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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.   3/14-3-2018 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 και 27-2-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  

ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δεκατζςςερισ (14) του  μθνόσ Μαρτίου  του ζτουσ 

2018, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 14.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.29413/1004/8-3-2018   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. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 
7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ 
Μιχαιλ 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Πάικασ Σπυρίδων 26. Ντάλλασ Ιωάννθσ 27.Κωνισ 
Δθμιτριοσ 28.Ζάψασ Γεϊργιοσ 29.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 32.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 33.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 34.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 35. Ζικοσ Νικόλαοσ 36.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 37. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Τφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου  2.Βαγγελισ Απόςτολοσ  3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ   5. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 6. 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 και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ   
Θζμα 1 

ο 

======== 
υηιτθςθ περί τιμολόγθςθσ πετρελαίου για δθμόςιουσ φορείσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

 
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. Σο αίτθμα που τζκθκε από τθν παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», για ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν τιμολόγθςθ του πετρελαίου για τουσ 

δθμόςιουσ φορείσ Περιφζρειασ Ηπείρου  (ςυνθμμζνα με α/α  24 και 25 ςτο φάκελο 1/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα 

του Π..,  ζγγραφα που κατατζκθκαν για τα Πρακτικά από τθν παράταξθ), όπου και ηθτοφνται ςχετικζσ απαντιςεισ επί των κάτωκι 

ερωτθμάτων 

1.Πϊσ χρθςιμοποιοφνται από τθν Περιφζρεια οι τιμζσ του Παρατθρθτθρίου του Υπουργείου Ανάπτυξθσ; Γιατί αυτζσ δεν αναρτϊνται όπωσ 
ςυμβαίνει ςε άλλεσ Περιφζρειεσ; 

2. Πωσ εξθγείται θ χονδρικι τιμι, ςτισ αναρτϊμενεσ από τθν Περιφζρεια τιμζσ, να είναι ακριβότερθ από τθ λιανικι ςε αντίκεςθ με τισ τιμζσ 
του Παρατθρθτθρίου; 

3. Από τθ ςτιγμι που οι δθμόςιοι φορείσ είναι υποχρεωμζνοι να τιμολογοφν με βάςθ τισ τιμζσ του Παρατθρθτθρίου γιατί θ Περιφζρεια 
αναρτά τισ δικζσ τθσ τιμζσ; 
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4. Πωσ θ Περιφερειακι Αρχι υπεραςπίηεται το δθμόςιο ςυμφζρον  ςτον τομζα των καυςίμων και τι προτίκεται να κάνει για τθ κωράκιςθ και 
αναβάκμιςι του; 

5. Σθν τοποκζτθςθ του Γενικοφ Διευκυντι  Ανάπτυξθσ κου Βαγενά, ο οποίοσ  ςε γενικζσ γραμμζσ: 

«- Τόνιςε πωσ εμείσ, ωσ Περιφζρεια, επιλζξαμε τθ μζςθ λιανικι τιμι, όπωσ όλεσ οι Περιφζρειεσ ςτουσ διαγωνιςμοφσ τουσ, κακϊσ το τοπίο 
που υπάρχει ωσ προσ τον προςδιοριςμό τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ είναι πιο κοντά ςτθν πραγματικότθτα, αφοφ όλα τα πρατιρια που 
δραςτθριοποιοφνται κατά νομό, - που για το νομό Ιωαννίνων είναι περί τα 100- υποβάλλουν τισ ίδιεσ τιμζσ και ςτο Παρατθρθτιριο Τιμϊν Υπ. 
Ανάπτυξθσ. Αντίκετα θ διαμόρφωςθ των χονδρικϊν τιμϊν, είναι περίπλοκθ ωσ προσ τθν εξεφρεςθ μζςθσ τιμισ κακϊσ υπάρχουν εκπτϊςεισ 
που αφαιροφνται από το παρατθρθτιριο τιμϊν, προςδιορίηονται μεςοςτακμικζσ τιμζσ ανάλογα με τον όγκο πωλιςεων κατά νομό και ςτο δια 
ταφτα, δεν αποκλείεται κανζνασ να ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό, είτε ωσ χονδρζμποροσ, είτε ωσ  λιανοπωλθτισ.  

-Παρζκεςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα  για τον τρόπο διαμόρφωςθσ των τιμϊν, αναφζροντασ ότι πολλοί διαγωνιςμοί κθρφςςονται άγονοι, 
ενϊ ςε άλλουσ δίνονται αρνθτικζσ εκπτϊςεισ που φκάνουν μζχρι και το 5% επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ που εκδίδει το Παρατθρθτιριο 
Τιμϊν του Υπουργείου, όπωσ άλλωςτε προβλζπει το ςχετικό άρκρο 63/ν.4257/2014. Στθν Π.Ε. Ιωαννίνων υπάρχει ζκπτωςθ 5,5%, όταν 
πανελλαδικά και ςε ποςοςτό άνω του 70 % οι προςφορζσ  είναι μθδενικζσ ι αρνθτικζσ.  

-Εξιγθςε, απαντϊντασ ςε επιμζρουσ ερωτιματα, ότι θ εξεφρεςθ και καταγραφι τθσ χονδρικισ τιμισ εκ μζρουσ τθσ Περιφζρειασ είναι ςε 
ςυνζχεια του ν. 3438/2006 που διατθρείται ςε ιςχφ, κατόπιν και εγγράφων που ζχουν αποςταλεί από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ. Οι υπθρεςίεσ 
τθσ Περιφζρειασ δεν ζχουν πραγματοποιιςει κανζνα διαγωνιςμό για φορζα που εποπτεφεται από αυτι ςτθ χονδρικι τιμι που εκδίδει θ 
Περιφζρεια, οφτε και ζχει παροτρφνει κανζναν για τον  ποιόν τρόπο κα επιλζξει για το διαγωνιςμό του , κακϊσ κάκε φορζασ  είναι 
υποχρεωμζνοσ να εφαρμόςει το νόμο 4257/ 2014, άρκρο 63. 

-Απζρριψε αιτιάςεισ περί δικεν διπλισ επιβάρυνςθσ με ΦΠΑ, κακϊσ τόςον οι χονδρικζσ, όςον και οι λιανικζσ τιμζσ εμπεριζχουν τον ΦΠΑ και 
ςτθ ςυνζχεια γίνεται  αποφορολόγθςθ-αφαιροφμενθσ τθσ ζκπτωςθσ - για να εκδοκεί το τιμολόγιο από τουσ προμθκευτζσ.  

-Ωσ προσ τον υπολογιςμό τθσ μζςθσ χονδρικισ τιμισ που καταγράφει θ Περιφζρεια, υπογράμμιςε ότι αυτι διαμορφϊνεται βάςει των 
εταιρειϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθν τοπικι αγορά (5-6) ενϊ το Παρατθρθτιριο τθ διαμορφϊνει με ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων από 15-20 
εταιρίεσ και αφαιρουμζνων των εκπτϊςεων που παρζχουν οι εταιρίεσ. Η  μζςθ χονδρικι τιμι τθσ Περιφζρειασ, ςφμφωνα με το  νόμο του 
2014 δεν λαμβάνεται υπόψθ ςτθ διενζργεια διαγωνιςμϊν. …» 

6. Την τοποθέτηςη του κ. Περιφερειάρχη,  ο οποίοσ  ςε γενικέσ γραμμέσ: 

«-Τόνιςε ότι οι διαγωνιςμοί τθσ Περιφζρειασ, είναι ανοικτοί, διεκνείσ, θλεκτρονικοί και ελζγχονται τόςο οι διακθρφξεισ, όςο και οι ςυμβάςεισ 
από το Ελεγκτικό Συνζδριο. 

- Ωσ ςθμείο αναφοράσ, ανζφερε ότι  λιφκθκε θ μζςθ λιανικι τιμι, θ οποία είναι ίδια με αυτι που εκδίδει το Παρατθρθτιριο Τιμϊν του 
Υπουργείου Ανάπτυξθσ. 

-  Επικαλζςτθκε  και ζγγραφο του Υπουργείου  ςφμφωνα με το οποίο είναι ςε ιςχφ οι διατάξεισ των νόμων του 2006  και του 2014, ενϊ 
εξζφραςε τθν απόλυτθ εμπιςτοςφνθ του ςτον Γενικό Διευκυντι Ανάπτυξθσ και  ςτουσ υπαλλιλουσ των υπθρεςιϊν.  

-Πρόςκεςε  ότι κα προςτατεφςει με κάκε τρόπο τθν τιμι και τθν υπόλθψθ τθσ Περιφερειακισ Αρχισ και των υπθρεςιακϊν παραγόντων, που 
για δεκαετίεσ επιτελοφν το ζργο τουσ προσ όφελοσ του Δθμοςίου και των πολιτϊν.» 

7.  Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

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

 
Αποφαςίηει ομόφωνα  

(απόφαςθ: 3/20/14-3-2018) 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο, αφοφ ςυηιτθςε διεξοδικά ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ τιμολόγθςθσ  πετρελαίου για δθμόςιουσ φορείσ τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου,  αποφαςίςτθκε  ςε ςυνεργαςία  με τισ Τπθρεςίεσ τθσ Περιφζρειασ, να υποβλθκεί πρόταςθ ςτο αρμόδιο Τπουργείο για 

να αποςαφθνιςκεί το νομοκετικό πλαίςιο τθσ ςυνφπαρξθσ των δφο ςχετικϊν Νόμων, ιτοι: Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α/14-2-2006) και Ν 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/13-4-2016 ). 

……………….……………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
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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