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 ΑΠΟΠΑΜΑ  

 
Από το αρικμ. 4/7-4-2017  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  επτά (7) του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2017, θμζρα Παραςκευι  και ϊρα 
15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 27581 / 1129/30-3-2017   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν 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. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     3. 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. 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.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 
10.Πότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 
15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ 
Χριςτοσ 21.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 22.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 23.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 24.Πάικασ Σπυρίδων 25.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 
26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ζάκασ Γεϊργιοσ 29.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 30.Ζιϊβασ 
Βαςίλειοσ 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ  

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Θωμάσ Πιτοφλθσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ  2. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 3. 
Βαγγελισ Απόςτολοσ 4.Τςιάρα Σταυροφλα 5.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ  6.Βαςιλάκθσ Περικλισ 7.Ζάψασ Γεϊργιοσ 8.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 11.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ), 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  Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ.Δθμ. Σιϊλοσ, 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 2

ο 

 ======== 
Κάλυψθ κόςτουσ επιςκευισ-ςυντιρθςθσ οχθμάτων για τισ ανάγκεσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ΕΚΑΒ -7

θσ
 Περιφζρειασ 

Παραρτιματοσ Ιωαννίνων 
 
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 

τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 
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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 υπϋ αρικμ. πρωτ.1803/7-4-2017 ςχετικό αίτθμα του ΕΚΑΒ -7
θσ

 Περιφζρειασ Παραρτιματοσ Ιωαννίνων, όπωσ 

κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π.. :31263/1303/7-4-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 21 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων 

ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) 

5. Σισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016 τ.Αϋ) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και 

άλλεσ διατάξεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρ. 88 «Κάλυψθ ζκτακτων λειτουργικϊν αναγκϊν των Δθμόςιων 

Δομϊν Τγείασ από τουσ Ο.Σ.Α. Αϋκαι ΒϋΒακμοφ και Νομικϊν Προςϊπων αυτϊν», όπου: «Οι Περιφζρειεσ και τα νομικά 

τουσ πρόςωπα, μετά από απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου, δφνανται να επιχορθγοφν δθμόςια νοςοκομεία, νοςθλευτικά 

ιδρφματα εποπτευόμενα και επιχορθγοφμενα από το Τπουργείο Τγείασ, δθμόςιεσ Μονάδεσ Ψυχικισ Τγείασ, Μονάδεσ 

Πρωτοβάκμιασ Φροντίδασ Τγείασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Τγείασ, κακϊσ και νοςοκομεία που εποπτεφονται και 

επιχορθγοφνται από το Τπουργείο Παιδείασ, Έρευνασ και Θρθςκευμάτων, τα οποία βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν 

ορίων τθσ περιφζρειάσ τουσ, για τθν κάλυψθ ζκτακτων ι/και επειγουςϊν αναγκϊν αυτϊν, προσ διαςφάλιςθ τθσ Τγείασ 

των πολιτϊν. Η ανωτζρω επιχοριγθςθ αφορά ιδίωσ επείγουςεσ ςυντθριςεισ κτιρίων, εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, 

προμικεια υγειονομικοφ υλικοφ και αναλωςίμων, προμικεια καυςίμων κλπ»  

6. Σθν επί του κζματοσ πρόταςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου, ο οποίοσ εξζκεςε προσ το ϊμα το ηιτθμα τθσ αναγκαιότθτασ  

αναβάκμιςθσ τθσ Επείγουςασ Προνοςοκομειακισ Φροντίδασ, προσ  βελτίωςθ των παρεχόμενων Τπθρεςιϊν Τγείασ ςτουσ 

πολίτεσ τθσ περιοχισ μασ, με τθν κάλυψθ του κόςτουσ επιςκευισ- ςυντιρθςθσ (ανταλλακτικά- εργαςίεσ) τεςςάρων (4) 

αςκενοφόρων VOLKSWAGEN και πζντε (5) CITROEN του ΕΚΑΒ 7
θσ

 Περιφζρειασ Ηπείρου –Παραρτιματοσ Ιωαννίνων, με το 

ποςό των 70.000 €, περίπου, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι αυξανόμενεσ  και επείγουςεσ ανάγκεσ ενόψει τθσ 

επερχόμενθσ κερινισ τουριςτικισ περιόδου και των προκλιςεων που ανακφπτουν με τθν ολοκλιρωςθ των νζων οδϊν.   

Η κάλυψθ κόςτουσ των ανωτζρω εργαςιϊν, δεν είναι εφικτι από πόρουσ του ΕΚΑΒ, που είναι ελλιπείσ και δεν μποροφν 

να καλφψουν άλλεσ βαςικζσ ανάγκεσ.  

Για τουσ παραπάνω λόγουσ, ενόψει και  τθσ επερχόμενθσ καλοκαιρινισ- τουριςτικισ περιόδου πρότεινε τθν κάλυψθ τθσ 

ζκτακτθσ και επείγουςασ αυτισ ανάγκθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του ΕΚΑΒ  -7
θσ

 Περιφζρειασ Παραρτιματοσ Ιωαννίνων, με 

τθν κάλυψθ του διαμορφοφμενου κόςτουσ επιςκευισ –ςυντιρθςθσ (εργαςίεσ –ανταλλακτικά) των ωσ άνω 

αναγραφόμενων οχθμάτων  για τθ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ των πολιτϊν τθσ περιοχισ,  ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία 

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

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 4/20/7-4-2017) 

Εγκρίνει τθν κάλυψθ του κόςτουσ  επιςκευισ – ςυντιρθςθσ (ανταλλακτικά –εργαςίεσ), των ωσ άνω αναγραφόμενων, εννζα 

ςυνολικά οχθμάτων αςκενοφόρων, για τισ ανάγκεσ  εφρυκμθσ λειτουργίασ του ΕΚΑΒ-7
θσ

 Περιφζρειασ Ιωαννίνων, ςφμφωνα με 

τα όςα ιςχφουν (άρκρ. 88 του Ν. 4368/2016 –ΦΕΚ 21/21-2-2016 τ. Αϋ) . 
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θμειϊνεται ότι: 
α)  Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», ψιφιςε κετικά, με την παρατήρηςη ότι τόςο τα Κ.Υ. θα πρζπει να περάςουν ςτην 
ευθφνη τησ Τοπικήσ Αυτοδιοίκηςησ,   όςο και Νοςοκομεία και το ΕΚΑΒ ςτην ευθφνη τησ Περιφερειακήσ Αυτοδιοίκηςησ. 
 
β) Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», που ψήφιςε επίςησ θετικά, πιςτεφει ότι η εφρυθμη λειτουργία των 
Νοςοκομείων και του ΕΚΑΒ είναι ευθφνη τησ Πολιτείασ, η οποία αδυνατϊντασ να τα αντιμετωπίςει τα «φορτϊνει» ςτην 
Περιφζρεια. Αλλά και ςτισ άλλεσ ευπαθείσ ομάδεσ,  που δεν ζτυχαν τησ ίδιασ προςοχήσ, η Περιφερειακή Αρχή θα πρζπει να δείξει 
την ίδια ευαιςθηςία. 
 

 
 

Μειοψθφεί θ παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», η οποία ψήφιςε λευκό, θεωρϊντασ ότι η ευθφνη για την εφρυθμη 
λειτουργία των νοςηλευτικϊν ιδρυμάτων(ΕΚΑΒ—Κ.Υ.-Νοςοκομεία)  ανήκει ςτο Κράτοσ και αυτό θα πρζπει να διεκδικήςει και το 
Περιφερειακό Συμβοφλιο. 

 
 

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

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

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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