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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.  12/23-11-2018  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, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε ΣΑΚΣΙΚΗ ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ 
όροφοσ),  ςτισ   είκοςι τρεισ (23) του μθνόσ Νοεμβρίου  του ζτουσ 2018, θμζρα  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 
166364/4548/16-11-2018 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 
6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  
12.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 13.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 14.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Γοφςθσ Χριςτοσ 21.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του 
Βθςςαρίωνα 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 25.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 26.Πάικασ Σπυρίδων 27.Ντάλλασ 
Ιωάννθσ 28.Ζάψασ Γεϊργιοσ 29.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ  33.Ζικοσ Νικόλαοσ 34.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 35.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) 36.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ (προςιλκε 
κατά τθ ςυηιτθςθ του 5

ου
 κζματοσ Ημεριςιασ Διάταξθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 2.Ευςτράτιοσ  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ  3.Πολυξζνθ 
(Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 4. Καττισ Νικόλαοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου, 
5. Κάτςιοσ Νικόλαοσ, 6. Κωνισ Δθμιτριοσ 7. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 8. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 9. Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων  και 10. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, 
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, εκπρόςωποι ςυλλογικϊν φορζων ενδιαφερομζνων για τα κζματα κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Ημεριςιασ  Διάταξθσ, κζμα: 

 
 
    Θζμα 4

ο
  

                               ======== 

Προςδιοριςμόσ του ωρομιςκίου του ζκτακτου προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζςω Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και 

Πρόςλθψθ ζκτακτου προςωπικοφ ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο των 

Ευρωπαϊκϊν ζργων : «ERMIS», με κωδ. ΜΙS 5003751 και«CI-NOVATEC, με κωδ. ΜΙS 5003479». 

 

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) 

ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΣΩ
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4. Σθν με αρικμ. πρωτ. 165266/12560/15-11-2018 ειςιγθςθ τθσ  Δ/νςθσ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..:168286/4636/20-

11-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 66 ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), ςτθν οποία 

διαλαμβάνονται τα εξισ: 

«Η Δ/νςη Διοίκηςησ τησ Περιφζρειασ  Ηπείρου, ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σισ διατάξεισ του ν.3852/2010 «Οζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα 

Μαλλικράτθσ» ΦΕΜ 87/Α/7-6-2010. 

2. Σισ διατάξεισ του άρκρου 30 του Ο. 4314/2014, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΜ 265/τ.Αϋ/23-12-2014). 

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 6 του Ο. 2527/1997, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΜ 206/τ.Αϋ/8-10-1997). 

4. Σισ διατάξεισ του κεφαλαίου Βϋ του Ο. 4354/2015, όπωσ ιςχφουν (ΦΕΜ 176/τ.Αϋ/16-12-2015).  

5. Σισ  διατάξεισ  του  π.δ. 140 /2010 «Οργανιςμόσ Περιφζρειασ  Ηπείρου» (ΦΕΜ 233/τ. Αϋ /27-12-2010) όπωσ τροποποιικθκαν με 

τθ με αρικμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΜ 4400/τ.Βϋ/30-12-2016) απόφαςθ του αςκοφντοσ κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου-Δυτικισ Ξακεδονίασ  και τθν αρικμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΜ 3878/τ.Βϋ/03-11-2017) 

απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου-Δυτικισ Ξακεδονίασ. 

6. Σθν υπ’ αρικ. οικ. 3449/5-2-2018 εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν «Προγραμματιςμόσ  προςλιψεων ζκτακτου 

προςωπικοφ ζτουσ 2018 ςτουσ ΟΣΑ αϋ και βϋ βακμοφ και ςτα ΟΠΙΔ αυτϊν» (ΑΔΑ: ΨΡΔΞ465ΧΘ7-9ΘΩ). 

7. Σθν παρ. 8 του άρκρ. 103 του υντάγματοσ που απαγορεφεται θ με νόμο μονιμοποίθςθ ι μετατροπι των ςυμβάςεων εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου ι ςυμβάςεων ζργου ςε αορίςτου χρόνου. 

8. Σθν υπ’ αρικ. 81986/ΕΤΘΤ712/31-7-2015 Απόφαςθ Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Οαυτιλίασ και Σουριςμοφ (ΦΕΜ 

1822/τ.Βϋ/24-8-2015) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014-2020 - Ζλεγχοι 

νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθ-ματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 

Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων», όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει. 

9. Σθν υπ’ αρικ. 300488/ΤΔ1244/6-4-2016 ΜΤΑ Τπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & Σουριςμοφ και Οικονομικϊν « φςτθμα 

διαχείριςθσ και ελζγχου των προγραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΤΡΩΠΑΛΜΗ ΕΔΑΦΙΜΗ ΤΟΕΡΓΑΙΑ» » (ΦΕΜ 

1099/τ.Βϋ/19-4- 2016). 

10. Σθν ανάγκθ για προςδιοριςμό του ωρομιςκίου του ζκτακτου προςωπικοφ που προςλαμβάνεται ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου με 

ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων μζςω Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων και ειδικότερα 

ςτισ περιπτϊςεισ που αυτό δεν απαςχολείται με πλιρεσ ωράριο για τθν υλοποίθςθ των Προγραμμάτων, ςφμφωνα με το 

άρκρο 26 παρ. 8 τθσ υπ’ αρικ. 300488/ΤΔ1244/6-4-2016 ΜΤΑ (ΦΕΜ 1099/τ.Βϋ/ 19-4-2016). 

11. Σθν αρικμ. 8/834/25-11-2016 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Περιβάλλοντοσ Χωρικοφ χεδιαςµοφ & Ανάπτυξθσ τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου με κζμα: «Ζγκριςθ για τθν υποβολι προτάςεων τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςτο Ευρωπαϊκό Διαςυνοριακό Πρόγραμμα 

GREECE – ITALY 2014-2020 (ordinary)»  

12. Σο εγκεκριμζνο ΣΔΕ (application form) του ζργου “ERMIS” που ζχει ενταχκεί ςτον Άξονα 2 Ξζτρο 2.2. ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ 

του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Εδαφικι υνεργαςία «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020» 

13. Σο από 19/03/2018 υπογεγραμμζνο εταιρικό ςυμφωνθτικό (partnership agreement) του ζργου ERMIS  

14. Σο από 30/03/2018 ςυμφωνθτικό (subsidy contract) μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου που είναι ο επικεφαλισ του ζργου και 

τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Προγράμματοσ  

15. Σο εγκεκριμζνο ΣΔΕ (application form) του ζργου “CI-NOVATEC” που ζχει ενταχκεί ςτον Άξονα 1 Ξζτρο 1.1. ςτο πλαίςιο 

υλοποίθςθσ του Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ Εδαφικι υνεργαςία «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».  

16. Σο από 04/05/2018 υπογεγραμμζνο εταιρικό ςυμφωνθτικό (partnership agreement) του ζργου CI NOVATEC  

17. Σο από  15/05/2018 ςυμφωνθτικό (subsidy contract) μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου που είναι ο επικεφαλισ του ζργου και 

τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Προγράμματοσ  

18. Σο Π.Δ.Ε. τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και ειδικότερα τθ ΑΕΠ 318/6, ςτθν οποία ςυμπεριλιφκθκαν τα ανωτζρω ζργα α) με Μ.Α 

2018ΕΠ31860018  και τίτλο  «ERMIS, MIS 5003751,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ, GR-IT 2014-2020» και β) με Μ.Α. 2018ΕΠ31860009  

και τίτλο «CI-NOVATEC,MIS 5003479,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ, GR-IT 2014-2020», αντίςτοιχα.  

ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΣΩ
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19. Σθν αρικμ. 32/1930/24-09-2018 (ΑΔΑ: 69ΔΨ7Ν9-ΩΑ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ 

πιςτϊςεων για τθν υλοποίθςθ δράςεων των προγραμμάτων των Ευρωπαϊκϊν Εδαφικϊν υνεργαςιϊν: α) IPA CBC Greece – 

Albania 2014-2020, β) CBC Greece – Italy 2014-2020 και γ) Interreg V – B Adriatic-Ionian 2014-2020 

20. Σο γεγονόσ ότι θ Περιφζρεια Ηπείρου είναι Επικεφαλισ Εταίροσ ςτο διαςυνοριακό ζργο με ακρωνφμιο ERMIS ςυνολικοφ 

προχπολογιςμοφ 900340,00 € και  επιμζρουσ προχπολογιςμοφ των δράςεων  τθσ Περιφζρειασ 392.000,00 €.  

21. Σο γεγονόσ ότι θ Περιφζρεια Ηπείρου είναι εταίροσ ςτο CI NOVATEC με ςυνολικό προχπολογιςμό 164.490,00 €.  

22. Σα αιτιματα των ομάδων ζργου των αναφερόμενων προγραμμάτων αναφορικά με τθν πρόςλθψθ προςωπικοφ με ςφμβαςθ 

μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο των εγκρικζντων ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων. 

23.  Σο γεγονόσ ότι θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν των εγκρικζντων ζργων από το υπό πρόςλθψθ προςωπικό, δεν καλφπτει πάγιεσ και 

διαρκείσ ανάγκεσ τθσ Τπθρεςίασ ι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου. 

Ειςηγείται 

 

φμφωνα με τα ανωτζρω διαλαμβανόμενα, 

Α. Σον προςδιοριςμό ωρομιςκίου (μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ) του ζκτακτου προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί από 

τθν Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για τθν εκτζλεςθ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων που εκτελεί θ Περιφζρεια 

Ηπείρου κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020 κατ’ αναλογία των διατάξεων του κεφαλαίου Βϋ του Ο. 4354/2015 όπωσ ιςχφει, 

πλζον του νομίμωσ αναλογοφντοσ ΦΠΑ και ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 8 τθσ υπό ςτοιχείο 8 ΜΤΑ. 

Β. Σθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου τεςςάρων (04) ατόμων για τθν υλοποίθςθ των δφο εγκρικζντων ζργων (CI-

NOVATEC, ERMIS) ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου διαςυνοριακοφ προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ:  

Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020 και με ζναρξθ απαςχόλθςθσ για κάκε ςφμβαςθ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των ςχετικϊν 

διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και λιξθ απαςχόλθςθσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ κάκε ζργου, με δυνατότθτα παράταςθσ ςε περίπτωςθ 

που κάποιο ζργο παρατακεί. 

Οι ειδικότθτεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ είναι: 

Για το ζργο ERMIS 

1. ΠΕ Ξθχανικοφ  (ειδικότθτασ Ξθχανικοφ Περιβάλλοντοσ)   

Για το ζργο CI-NOVATEC 

2. ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ   

3. ΠΕ Ξθχανικοφ (ειδικότθτασ Ξθχανικοφ Επιςτιμθσ Τλικϊν ι Χθμικοφ Ξθχανικοφ) ι ΣΕ Γραφικϊν Σεχνϊν και Μαλλιτεχνικϊν 

πουδϊν (ειδικότθτασ υντθρθτι Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ) 

4. ΣΕ Γραφικϊν Σεχνϊν και Μαλλιτεχνικϊν πουδϊν (ειδικότθτασ υντθρθτι Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ)  

Αναλυτικά, θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ανά ζργο, ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ κάκε ζργου είναι θ εξισ: 

 Για το ζργο ERMIS (1 άτομο) : 15 μινεσ  διάρκεια απαςχόλθςθσ με ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ του ζργου τθν 30-03-2020  

 Για το ζργο CI-NOVATEC (3 άτομα) : 17 μινεσ  διάρκεια απαςχόλθςθσ με ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ του ζργου τθν 15-5-2020  

Για το ζργο ERMIS το οποίο αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ των δφο Περιφερειϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

ςειςμικϊν καταςτροφϊν με τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ. υγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του ζργου 

κα δθμιουργθκεί μια πλατφόρμα από εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ εργαλεία που κα περιλαμβάνει τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν άμεςθ 

αντίδραςθ και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ όλων των διακζςιμων μζςων ζπειτα από ζνα καταςτροφικό ςυμβάν. τισ δράςεισ του Ζργου 

περιλαμβάνονται: 

-Τλοποίθςθ μθχανιςμϊν που επιτρζπουν τθν άμεςθ διάκεςθ προσ το ευρφ κοινό, οδθγιϊν κρίςιμων για τθν αςφάλεια του ςε περίπτωςθ 

φυςικϊν καταςτροφϊν   

-φνταξθ επικαιροποιθμζνων χαρτϊν των ενεργϊν ρθγμάτων και των επικίνδυνων για κατολίςκθςθ ςθμείων ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ 

των Περιφερειϊν από τουσ επιςτθμονικοφ φορείσ που μετζχουν ςτο ζργο.  

-Ματάρτιςθ ενόσ κοινοφ προγράμματοσ δθμιουργίασ  και  εκπαίδευςθσ Εκελοντικϊν Ομάδων ςτισ δφο Περιφζρειεσ που κα ςυνδράμουν 

τον Μρατικό μθχανιςμό ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ ζπειτα από μεγάλεσ καταςτροφζσ. 
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- φνταξθ, με τθν ςυνδρομι του Οργανιςμοφ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (ΟΑΠ), οδθγοφ ετοιμότθτασ και αςφάλειασ για 

το ευρφ κοινό, ο οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτα ςχολεία, κα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ βζλτιςτων πρακτικϊν 

αντίδραςθσ ζπειτα από φυςικζσ καταςτροφζσ.  

Σο άτομο που κα προςλθφκεί με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχει ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

 Τποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των 

δράςεων και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ωσ Επικεφαλισ Εταίρου  

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ, ποιοτικό ζλεγχο 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

 υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο του ζργου και όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο από τον υντονιςτι του Ζργου ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ 

 Τποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ 

 υμμετοχι και ζλεγχοσ των παραδοτζων και του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςχετικά με τισ μελζτεσ και μεκοδολογίεσ για τθν 

επίπτωςθ των ςειςμϊν τόςο ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον. 

Για το ζργο CI-NOVATEC, το οποίο επικεντρϊνεται ςτα Σοπικά Cluster Σουριςμοφ (Local Tourism Clusters) που αποτελοφν ζναν από τουσ πιο 

ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ενίςχυςθσ των τοπικϊν οικονομιϊν εντόσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και αποτελοφνται από Ξικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ 

(ΞΞΕ) με γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ, που παρζχουν υπθρεςίεσ ςτον ίδιο πελάτθ (ι ομάδα πελατϊν), δθλαδι τον επιςκζπτθ, αλλά μπορεί να 

ανικουν ςε διάφορουσ κλάδουσ όπωσ αμιγϊσ Σουριςμό, Δθμιουργικι Βιομθχανία, Διατροφι, Εμπόριο, Αναψυχι, Ξεταφορζσ κλπ. Σο ζργο 

ζρχεται να ικανοποιιςει μζςω τθσ εφαρμογισ μιασ καινοτόμου μεκοδολογίασ, τθ ςυλλογι δεδομζνων εμπειρίασ βάςει αποτελζςματοσ, από τον 

ίδιο τον επιςκζπτθ, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για να διευκολφνουν επιχειρθματικζσ και πολιτικζσ αποφάςεισ, με ςτόχο τθ δθμιουργία 

προςτικζμενθσ αξίασ του τοπικοφ οικοςυςτιματοσ Σουριςμοφ. Επιπλζον με τθ χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ κα γίνει εκτίμθςθ και πιςτοποίθςθ 

βυηαντινϊν εικόνων και κειμθλίων που υπάρχουν ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου. 

Σα τρία άτομα που κα προςλθφκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχουν ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

 Τποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου. 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των 

δράςεων και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ωσ ςυμμετζχοντα. 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / υποςτιριξθ τθσ Σοπικισ Ομάδασ Φορζων, οργάνωςθ και υλοποίθςθ των προγραμματιςμζνων 

ςυναντιςεων τθσ Σοπικισ Ομάδασ για τθν ορκι υλοποίθςθ δράςεων ζργου, καταγραφι πρακτικϊν των προγραμματιςμζνων 

ςυναντιςεων 

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ, ποιοτικό ζλεγχο 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

 υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο του ζργου και όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο από τον υντονιςτι του Ζργου ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ 

 Τποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ 

 Επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ προκειμζνου να επιτραπεί θ εξζταςθ και θ ανάλυςθ των κειμθλίων. 

 Η εκτίμθςθ και θ αξιολόγθςθ των κειμθλίων. 

 Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των κειμθλίων. 
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Οι πιςτϊςεισ που κα απαιτθκοφν για το ςφνολο των ωσ άνω προςλιψεων φψουσ 79.680,00 ευρϊ ( 19.680,00 ευρϊ για το ζργο ERMIS και 

60.000,00 ευρϊ για το ζργο CI-NOVATEC), που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου διαςυνοριακοφ προγράμματοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ:  Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020,  ςφμφωνα με το Π.Δ.Ε. τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου είναι 

εγγεγραμμζνεσ ςτθ ΑΕΠ 318/6, ςτθν οποία ςυμπεριλιφκθκαν τα ανωτζρω ζργα α) με Μ.Α 2018ΕΠ31860018  και τίτλο  «ERMIS, MIS 

5003751,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ, GR-IT 2014-2020» και β) με Μ.Α. 2018ΕΠ31860009  και τίτλο «CI-NOVATEC,MIS 5003479,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ, 

GR-IT 2014-2020», αντίςτοιχα.  

 

Επιςθμαίνεται ότι, για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ, με το άρκρο 30 του ν. 4314/2014 ειςιχκθ εξαίρεςθ από 

το πεδίο εφαρμογισ του ν. 2527/1997 και τθσ ΠΤ 33/2006 κακϊσ πρόκειται για ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το χρθματοδοτοφμενο ζργο και για 

κάλυψθ αναγκϊν που , επειδι ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο χρονικά ζργο, δεν μποροφν να κεωρθκοφν πάγιεσ και 

διαρκείσ, δεν απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΠΤ και θ αποςτολι τουσ ςτο ΑΕΠ για χοριγθςθ βεβαίωςθσ. Παρϋ όλα αυτά, οι διαδικαςίεσ που κα 

ακολουκθκοφν, ιτοι ανακοίνωςθ/προκιρυξθ- μοριοδότθςθ υποψθφίων- ςφναψθ ςυμβάςεων κα είναι κατϋ αναλογία των διαδικαςιϊν που 

προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και προτείνονται από το ΑΕΠ. » 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

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

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ:12/65/23-11-2018 ) 

φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα  ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 4): 
 

 Α. Εγκρίνει τον προςδιοριςμό ωρομιςκίου (μεικτό ωριαίο κόςτοσ μιςκοδοςίασ) του ζκτακτου προςωπικοφ που κα απαςχολθκεί από τθν 

Περιφζρεια Ηπείρου με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου για τθν εκτζλεςθ των Ευρωπαϊκϊν Προγραμμάτων που εκτελεί θ Περιφζρεια Ηπείρου κατά 

τθν προγραμματικι περίοδο 2014 – 2020 κατ’ αναλογία των διατάξεων του κεφαλαίου Βϋ του Ο. 4354/2015 όπωσ ιςχφει, πλζον του νομίμωσ 

αναλογοφντοσ ΦΠΑ και ςφμφωνα με το άρκρο 26 παρ. 8 τθσ υπό ςτοιχείο 8 ΜΤΑ. 

 

Β. Εγκρίνει τθν πρόςλθψθ με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου τεςςάρων (04) ατόμων για τθν υλοποίθςθ των δφο εγκρικζντων ζργων (CI-NOVATEC, 

ERMIS) ςτο πλαίςιο του ςυγχρθματοδοτοφμενου διαςυνοριακοφ προγράμματοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ:  Greece – Italy 

(Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020 και με ζναρξθ απαςχόλθςθσ για κάκε ςφμβαςθ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ των ςχετικϊν διοικθτικϊν 

διαδικαςιϊν και λιξθ απαςχόλθςθσ τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ κάκε ζργου, με δυνατότθτα παράταςθσ ςε περίπτωςθ που κάποιο ζργο 

παρατακεί. 

Ειδικότερα:  

Οι ειδικότθτεσ του υπό πρόςλθψθ προςωπικοφ είναι: 

Για το ζργο ERMIS 

1. ΠΕ Ξθχανικοφ  (ειδικότθτασ Ξθχανικοφ Περιβάλλοντοσ)   

Για το ζργο CI-NOVATEC 

2. ΠΕ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ   

3. ΠΕ Ξθχανικοφ (ειδικότθτασ Ξθχανικοφ Επιςτιμθσ Τλικϊν ι Χθμικοφ Ξθχανικοφ) ι ΣΕ Γραφικϊν Σεχνϊν και Μαλλιτεχνικϊν πουδϊν 

(ειδικότθτασ υντθρθτι Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ) 

4. ΣΕ Γραφικϊν Σεχνϊν και Μαλλιτεχνικϊν πουδϊν (ειδικότθτασ υντθρθτι Αρχαιοτιτων και Ζργων Σζχνθσ)  

Αναλυτικά, θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ ανά ζργο, ςφμφωνα με τθ ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ κάκε ζργου είναι θ εξισ: 

 Για το ζργο ERMIS (1 άτομο) : 15 μινεσ  διάρκεια απαςχόλθςθσ με ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ του ζργου τθν 30-03-2020  

 Για το ζργο CI-NOVATEC (3 άτομα) : 17 μινεσ  διάρκεια απαςχόλθςθσ με ςυμβατικι θμερομθνία λιξθσ του ζργου τθν 15-5-2020  

Για το ζργο ERMIS το οποίο αποςκοπεί ςτθν ενίςχυςθ του ςχεδιαςμοφ τθσ Πολιτικισ Προςταςίασ των δφο Περιφερειϊν ςτθν αντιμετϊπιςθ 

ςειςμικϊν καταςτροφϊν με τθ δθμιουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ. υγκεκριμζνα, ςτο πλαίςιο του ζργου 

κα δθμιουργθκεί μια πλατφόρμα από εξελιγμζνθσ τεχνολογίασ εργαλεία που κα περιλαμβάνει τθν απαραίτθτθ πλθροφορία για τθν άμεςθ 

ΑΔΑ: ΩΦΜΚ7Λ9-ΞΣΩ



6 

 

αντίδραςθ και τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ όλων των διακζςιμων μζςων ζπειτα από ζνα καταςτροφικό ςυμβάν. τισ δράςεισ του Ζργου 

περιλαμβάνονται: 

-Τλοποίθςθ μθχανιςμϊν που επιτρζπουν τθν άμεςθ διάκεςθ προσ το ευρφ κοινό, οδθγιϊν κρίςιμων για τθν αςφάλεια του ςε περίπτωςθ 

φυςικϊν καταςτροφϊν   

-φνταξθ επικαιροποιθμζνων χαρτϊν των ενεργϊν ρθγμάτων και των επικίνδυνων για κατολίςκθςθ ςθμείων ςε επιλεγμζνεσ περιοχζσ 

των Περιφερειϊν από τουσ επιςτθμονικοφ φορείσ που μετζχουν ςτο ζργο.  

-Ματάρτιςθ ενόσ κοινοφ προγράμματοσ δθμιουργίασ  και  εκπαίδευςθσ Εκελοντικϊν Ομάδων ςτισ δφο Περιφζρειεσ που κα ςυνδράμουν 

τον Μρατικό μθχανιςμό ςτθν άμεςθ ανταπόκριςθ ζπειτα από μεγάλεσ καταςτροφζσ. 

- φνταξθ, με τθν ςυνδρομι του Οργανιςμοφ Αντιςειςμικοφ χεδιαςμοφ και Προςταςίασ (ΟΑΠ), οδθγοφ ετοιμότθτασ και αςφάλειασ για 

το ευρφ κοινό, ο οποίοσ ςε ςυνδυαςμό με αςκιςεισ ετοιμότθτασ ςτα ςχολεία, κα ςυμβάλλει ςτθν εμπζδωςθ βζλτιςτων πρακτικϊν 

αντίδραςθσ ζπειτα από φυςικζσ καταςτροφζσ.  

Σο άτομο που κα προςλθφκεί με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχει ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

 Τποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των 

δράςεων και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ωσ Επικεφαλισ Εταίρου  

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ, ποιοτικό ζλεγχο 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

 υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο του ζργου και όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο από τον υντονιςτι του Ζργου ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ 

 Τποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ 

 υμμετοχι και ζλεγχοσ των παραδοτζων και του φυςικοφ αντικειμζνου του Ζργου, ςχετικά με τισ μελζτεσ και μεκοδολογίεσ για τθν 

επίπτωςθ των ςειςμϊν τόςο ςτο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον. 

Για το ζργο CI-NOVATEC, το οποίο επικεντρϊνεται ςτα Σοπικά Cluster Σουριςμοφ (Local Tourism Clusters) που αποτελοφν ζναν από τουσ πιο 

ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ενίςχυςθσ των τοπικϊν οικονομιϊν εντόσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και αποτελοφνται από Ξικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ 

(ΞΞΕ) με γεωγραφικι ςυγκζντρωςθ, που παρζχουν υπθρεςίεσ ςτον ίδιο πελάτθ (ι ομάδα πελατϊν), δθλαδι τον επιςκζπτθ, αλλά μπορεί να 

ανικουν ςε διάφορουσ κλάδουσ όπωσ αμιγϊσ Σουριςμό, Δθμιουργικι Βιομθχανία, Διατροφι, Εμπόριο, Αναψυχι, Ξεταφορζσ κλπ. Σο ζργο  

ζρχεται να ικανοποιιςει μζςω τθσ εφαρμογισ μιασ καινοτόμου μεκοδολογίασ, τθ ςυλλογι δεδομζνων εμπειρίασ βάςει αποτελζςματοσ, από τον 

ίδιο τον επιςκζπτθ, τα οποία κα χρθςιμοποιθκοφν για να διευκολφνουν επιχειρθματικζσ και πολιτικζσ αποφάςεισ, με ςτόχο τθ δθμιουργία 

προςτικζμενθσ αξίασ του τοπικοφ οικοςυςτιματοσ Σουριςμοφ. Επιπλζον με τθ χριςθ κατάλλθλου εξοπλιςμοφ κα γίνει εκτίμθςθ και πιςτοποίθςθ 

βυηαντινϊν εικόνων και κειμθλίων που υπάρχουν ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου. 

Σα τρία άτομα που κα προςλθφκοφν με ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου κα παρζχουν ενδεικτικά τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

 Διοικθτικι και τεχνικι υποςτιριξθ του ζργου 

 Τποςτιριξθ για τθ δθμιουργία και υποβολι τεχνικϊν και οικονομικϊν αναφορϊν προσ τθν 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι και τεχνικι επιμζλεια παραδοτζων ςτο πλαίςιο του ζργου. 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / διοίκθςθ τθσ Ομάδασ Ζργου για τθν ορκι υλοποίθςθ των 

δράςεων και των παραδοτζων του ζργου, που εντάςςονται ςτα κακικοντα τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου ωσ ςυμμετζχοντα. 

 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό / υποςτιριξθ τθσ Σοπικισ Ομάδασ Φορζων, οργάνωςθ και υλοποίθςθ των προγραμματιςμζνων 

ςυναντιςεων τθσ Σοπικισ Ομάδασ για τθν ορκι υλοποίθςθ δράςεων ζργου, καταγραφι πρακτικϊν των προγραμματιςμζνων 

ςυναντιςεων 

 Τποςτιριξθ ςτθν παρακολοφκθςθ χρονοδιαγραμμάτων, προχπολογιςμοφ, ποιοτικό ζλεγχο 
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 Τποςτιριξθ ςτον ςυντονιςμό ςυναντιςεων εργαςίασ / διαβουλεφςεων και δράςεων μεταφοράσ τεχνογνωςίασ 

 υμμετοχι ςτισ ςυναντιςεισ εταίρων του ζργου και διεκνείσ ςυναντιςεισ εργαςίασ, ςφμφωνα με το πλάνο του ζργου και όταν αυτό 

κρίνεται απαραίτθτο από τον υντονιςτι του Ζργου ςτθν Περιφζρεια Ηπείρου, προετοιμαςία αναγκαίου υλικοφ 

 Τποςτιριξθ ςτισ επικοινωνιακζσ δράςεισ και δράςεισ δικτφωςθσ 

 Επικοινωνία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ προκειμζνου να επιτραπεί θ εξζταςθ και θ ανάλυςθ των κειμθλίων. 

 Η εκτίμθςθ και θ αξιολόγθςθ των κειμθλίων. 

 Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των κειμθλίων. 

Οι πιςτϊςεισ που κα απαιτθκοφν για το ςφνολο των ωσ άνω προςλιψεων φψουσ 79.680,00 ευρϊ ( 19.680,00 ευρϊ για το ζργο ERMIS και 

60.000,00 ευρϊ για το ζργο CI-NOVATEC), που αφοροφν τθν υλοποίθςθ του ςυγχρθματοδοτοφμενου διαςυνοριακοφ προγράμματοσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Εδαφικισ υνεργαςίασ:  Greece – Italy (Ελλάδα – Ιταλία) 2014-2020,  ςφμφωνα με το Π.Δ.Ε. τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου είναι 

εγγεγραμμζνεσ ςτθ ΑΕΠ 318/6, ςτθν οποία ςυμπεριλιφκθκαν τα ανωτζρω ζργα α) με Μ.Α 2018ΕΠ31860018  και τίτλο  «ERMIS, MIS 

5003751,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ, GR-IT 2014-2020» και β) με Μ.Α. 2018ΕΠ31860009  και τίτλο «CI-NOVATEC,MIS 5003479,ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ, 

GR-IT 2014-2020», αντίςτοιχα.  

 

Επιςθμαίνεται ότι, για τισ ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου ςε ςυγχρθματοδοτοφμενεσ πράξεισ, με το άρκρο 30 του ν. 4314/2014 ειςιχκθ εξαίρεςθ από 

το πεδίο εφαρμογισ του ν. 2527/1997 και τθσ ΠΤ 33/2006 κακϊσ πρόκειται για ςυμβάςεισ που διαρκοφν όςο το χρθματοδοτοφμενο ζργο και για 

κάλυψθ αναγκϊν που , επειδι ςυνδζονται με ςυγκεκριμζνο και ςαφϊσ προςδιοριςμζνο χρονικά ζργο, δεν μποροφν να κεωρθκοφν πάγιεσ και 

διαρκείσ, δεν απαιτείται ζγκριςθ τθσ ΠΤ και θ αποςτολι τουσ ςτο ΑΕΠ για χοριγθςθ βεβαίωςθσ. Παρϋ όλα αυτά, οι διαδικαςίεσ που κα 

ακολουκθκοφν, ιτοι ανακοίνωςθ/προκιρυξθ- μοριοδότθςθ υποψθφίων- ςφναψθ ςυμβάςεων κα είναι κατϋ αναλογία των διαδικαςιϊν που 

προβλζπονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και προτείνονται από το ΑΕΠ. » 

 

Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» , θ οποία ψιφιςε ‘’λευκό’’, ζχοντασ ςοβαρζσ επιφυλάξεισ για αυτι τθ διαδικαςία απαςχόλθςθσ. Θα 

ςυμφωνοφςαν εάν επρόκειτο για ςφμβαςθ ζργου οριςμζνθσ διάρκειασ. 

2. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  θ οποία διαφωνεί κάκετα με αυτι τθ διαδικαςία απαςχόλθςθσ ατόμων που επιβάλλει θ 

ΕυρωπαΚκι Ζνωςθ. Σο κράτοσ αρχικά και θ Περιφερειακι Σοπικι Αυτοδιοίκθςθ ςτθ ςυνζχεια ζβαλαν τισ βάςεισ για τθ διάλυςθ των 

εργοςταςιακϊν ςχζςεων και μετά ακολουκεί και ο ιδιϊτθσ. Δεν μποροφν να ςυμφωνιςουν με αυτι τθν πολιτικι κζςθ και ψιφιςαν 

αρνθτικά. 

3. Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία τοποκετικθκε επίςθσ αρνθτικά 

4. Η παράταξη «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτην ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία διαφϊνθςε κακόςον είχε καταψθφίςει το παρόν πρόγραμμα. Αυτόσ ο τρόποσ 

απαςχόλθςθσ για τθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ παρουςιάηει κενά και γενικϊσ είναι λίγο μπερδεμζνο και ακατανόθτο το όλο κζμα. 

5. Οι ανεξάρτητοι Περιφερειακοί φμβουλοι κ.Γιολδάςησ, κ. Πάνησ και κ. Δημάκοσ, οι οποίοι ψιφιςαν επίςθσ αρνθτικά. 

 
……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………  
       Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                       

    Ο Πρόεδροσ του Π.. 
   ταφροσ Παργανάσ 

                          
Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Η Πρακτικογράφοσ      
 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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