ.     
Επί τθ βάςει των παραπάνω ςτοιχείων  και δεδομζνου ότι, μζχρι ςιμερα θ εξόφλθςθ τθσ ωσ άνω δαπάνθσ δεν πραγματοποιικθκε 
προσ τθν ανάδοχο εταιρία για τουσ λόγουσ που αναλυτικϊσ αναφζρονται ςτο με αρικμ πρωτοκ 140886/11685/4-12-2017 ζγγραφο 
τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, ζχουμε τθ γνϊμθ ότι, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ τθσ ενδοδικαςτικισ 
ςυμβιβαςτικισ επίλυςθσ τθσ διαφοράσ, για τθν οποία αρμόδιο να αποφαςίςει λόγω ποςοφ (55.350,00) ευρϊ είναι το 
Περιφερειακό υμβοφλιο, εξουςιοδοτϊντασ παράλλθλα τον  Περιφερειάρχθ Ηπείρου να προβεί ςε κάκε απαραίτθτθ ενζργεια για 
τθ ςφναψθ του ςυμβιβαςμοφ. 
θμειϊνεται ότι, το δικαίωμα τθσ ενάγουςασ να αξιϊςει δικαςτικϊσ τθν καταβολι τθσ αμοιβισ δεν ζχει υποπζςει  ςτθν 
πενταετι παραγραφι (αρχίηει από τθν παραλαβι του αντικειμζνου, άρκρα 104 αρ.3 Π.Δ 696/1974, 90 παρ.1 και 250 παρ.1ΑΚ), 
ενϊ όςον αφορά το  περιεχόμενο τθσ αγωγισ τθσ, τουλάχιςτον ωσ προσ τθ βάςθ του αδικαιολόγθτου πλουτιςμοφ, 
πικανολογείται θ νομικι και ουςιαςτικι βαςιμότθτα τθσ. 
Για όλα αυτά και ςφμφωνα με τθν 
παρ. 2 του άρκρου 176 του Ν.3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, ΓΝΩΜΟΔΟΣΟΤΜΕ ΤΠΕΡ  του ςυμβιβαςμοφ.  
Επιςυνάπτονται : 1) το αρικμ πρωτοκ. 140886/11685/4-12-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ, 2) θ  αρικμ ΠΟΕ20/28-6-
2017 Πράξθ του Προιςταμζνου- Προζδρου του Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων μετά τθσ ςυνθμμζνθσ αγωγισ.» 
 

5. Σο  με αρικμ. πρωτ.  333/15-12-2017 ζγγραφο τθσ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε.,  όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. 

148268/5193/15-12-2017 (ςυνθμμζνα με α/α:4 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), με το 

οποίο μασ υποβλικθκε Τπόμνθμα τθσ εν λόγω εταιρείασ, εγκρικζν  ςτθν υπϋαρικμ.  407/15-12-2017  ςυνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου ςχετικά με τθν εκδίκαςθ τθσ αγωγισ τθσ «ΗΠΕΙΡΟ Α.Ε.» προσ τθν Περιφζρεια Ηπείρου για το ζργο «Κατάρτιςθ 

υποβολισ φακζλου πρόταςθσ για το ορεινό ενεργειακό χωριό»  και ςφμφωνα με το οποίο θ εν λόγω εταιρεία δθλϊνει ότι 

«….παραιτείται από το αίτθμά τθσ για αναηιτθςθ νομίμων τόκων από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ τθσ προσ τθν Περιφζρεια Ηπείρου 

και περιορίηει το αίτθμα τθσ αγωγισ τθσ ςτθν αναηιτθςθ αποκλειςτικά και μόνο του κεφαλαίου των 55.350 €, που αποτελεί και το 

ςυμβατικό και ςυμφωνθκζν αντίτιμο για τθν από μζρουσ τθσ εκτζλεςθ τθσ ςυμφωνθκείςασ μελζτθσ «Κατάρτιςθ υποβολισ 

φακζλου πρόταςθσ για το ορεινό ενεργειακό χωριό προκειμζνου να καταςτεί ϊριμθ θ υποβολι πρόταςθσ 9τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ϋϋΠράςινεσ Αγροτικζσ Κοινότθτεσ –Νζο Πρότυπο Ανάπτυξθσϋϋ  του ΤΠΕΚΑ…» 

6. Σισ τοποκετιςεισ των επικεφαλισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

7. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 1/2/31-1-2018) 

 
φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ  τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ (υπό ςτοιχ.4) κακϊσ και ςτο ωσ άνω 

αναγραφόμενο Τπόμνθμα παραίτθςθσ τθσ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε. (υπό ςτοιχ. 5), εγκρίνει τθν ενδοδικαςτικι ςυμβιβαςτικι 

επίλυςθ διαφοράσ μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  και  τθσ Αναπτυξιακισ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ ΟΣΑ  με τθν επωνυμία «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ 

ΗΠΕΙΡΟΤ Α.Ε , μετά τθν από  24-10-2016  αγωγι που άςκθςε θ ωσ άνω εταιρεία και τθν  αρικμ. ΠΟΕ20/28-6-2017 Πράξθ του 

Προϊςταμζνου –Προζδρου του Διοικθτικοφ Εφετείου Ιωαννίνων, που αφορά ςτθν καταβολι ανταλλάγματοσ από ςφμβαςθ,  που 

ςυνιφκθ μεταξφ τθσ παραπάνω αναφερόμενθσ αναδόχου εταιρίασ (ενάγουςασ) και τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου <<Κατάρτιςθ υποβολισ φακζλου πρόταςθσ για το ορεινό Ενεργειακό Χωριό>>  

Σο ςυνολικό ποςό τθσ καταβολισ ανζρχεται ςτισ 55.350,00 ευρϊ,  άνευ τόκων λόγω παραίτθςθσ  τθσ ενάγουςασ εταιρείασ  από τθ 

διεκδίκθςθ τόκων 

Εξουςιοδοτεί τον  Περιφερειάρχθ Ηπείρου να προβεί ςε κάκε απαραίτθτθ ενζργεια για τθ ςφναψθ του εν λόγω ςυμβιβαςμοφ 

 

 

 

 
Μειοψθφοφν: 
1.Η Παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  θ οποία τοποκετικθκε αρνθτικά κακόςον και ςτο παρελκόν είχαν κάνει πρόταςθ για 
ςυνολικό πρόγραμμα ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και αυτό είναι ηιτθμα τθσ Πολιτείασ και όχι αντικείμενο ενόσ μεμονωμζνου προγράμματοσ. 
  
2.Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία διαφϊνθςε, επίςθσ, τονίηοντασ ότι θ Περιφερειακι Αρχι ασ αναλάβει μόνθ 
τθσ τθν ευκφνθ και όςοι ςυμφϊνθςαν με αυτιν. 
 
3.Ο Ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γιολδάςθσ, ο οποίοσ ζχοντασ κάποια προςωπικι εμπειρία για παρόμοιο κζμα, ςε άλλθ 
βακμίδα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, τοποκετικθκε επίςθσ αρνθτικά. 
 
θμειϊνεται: 
1. Από τθν ψθφοφορία του κζματοσ απουςίαηε ο Ανεξάρτθτοσ Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Γκοφντασ. 
2.Από τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ επί του κζματοσ απείχε ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Κ. Ντζτςικασ. 

 
 
……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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