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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.   11/29-10-2018  Πρακτικό  Κατεπείγουςασ  υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Θπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Ρολυμελοφσ  Ρρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014, 15-12-2016, 27-2-2018 και 22-3-2018  Ρρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε κατεπείγουςα  (άρκρ. 167 του Ν.3852/2010) ςυνεδρίαςθ, ςτα 
Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Ρ.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δεκαπζντε (15) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ 2018, 
θμζρα Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 153150/4247/26-10-2018  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του, ςτθν οποία 
αναγράφεται και ο λόγοσ του κατεπείγοντοσ. 
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Ρεριφερειάρχθσ Θπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Ραργανάσ, Ρρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Ριτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Ρ.Ε. Ρρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      2.Φίλθ – Ραςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      3. Καττισ Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
      4., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Θπείρου 
Ε. Ρεριφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Ραπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 
6.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 7.Σπανοποφλου – Σάρρα Θλιάνα 8.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 10.Ρότςθσ Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ 
Κων/νοσ 12.Τςιάρα Σταυροφλα  13.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 14.Ραπαχριςτου Βαςίλειοσ 15.Μθτροκϊςτα Ραναγιϊτα (Γιοφλα), 
16.Ραπαγρθγορίου Νικόλαοσ 17.Μπάγιασ Μιχαιλ 18.Λάηοσ Ιωάννθσ 19.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 20.Γοφςθσ Χριςτοσ 21.Βαςιλάκθσ 
Ρερικλισ  22.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 23.Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ 24.Ράικασ Σπυρίδων 25. Ντάλλασ Ιωάννθσ 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 27.Ηάψασ 
Γεϊργιοσ 28.Χατηθεφραιμίδθσ Ρρόδρομοσ (Μάκθσ) 29.Ηάκασ Γεϊργιοσ 30.Τςουμάνθ Πλγα (Πλυ) 31.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 32.Ηικοσ 
Νικόλαοσ  33.Ράνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)  

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  
1.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ., 2. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 3.Σπυρζλθσ 
Μιχαιλ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 4. Μποφμπα Βαςιλικι 5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 6.Πάντοσ Παναγιώτθσ 
7.Ζιώβασ Βαςίλειοσ, 8. Αναγνώςτου Κωνςταντίνοσ 9. Μπαρτηώκασ Σπυρίδων 10. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδώρου 11. Γκοφντασ 
Κωνςταντίνοσ 12. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, τακτικά μζλθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Ρεριφζρειασ Θπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και 
Ανκοφλα Κατθρτηίδθ 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ, ενδιαφερόμενοι  για το κζμα, πρϊθν εργαηόμενοι τθσ 
Μεταλλοβιομθχανίασ και ο πλθρεξοφςιοσ δικθγόροσ αυτϊν  κ. Ρολφμεροσ Θλίασ, κ.λπ. 
 
Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο Θπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, και αφοφ ενθμερϊκθκε από τον Ρρόεδρο και αποφάνκθκε  για το 
κατεπείγον του κζματοσ  τθσ ςυνεδρίαςθσ, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, κζμα μόνον, ωσ εξισ: 

    
    Θζμα Μόνον 

                    ============= 
Ζγκριςθ ςυμμετοχισ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου (ΠΣΑΘ) ςτον εκκρεμι πλειςτθριαςμό ακινιτων τθσ Α.Ε. «SPIDER ΜΕΣΑΛΛΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ 

Ν. ΠΕΣΙΟ & ΤΙΟΙ Α.Ε.» 

Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Θπείρου, 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 Θπείρου (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 Θπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

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

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

4. Σο από 18/10/2018  ςχετικό αίτθμα εργαηομζνων τθσ Α.Ε. «SPIDER ΜΕΣΑΛΛΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΣΙΟ & ΤΙΟΙ Α.Ε.»,  όπωσ 

κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο (Α.Π./Π..:148137/4146/18-10-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 61  ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων 
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ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) κακϊσ και τθν  ςυνθμμζνθ επϋαυτοφ  αρικμ. 6.143 διλωςθ επιςπεφςεωσ 

πλειςτθριαςμοφ, όπωσ αναπτφχκθκε και κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ,  από τον πλθρεξοφςιο δικθγόρο τουσ,  κ. 

Πολφμερο Θλία 

5. Σθν ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα Περιφζρειασ Θπείρου κου ιϊλου Δθμιτριου, όπωσ κατατζκθκε ςτο 

υμβοφλιο(ςυνθμμζνα με α/α: 62 ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..) και ςτθν οποία 

διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

« Στισ 7 Νοεμβρίου 2018,  ενϊπιον τθσ αρμοδίασ υπαλλιλου του πλειςτθριαςμοφ (ςυμβολαιογράφοσ Ιωαννίνων κα Ευφροςφνθ 

Σοφρλα), μετά από  επίςπευςθ πρϊθν εργαηομζνων ςτθν μεταλλοβιομθχανία με τθν επωνυμία «SPIDER 

ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.» και για ικανοποίθςθ αξιϊςεϊν τουσ από δεδουλευμζνα, διενεργείται 

πλειςτθριαςμόσ με θλεκτρονικά μζςα, ςε ακίνθτα τθσ παραπάνω βιομθχανίασ, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτθ ςχετικι 

ζκκεςθ καταςχζςεωσ και διλωςθσ επίςπευςθσ πλειςτθριαςμοφ, ιτοι α) ςτο εργοςτάςιο τθσ βιομθχανίασ ςτθν ΒΙΠΕ Ιωαννίνων, 

β) ςτο παλιό εργοςτάςιο και τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ διοίκθςθσ τθσ ίδιασ επιχείρθςθσ  κ.λ.π. ςτθ κζςθ «Αςπροπλόσ» επί τθσ 

Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτςασ ςτα Καρδαμίτςια και ςε γ) ςε ςυνεχόμενθ ζκταςθ γθπζδου ςτο ωσ άνω ακίνθτο ςτθν 

παραπάνω κζςθ (Αςπροπλόσ ςτα Καρδαμίτςια).  

 Σχετικά με τθν παραπάνω διαδικαςία εκτζλεςθσ (ιδθ επικείμενου πλειςτθριαςμοφ, μετά από κατάςχεςθ των ίδιων ακινιτων 

από τουσ επιςπεφδοντεσ πρϊθν εργαηόμενουσ και για δεδουλευμζνα τουσ), ζχει κατατεκεί προσ τθν Περιφζρεια Ηπείρου και 

το Περιφερειακό Συμβοφλιο, ςχετικό αίτθμα, με το οποίο γνωςτοποιοφνται τα ανωτζρω και με υποβαλλόμενο περαιτζρω 

αίτθμά τουσ, θ Περιφζρεια Ηπείρου να ςυμμετάςχει ςτον πλειςτθριαςμό και να αποκτιςει και λειτουργιςει το εργοςτάςιο και 

επίςθσ να αποκτιςει τα άλλα δφο ακίνθτα. Οι απαιτιςεισ των εργαηομζνων για δεδουλευμζνα, ςφμφωνα με ςχετικι διλωςθ 

του νομικοφ τουσ εκπροςϊπου, ανζρχονται ςε πολλά εκατομμφρια ευρϊ (περίπου 5.000.000 ευρϊ), πζραν των λοιπϊν 

υποχρεϊςεων και οφειλϊν τθσ εταιρείασ, που είναι πολλαπλάςιεσ. Ανεξαρτιτωσ του αιτιματοσ των πρϊθν εργαηομζνων  τθσ 

επιχείρθςθσ, που επιςπεφδουν τθν όλθ εκτελεςτικι διαδικαςία, κζτω προσ το Περιφερειακό Συμβοφλιο τα παρακάτω, ϊςτε να 

λθφκεί ςχετικι απόφαςθ από το ςϊμα και μάλιςτα κατά το δυνατόν ομόφωνθ ι ςε κάκε περίπτωςθ με αυξθμζνθ πλειοψθφία 

των 2/3 του ςυνολικοφ αρικμοφ των μελϊν του,  αφοφ λθφκεί υπόψθ και εξεταςκεί, αποκλειςτικά και μόνο εξυπθρζτθςθ του 

δθμοςίου ςυμφζροντοσ και το όφελοσ που κα προκφψει από τθν προτεινόμενθ διαδικαςία για τθν Περιφζρεια Ηπείρου και το 

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ηπείρου.  

Συγκεκριμζνα: Προτείνεται να ςυμμετάςχει ςτον πλειςτθριαςμό το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ Ηπείρου (ΠΤΑΗ), 

εκδθλϊνοντασ το ενδιαφζρον του για τα υπό ςτοιχεία 2 και 3 ωσ άνω καταςχεμζνα ακίνθτα τθσ ωσ άνω βιομθχανίασ, που ςτθν 

ουςία τουσ αποτελοφν ενιαίο ςυνεχόμενο ακίνθτο, με τθν τιμι πρϊτθσ προςφοράσ τουσ, προςαυξθμζνθ τυπικά κατά 1 ευρϊ 

για κάκε ακίνθτο, ιτοι με τιμι προςφοράσ 1.000.001 ευρϊ για το πρϊτο ακίνθτο και 30.001 ευρϊ για το δεφτερο, ϊςτε κατά 

τον διενεργοφμενο πλειςτθριαςμό να επιδιϊξει να αποκτιςει κατά κυριότθτα τα ίδια ακίνθτα (αν δεν πλειοδοτιςει άλλοσ με 

μεγαλφτερθ προςφορά), το δε Περιφερειακό Συμβοφλιο με ςχετικι απόφαςι του να ςυνθγοριςει και ςυμφωνιςει για τθν ωσ 

άνω ςυμμετοχι του ΠΤΑΗ για τθν απόκτθςθ των ίδιων ακινιτων, που διά του αρμοδίου οργάνου του (Δ.Σ.) κα λάβει τθν 

ςχετικι απόφαςθ, Π.Σ. που ωσ ανϊτατο ςυλλογικό όργανο και ενόψει τθσ μείηονοσ ςθμαςίασ που ζχει το όλο κζμα ζχει 

ςυγκαλζςει τθν ςθμερινι ςυνεδρίαςθ για τθν ςυηιτθςι του.   

Προτείνεται λοιπόν να ςυηθτθκεί ςτο ςϊμα και να λθφκεί απόφαςθ για το ωσ άνω κζμα (ςυμμετοχι του ΠΤΑΗ ςτον  

επικείμενο πλειςτθριαςμό) προσ εξυπθρζτθςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και του ςχετικοφ οφζλουσ που προκφπτει, ενόψει 

και των εξισ παραμζτρων που πρζπει να εξεταςκοφν και λθφκοφν υπόψθ, ιτοι:  

 Η ςυμμετοχι του Περιφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ για τθν απόκτθςθ ςτα πλαίςια του ωσ άνω πλειςτθριαςμοφ των ωσ άνω 

περιγραφόμενων ακινιτων (ςτθν ουςία ενιαίου γθπζδου μετά των κτιριακϊν τουσ εγκαταςτάςεων),  εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον αφοφ  το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο, ςυνάδει με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ που εκπονικθκε  για τθ ςκοπιμότθτα 

δθμιουργίασ μόνιμου Εκκεςιακοφ Κζντρου ςτα Ιωάννινα, που είναι πάγιο αίτθμα των επιχειρθματικϊν και τοπικϊν φορζων, με 

δε τον υπό διενζργεια πλειςτθριαςμό και τθν ςυμμετοχι του ΠΤΑΗ ς’ αυτόν, προκφπτει κατά προφανι τρόπο μοναδικότθτα 

απόκτθςθσ κατάλλθλου ακινιτου που κα εξυπθρετιςει τθν ωσ άνω χριςθ και λειτουργικότθτα. Η δε δθμιουργία μόνιμου 
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εκκεςιακοφ κζντρου ςτθν περιοχι των Ιωαννίνων, κα αποτελζςει ςθμείο – κλειδί για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, για τθν 

υποςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και επιχειρθματικότθτασ.  

 Με τθ ςυμμετοχι του ςτον πλειςτθριαςμό και τυχόν απόκτθςθ του ακινιτου και των εγκαταςτάςεϊν του, το Περιφερειακό 

Ταμείο εκπλθρϊνει και το ρόλο του, που είναι θ ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ του τόπου μασ.   

 Όςον αφορά τθν τιμι πρϊτθσ προςφοράσ, να επιςθμανκεί ότι αυτι ζχει κακοριςκεί με πρόςφατθ ςχετικι απόφαςθ του 

αρμοδίου Μονομελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (υπ.αρικ. 446/2017  απόφαςθ), μετά μάλιςτα από αποδοχι αιτιματοσ 

μείωςθσ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ και πρϊτθσ προςφοράσ,  που κακορίςτθκε ςτο ωσ άνω χαμθλότερο ποςό, ςε ςχζςθ με 

προθγοφμενεσ ανϊτερεσ τιμζσ εκκίνθςθσ και πρϊτθσ προςφοράσ, κατά τισ οποίεσ θ εκτελεςτικι διαδικαςία κατζςτθ άγονοσ, 

είναι δε πολφ χαμθλότερθ τθσ αντικειμενικισ τιμισ του ίδιου ακινιτου, που επαναλαμβάνω ζχει τισ ωσ άνω προδιαγραφζσ 

όςον αφορά τθν λειτουργικότθτά του, για τθν χριςθ του ωσ μόνιμου εκκεςιακοφ κζντρου και τθν μοναδικότθτα αυτοφ που 

προκφπτει εξ αντικειμζνου ςτα πλαίςια του ωσ άνω διενεργοφμενου πλειςτθριαςμοφ.» 

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) 

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 11/61/29-10-2018) 

Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Θπείρου, με αυξθμζνθ πλειοψθφία του 2/3 των μελϊν του, ςυνθγορεί και ςυμφωνεί για τθ ςυμμετοχι του 

ΠΣΑΘ, μετά από απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου του,  ςτον εν εξελίξει πλειςτθριαςμό ακίνθτθσ περιουςίασ τθσ Α.Ε. «SPIDER 

ΜΕΣΑΛΛΟΒΙΟΜΘΧΑΝΙΑ Ν. ΠΕΣΙΟ & ΤΙΟΙ Α.Ε.».  

Θ ςυμμετοχι του Περιφερειακοφ Σαμείου Ανάπτυξθσ για τθν απόκτθςθ ςτα πλαίςια του ωσ άνω πλειςτθριαςμοφ,  των ωσ άνω 

περιγραφόμενων ακινιτων (ςτθν ουςία ενιαίου γθπζδου μετά των κτιριακϊν τουσ εγκαταςτάςεων),  εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον 

αφοφ  το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο, ςυνάδει με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ που εκπονικθκε  για τθ ςκοπιμότθτα δθμιουργίασ μόνιμου 

Εκκεςιακοφ Κζντρου ςτα Ιωάννινα, που είναι πάγιο αίτθμα των επιχειρθματικϊν και τοπικϊν φορζων, με δε τον υπό διενζργεια 

πλειςτθριαςμό και τθν ςυμμετοχι του ΠΣΑΘ ς’ αυτόν,  προκφπτει κατά προφανι τρόπο μοναδικότθτα απόκτθςθσ κατάλλθλου ακινιτου 

που κα εξυπθρετιςει τθν ωσ άνω χριςθ και λειτουργικότθτα. Θ δε δθμιουργία μόνιμου εκκεςιακοφ κζντρου ςτθν περιοχι των 

Ιωαννίνων, κα αποτελζςει ςθμείο – κλειδί για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ, για τθν υποςτιριξθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και 

επιχειρθματικότθτασ.   

Με τθ ςυμμετοχι του ςτον πλειςτθριαςμό και τυχόν απόκτθςθ του ακινιτου και των εγκαταςτάςεϊν του, το Περιφερειακό Σαμείο 

εκπλθρϊνει και το ρόλο του, που είναι θ ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ του τόπου μασ.  

  Όςον αφορά τθν τιμι πρϊτθσ προςφοράσ, αυτι ζχει κακοριςκεί με πρόςφατθ ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων (υπ. αρικ.446/2017 απόφαςθ), μετά μάλιςτα από αποδοχι αιτιματοσ μείωςθσ τθσ τιμισ εκκίνθςθσ και πρϊτθσ 

προςφοράσ,  που κακορίςτθκε ςτο ωσ άνω χαμθλότερο ποςό, ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ ανϊτερεσ τιμζσ εκκίνθςθσ και πρϊτθσ 

προςφοράσ, κατά τισ οποίεσ θ εκτελεςτικι διαδικαςία κατζςτθ άγονοσ, είναι δε πολφ χαμθλότερθ τθσ αντικειμενικισ τιμισ του ίδιου 

ακινιτου, όπωσ παρακάτω προςδιορίηεται, ακίνθτο που ζχει τισ ωσ άνω προδιαγραφζσ όςον αφορά τθν λειτουργικότθτά του, για τθν 

χριςθ του ωσ μόνιμου εκκεςιακοφ κζντρου και τθν μοναδικότθτα αυτοφ που προκφπτει εξ αντικειμζνου ςτα πλαίςια του ωσ άνω 

διενεργοφμενου πλειςτθριαςμοφ.  Θ  διά του πλειςτθριαςμοφ απόκτθςθ των ακινιτων, κρίνεται ςυμφζρουςα και για τθν Περιφζρεια 

και εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον και τουσ ςκοποφσ τθσ.  

 Επιςθμαίνεται περαιτζρω ότι:  α) Θ τιμι των δφο ακινιτων, μετά από ςυνεχείσ μειϊςεισ με δικαςτικζσ αποφάςεισ, υπολείπεται τθσ 

αντικειμενικισ αξίασ αυτϊν. Ενδεικτικά, θ ζκταςθ των γθπζδων με πρόςωπο ςτθν Ε.Ο. Ιωαννίνων – Θγουμενίτςασ , είναι   27.919 τ.μ. 

(21.864,43 τ.μ. + 6.055 τ.μ. ). Σων δε κτιρίων,  8.066 τ.μ. βιομθχανικό κτίριο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και 866 τ.μ. κτίριο γραφείο. 

Ζχουν τιμζσ εκκίνθςθσ αντικειμενικισ αξίασ , το μεν γιπεδο 18,00 € ανά τ.μ. , το δε κτίριο 360,00 Χ 1,4 =504 €  ανά τ.μ.  και αν λάβουμε 

υπόψθ και τον ςυντελεςτι παλαιότθτασ 0,50  (Χ 0,50 = 252),  είναι εμφανζςτατο ότι θ τιμι είναι ςυμφζρουςα. 
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β) Θ όλθ διαδικαςία είναι διαφανισ και δεν επιδζχεται οποιαδιποτε αμφιςβιτθςθ, γιατί διενεργείται ενϊπιον υμβολαιογράφου – 

δθμόςιου λειτουργοφ-  και θλεκτρονικϊσ. γ) Θ δαπάνθ αγοράσ κα γίνει εξ ιδίων πόρων του ΠΣΑΘ. δ)  Θ Περιφερειακι Αρχι 

ενδιαφζρεται για τθν απόκτθςθ ςτθν τιμι τθσ πρϊτθσ προςφοράσ, ςυν 1 (ενόσ) επιπλζον ευρϊ για κάκε ακίνθτο και δε κα μπει ςε 

διαδικαςία διαδοχικισ πλειοδοςίασ με τυχόν άλλουσ ενδιαφερομζνουσ.   

 

θμειϊνεται ότι: 

1) Ο κ. Μπαςιοφκασ,  ψιφιςε κετικά, κεωρϊντασ δεδομζνο ότι  κα τθρθκεί θ όλθ διαδικαςία με τθ νομιμότθτα που απαιτείται και 

προτείνοντασ ταυτόχρονα, να γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για να λειτουργιςει ξανά το εργοςτάςιο τθσ SPIDER και επιπλζον 

να ςυηθτιςει ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, εκτενϊσ, το κζμα του Εκκεςιακοφ Κζντρου.  

2) Ο κ. Σςίκαρθσ, ψιφιςε κετικά, κεωρϊντασ ότι είναι προσ το Δθμόςιο Συμφζρον να ςυμμετάςχει ς’ αυτι τθ Δθμοπραςία θ Ρεριφζρεια : 

- ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Γραμματζα, 

-ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό τθσ Ρεριφζρειασ, όπωσ αυτόσ υλοποιείται μζςω του Ρεριφερειακοφ Ταμείου Ανάπτυξθσ για τθν 

ίδρυςθ εκκεςιακοφ Κζντρου, για το οποίο εν μζρει ζχει ολοκλθρωκεί θ Μελζτθ- όπωσ διαβεβαίωςε ο Ρεριφερειάρχθσ και ο 

πρόεδροσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου-  

-ςφμφωνα με το γεγονόσ ότι θ τιμι εκκίνθςθσ είναι θ μιςι, περίπου,  από αυτι που αρχικά είχε διαμορφωκεί 

-και  ζχοντασ τθ γενικότερθ εκτίμθςθ ότι το ςυγκεκριμζνο ακίνθτο, βρίςκεται ςε μία κζςθ, όπου εκτόσ από εκκεςιακό κζντρο, θ 

Ρεριφζρεια ζχει τισ δυνατότθτεσ να το αξιοποιιςει πολλαπλϊσ 

3) Ο κ. Ηάψασ, ψιφιςε κετικά, ςτθ βάςθ τθσ τοποκζτθςθσ του κου Τςίκαρθ  και κεωρϊντασ ότι διαςφαλίηεται το αυτόδθλο Δθμόςιο  

ςυμφζρον για τθν Ρεριφζρεια Θπείρου. 

4) Ο κ. Ηικοσ,  ψιφιςε κετικά, τονίηοντασ, παράλλθλα, τθν ανάγκθ να γίνουν οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ εκ μζρουσ τθσ Ρεριφζρειασ για να 

βρεκεί μια βιϊςιμι λφςθ και να λειτουργιςει ξανά το εργοςτάςιο τθσ SPIDER,  το οποίο είναι μοναδικό ςτα Βαλκάνια, τόςο για τθν 

οικονομία τθσ περιοχισ , όςο και για το ςυμφζρον των εργαηομζνων. Το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο πρζπει να κινθκεί ςφςςωμο προσ τα 

αρμόδια Υπουργεία και τθν Κυβζρνθςθ, προκειμζνου να λυκεί το εν λόγω ηιτθμα. 

5) Ο κ. Χατηθεφραιμίδθσ, ψιφιςε κετικά, τονίηοντασ τθν ανάγκθ το Ρεριφερειακό Ταμείο Ανάπτυξθσ να ζρχεται τακτικά ςτο 

Ρεριφερειακό Συμβοφλιο, προκειμζνου να το ενθμερϊνει για τα προγράμματά του και τουσ ςχεδιαςμοφσ του  και επί πλζον, όλοι μαηί, 

θ Ρεριφερειακι Αρχι και το Ρεριφερειακό Συμβοφλιο να προβοφν ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, για να πλθρωκοφν οι 

εργαηόμενοι τα δεδουλευμζνα και να λειτουργιςει ξανά το εργοςτάςιο τθσ SPIDER. 

 

Μειοψθφοφν:  

1) Θ κα Σςουμάνθ, ο κ. Κωτςαντισ, ο κ. Ηάκασ, και ο κ. Πάνθσ, οι οποίοι τοποκετικθκαν υπζρ τθσ πρόταςθσ που κατζκεςε θ παράταξθ 

τθσ «ΛΑΙΚΘ ΤΠΕΙΡΩΘ ΘΠΕΙΡΟΤ» , για νομοκετικι ρφκμιςθ, προκειμζνου να βρεκεί λφςθ για τθν πλθρωμι των δεδουλευμζνων 

των εργαηομζνων κ.λ.π. (ςυνθμμζνα ςτο παράρτθμα (Α) θ τοποκζτθςθ τθσ παράταξθσ) 

2) Ο  κ. Χαμπίμπθσ, ο οποίοσ ψιφιςε λευκό, επειδι εργάηεται ςτθν Υπθρεςία θ οποία κα ελζγξει τθ νομιμότθτα τθσ παροφςασ  

απόφαςθσ. 

Ωςτόςο, εξζφραςε τθ ςυμπαράςταςθ προσ τουσ πρϊθν εργαηόμενουσ τθσ SPIDER και ηιτθςε τθν κατανόθςι τουσ για αυτι τθ 

τοποκζτθςι του.. 

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

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

                         Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
Ακριβζσ Απόςπαςμα       
Θ Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
 
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ  Α’ 

ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ ΛΑΪΚΘ ΤΠΕΙΡΩΘ ΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΘ 29/10/2018  

Θ ςθμερινι ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου αν μθ τι άλλο εγείρει πολλά ερωτθματικά 

Διευκρινιςτικά : Δεν ζχει προθγθκεί καμιά ςφςκεψθ των επικεφαλισ των παρατάξεων. Δεν υπάρχει ειςιγθςθ τθσ περιφζρειασ.  

Είναι άγνωςτο μζχρι αυτι τθ ςτιγμι για ποιο ι ποια ακίνθτα ςκζφτεται θ περιφζρει να πλειοδοτιςει και για ποιο λόγο. Από κοινοφ  ςε 

ςυμφωνία με το ΣΥΙΗΑ και το ΡΑΣΟΚ όπωσ πιρε το αυτί μασ. Σιμερα διαπιςτϊνουμε ότι όλθ αυτι θ ςυνεδρίαςθ είναι ςτθμζνθ αφοφ μόλισ 

ενθμερωκικαμε ότι τθν απόφαςθ για τθ ςυμμετοχι ςτον πλειςτθριαςμό δεν κα τθ λάβει το Ρερ. Συμβοφλιο αλλά το Ρεριφερειακό ταμείο 

ανάπτυξθσ άρα θ ςυνεδρίαςθ το μόνο ςτόχο που υπθρετεί ςιμερα είναι να δϊςει πολιτικι κάλυψθ ςτθν περιφερειακι αρχι.  

Για τον ςυγκεκριμζνο πλειςτθριαςμό: Ζχουν γίνει ιδθ περίπου 10 άγονοι πλειςτθριαςμοί και προφανϊσ κα γίνουν κι άλλο αφοφ δεν  ζχει 

εμφανιςτεί ενδιαφερόμενοσ (άλλωςτε το τίμθμα του πλειςτθριαςμοφ ζχει μειωκεί μετά από αίτθμα των εργαηομζνων αφοφ δεν 

βρίςκονταν ενδιαφερόμενοι) Ροια θ βιαςφνθ λοιπόν να ςυηθτιςουμε τθν «γνωμοδότθςθ» πλειοδότθςθσ του Ρεριφερειακοφ Ταμείου με 

τθν ςφμφωνθ γνϊμθ  τθσ Ρεριφζρεια ειδικά ςε αυτόν. Ζχουμε τθν αίςκθςθ ότι χρθςιμοποιοφνται οι εργαηόμενοι για να ξεπλυκοφν 

αμαρτίεσ. .. 

Ειδικά προβλθματιηόμαςτε γιατί πρόκειται για ζνα βιομιχανο του οποίου θ  επιχειρθματικι δραςτθριότθτα χρθματοδοτοφνταν από το  ίδιο 

το κράτοσ, αυτόσ ιταν ο βαςικόσ του πελάτθσ  και παράλλθλα κατείχε και δθμόςιο αξίωμα επί ςειρά ετϊν, αυτό του προζδρου του 

παρόντοσ ςυμβουλίου.  Μάλιςτα εδϊ ζχουμε ξαναςυηθτιςει το αίτθμα να πάρει ο Ρζτςιοσ δουλειζσ από τουσ διμουσ - το κράτοσ για να 

πλθρωκοφν οι εργαηόμενοι, όμωσ οφτε και τότε πλθρϊκθκαν οι εργαηόμενοι. Αντίκετα βρζκθκαν ςτο δρόμο με τεράςτιεσ οφειλζσ παρά τθν 

υπομονι τουσ τισ υποχωριςεισ που ζκαναν το ότι εργάηονταν τηάμπα. Ενϊ θ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα μία χαρά ζχει μεταφερκεί ςτθ 

Σερβία και κερδοφορεί . 

Τϊρα αν θ περιφζρεια χρειάηεται εκκεςιακό κζντρο γιατί δεν το ενζταξε ςτον αναπτυξιακό τθσ ςχεδιαςμό,δεν ετοίμαςε μελζτθ ,δεν ζκανε 

ζρευνα  αγοράσ, δεν ζφερε μια ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ. Αν επρόκειτο για μια δθμόςια επζνδυςθ κα ζπρεπε  να ζχουν ακολουκθκεί όλεσ οι 

διαδικαςίεσ που διαςφαλίηουν τθν προάςπιςθ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ 

Επιπλζον αν επρόκειτο να ςυηθτιςουμε ςιμερα τθν αγορά ακινιτου μζςω τθσ περιφζρειασ που  δεν εντάςςεται ςτθν κατάρτιςθ του 

αναπτυξιακοφ προγράμματοσ τθσ περιφζρειασ, εςείσ που τόςο κόπτεςτε για  τθ νομιμότθτα κα ζπρεπε να ζχετε ειδικά αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ (άρα και ειςιγθςθ) ότι το ακίνθτο είναι το μόνο κατάλλθλο και αυξθμζνθ πλειοψθφία των 2/3 ςφμφωνα με το άρκρο 186 του 

Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και επιπλζον ζκκεςθ εκτίμθςθσ του Σϊματοσ Ορκωτϊν Εκτιμθτϊν όταν θ αξία των μεταβιβαηόμενων 

ακινιτων ξεπερνά τισ 58.695 ευρϊ.  Ζτςι τουλάχιςτον προβλζπεται από το νόμο 2753/99 αρ. 22 ςε ςυνδυαςμό με το νόμο 2873/2000 άρκρο 

23, αυτοφσ τουσ δικοφσ ςασ αςτικοφσ  νόμουσ που ςυνζχεια επικαλείςτε.  

Ακόμθ κι αν λζγαμε ότι ςυμφωνοφμε και πάλι είναι ιδιαίτερα αμφίβολο- κανείσ δεν μπορεί να εγγυθκεί αν οι εργαηόμενοι κα πάρουν 

τελικά τα χριματα και δεν κα τα πάρουν οι τράπεηεσ αφοφ θ νομολογία διχάηεται ςε ςχζςθ με το αν παρά το ότι είναι παλαιά απαίτθςθ και 

παλιόσ πλειςτθριαςμόσ κα προθγθκοφν οι εργαηόμενοι ι θ κατάταξθ τουσ κα γίνει με τισ νζεσ διατάξεισ.  

 

Β. Στθν πολιτικι ουςία του ηθτιματοσ:  Ζνασ επιχειρθματίασ που ζπαιρνε ηεςτό χριμα από το κράτοσ που ζχει πλζον επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα ςτθ Σερβία και ειςάγει τουσ κάδουσ του ςτθν Ελλάδα (Δεν μασ απαςχολεί υπό ποιο ΑΦΜ γίνεται θ δραςτθριότθτα αλλά  τι 

ςυμφζροντα εκφράηει) ζρχεται το κράτοσ για άλλθ μια φορά να τον ξελαςπϊςει με το επιχείρθμα ότι δικεν οι εργαηόμενοι κα πάρουν ζτςι 

λεφτά… Μα πραγματικά τϊρα αυτι θ περιφζρεια που διαρρθγνφει τα ιμάτια τθσ ότι …. νίπτει τασ χείρασ  τθσ για κάκε εργατικό λαϊκό 

πρόβλθμα ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτε (δεν ζχει ποτζ κονδφλια  όμωσ τϊρα τα βρίςκει με μεγάλθ ευκολία), κζλει να  βοθκιςει τουσ 

εργαηόμενουσ… μιπωσ να πάρει και το ςοφπερ  μάρκετ Καρυπίδθ να το κάνει κοινωνικό παντοπωλείο είναι …..(κι αυτόσ φαλιριςμζνοσ  το 

παίηει αλλά αγοράηει παίκτεσ εκατομμυρίων). 

Πψιμο ενδιαφζρον 

Τι κζλει θ περιφζρεια; να υπθρετιςει το δθμόςιο ςυμφζρον αγοράηοντασ με αυτό τον τρόπο κτίριο για να ςτεγάςει εκκεςιακό κζντρο ι να 

πάρουν οι εργαηόμενοι λεφτά; 

Γιατί αν κζλει το δεφτερο εμείσ ζχουμε πρόταςθ: 
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Α. να ονομαςτικοποιθκοφν οι μετοχζσ τθσ εταιρίασ ςτθ ερβία, να γίνει και άρςθ τθσ  νομικισ τθσ προςωπικότθτασ  και να καταςχεκοφν 

όλοι οι εμπλεκόμενοι τραπεηικοί λογαριαςμοί και να πλθρωκοφν οι εργαηόμενοι 

Β. το κράτοσ που τον χρθματοδοτοφςε επί ςειρά ετϊν και του οφείλει από τισ ςυναλλαγζσ που είχε με τουσ διμουσ να πλθρϊςει 

απευκείασ τουσ εργαηόμενουσ.  

Κανείσ δεν μασ πείκει ότι θ Ρεριφερειακι αρχι με τθ ςυνεννόθςθ με ςθμαντικό μζροσ τθσ λοιπισ αντιπολίτευςθσ κόπτονται για τουσ 

εργαηόμενουσ. Δεν ςασ ζχουμε εμπιςτοςφνθ, οφτε οι εργαηόμενοι πρζπει να ςασ ζχουν. Ροια ιταν θ ςτάςθ τθσ περιφζρειασ όλα τα 

προθγοφμενα χρόνια  

και ποια ιταν θ πολιτικι τθσ γραμμι; 

Δεν υπάρχει εργατικό αίτθμα που να μθν το ζχετε απορρίψει 

Στθν καλφτερθ μετά από αφόρθτθ πίεςθ να εγκρίνετε ζνα ψιφιςμα ςυμπαράςταςθσ για τα μάτια του κόςμου, δεν ζχει άλλωςτε και κανζνα 

κόςτοσ. 3. Απλά είναι τουλάχιςτον ανθςυχθτικό ότι εκμεταλλεφεςτε τθν ανάγκθ των εργαηομζνων, τθν δφςκολθ ζωσ τραγικι κατάςταςι 

τουσ 

Ροιεσ πρωτοβουλίεσ πιρατε μζχρι ςιμερα και ποιο αίτθμα τουσ ςτθρίξατε; 

-Για τουσ δικοφσ τουσ πλειςτθριαςμοφσ 

-Για τα δικά τουσ ρεφματα και νερά  

-για τα δικά τουσ παιδιά 

Τι χρειάηεται: μια απλι νομοκετικι ρφκμιςθ (και για να προθγοφνται οι εργαηόμενοΙ ςτουσ πλειςτθριαςμοφσ και για να πάρουν τα χριματα 

τουσ και για να πλθρϊςει ο κ. Ρζτςιοσ). Δεν το κάνετε γιατί θ πολιτικι ςασ γραμμι είναι ταυτόςθμθ με τθσ Κυβ. και τθσ ΕΕ επενδφει μόνο 

ανταποδοτικά με κριτιριο τθν κερδοφορία των επιχειρθματικϊν ομίλων και όχι τθν ικανοποίθςθ των λαϊκϊν αναγκϊν 

Κατακζτουμε λοιπόν τθ δικι μασ π πρόταςθ και πιςτεφουμε ότι μονό με αυτό τον τρόπο μποροφν πράγματι να ικανοποιθκοφν οι 

εργαηόμενοι. Οργανϊνοντασ τθν πάλθ τουσ με τθν υπόλοιπθ εργατικι τάξθ χωρίσ καμία αυταπάτθ για το ρόλο τθ ςτάςθ τθσ περιφερειακι 

αρχισ και τθσ Κυβζρνθςθσ  και χωρίσ καμιά φροφδα ελπίδα. Δρόμοσ ςτον οποίο τουσ ζχουμε ςτθρίξει και κα ςυνεχίςουμε να τουσ 

ςτθρίηουμε όπωσ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ απζναντι ςε αυτι τθν πολιτικι  

Λεφτά υπάρχουν, που τα ζβγαλε ο ιδρϊτασ και ο μόχκοσ των εργαηομζνων (και αυτά του περιφερειακοφ ταμείου ανάπτυξθσ) αλλά όχι για 

τισ λαϊκζσ ανάγκεσ.  

Ξζρετε τισ μασ κυμίηει αυτι θ περίπτωςθ που δεν ζχει άλλο προθγοφμενο  πανελλαδικά από τθ μικρι ζρευνα που προλάβαμε να κάνουμε; 

Το Λαναρά : Πποτε χρθματοδοτικθκε ο όμιλοσ Λαναρά είχαμε περιπζτειεσ. Το 2004 ζκλειςε τθν ΤΙΚΟΛΑΝ πετϊντασ πάνω από 100 

εργαηόμενουσ ςτο δρόμο. Το 2005 ζκλειςε τα εργοςτάςια ΚΛΩΣΤΘΙΑ Βϋ και ΟΛΥΜΡΙΑΚΘ πετϊντασ ξανά ςτο δρόμο 200 εργαηόμενουσ. Το 

2006, το 2007 και το 2008 που ολοκλθρϊκθκε θ αϋ φάςθ του "επιχειρθςιακοφ ςχεδίου" απζλυςε πάνω από 300 εργαηόμενουσ απ' όλα τα 

εργοςτάςια του ομίλου ςε Νάουςα, Κομοτθνι και Αλεξανδροφπολθ». 

Δυςτυχϊσ και ςε αυτι τθν υπόκεςθ οι εργαηόμενοι είναι τα κφματα αυτισ τθσ πολιτικισ. Τουσ εκμεταλλεφεςτε είτε για να βοθκιςετε το 

βιομιχανο είτε τισ τράπεηεσ είτε κάτι που αργά θ γριγορα κα αποκαλυφκεί  

Και εμείσ δεν πρόκειται να γίνουμε ςυνζνοχοι.  

(ςυνθμμζνα με α/α 63 ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.) 
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