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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 17/17-12-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019 και 01/09/2019 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.
10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76, συνήλθε σε τακτική,
μέσω τηλεδιάσκεψης- - συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις δεκαεπτά (17) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα
Πέμπτη και ώρα 15.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. . 179114/3144/11-12-2020 Πρόσκλησης του Προέδρου του
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :

Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Παργανάς Σταύρος, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Σακαρέλης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Πατήλας Κωνσταντίνος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6. Γούσης Χρήστος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
1.Κατέρης Ιωάννης 2.Σίμου –Τάσιου Αναστασία 3.Βαρέλης Δημήτριος 4. Φώτης Φώτιος 5.Λάμπρου Αλκιβιάδης 6.Δηλαβέρη Ρεγγίνα
7.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 8.Τσιάρα Σταυρούλα 9.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 10.Γκαρτζονίκας Ηλίας 11.Γαϊτανίδης Πρόδρομος
(Μάκης) 12.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 13. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Σπυρέλης Μιχαήλ 16 Ματσίρας
17.Χρήστος Γκούμας Αχιλλέας
18.Τρομπούκης Δημήτριος 19.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 20.Ζάψας Γεώργιος 21.Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης ) 22.Λέκκα Χριστίνα
23.Κορωναίος Θεόδωρος
24.Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
27.Δημητρίου Δημήτριος 28. Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 30.Φραγκούλης Παύλος
31.Πρέντζας Γεώργιος32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος
34.Ζήκος Νικόλαος
35. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος
37.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο κ. Παπαχρήστου Βασίλειος , τακτικό μέλος του Π.Σ., αν και νόμιμα κλήθηκε
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου και
Αργυρώ Παππά
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός Ημερήσιας Διάταξης,
θέμα:
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο
====================
Έκτακτη επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε

2.

Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Η98πείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄), αποφάσεις του
Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

3.

Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο Υπουργός
Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)
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4.

Τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, Α΄76

5.

Την με αριθμ πρωτ. 88523/16-12-2020 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Έκτακτη επιχορήγηση των
Περιφερειών της Χώρας συνολικού ποσού ύψους 10.000.000,00 €, προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους
αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19», με την οποία αποδίδεται στην
Περιφέρεια Ηπείρου ποσό ύψους 570.000,00 €

6.

Την επί του θέματος πρόταση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ο οποίος εξέθεσε προς το Σώμα το ζήτημα της
αναγκαιότητας επιχορήγησης της ως άνω αναγραφόμενης μονάδας υγείας, για κάλυψη εκτάκτων αναγκών της,
που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID -19.

7.

Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)
Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση 17/72/17-12-2020)

Αποδέχεται την έκτακτη επιχορήγηση ποσού 570.000,00 €, σύμφωνα με την αριθμ πρωτ. 88523/16-12-2020 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., το
οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας, βάσει Προγραμματικής Σύμβασης
με την 6η Υ.ΠΕ., με φορέα υλοποίησης του έργου την Περιφέρεια Ηπείρου, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με εφαρμογή του
άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016,
καθώς και

την αξιοποίηση οποιωνδήποτε άλλων διαθέσιμων πιστώσεων,

προκειμένου να εκσυγχρονισθεί το Νοσοκομείο της

Πρέβεζας.

Σημειώνεται ότι :
1.

Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», ψήφισε θετικά στην απόφαση, τονίζοντας όμως ότι αυτό δεν πρέπει να αποδυναμώσει
την προσπάθεια και τις ενέργειες για τη δημιουργία του νέου Νοσοκομείου της Πρέβεζας. Οι διαδικασίες γι’ αυτό θα πρέπει να
προχωρούν ανεξάρτητα και άμεσα και σίγουρα να μην επιλεγεί η διαδικασία ΣΔΙΤ για την κατασκευή του νέου Νοσοκομείου.

2.

Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ψήφισε θετικά, πιστεύοντας ότι είναι απαραίτητη η συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του
ήδη υπάρχοντος Νοσοκομείου και αυτό δεν έχει να κάνει με την διεκδίκηση του νέου Νοσοκομείου, που σίγουρα δεν θα πρέπει
να σταματήσει. Μάλιστα εκείνοι κατέθεσαν και την άποψη ότι αυτό καλό θα ήταν να γίνει στην περιοχή του Ακτίου. Ο
εκσυγχρονισμός, ωστόσο, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα και με αυστηρή επίβλεψη να ολοκληρωθεί το συντομότερο.
Με την ευκαιρία, πρότειναν και την εξέταση της δυνατότητας μίσθωσης του εγγύτερα ευρισκομένου ξενοδοχείου, προκειμένου
να εξυπηρετούνται και οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών που θα νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο.

3.

Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», ψήφισε και εκείνη θετικά, θέτοντας και εκείνη κάποιους προβληματισμούς για το πως μπορεί να
γίνονται ενέργειες και για τη συντήρηση του παλαιού Νοσοκομείου, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη η προσπάθεια για τη δημιουργία του
νέου Νοσοκομείου και κυρίως, πώς αυτά θα λειτουργήσουν, όταν υπάρχουν οι τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο
προσωπικό. Ωστόσο συμφώνησαν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Νοσοκομείου στην
Πρέβεζα, αλλά να μην σταματήσει η διεκδίκηση για το νέο Νοσοκομείο, το οποίο δεν συμφωνούν να γίνει με τη διαδικασία ΣΔΙΤ.

4.

Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», ψήφισε θετικά για την αξιοποίηση της εν λόγω πίστωσης για το ήδη υπάρχον
Νοσοκομείο, ευελπιστώντας ότι η εμπειρία που προέκυψε από την πανδημία θα αξιοποιηθεί για την καλύτερη οργάνωση των
Υπηρεσιών Υγείας και για να γίνει ένα νέο Νοσοκομείο Δημόσιο, χωρίς τη διαδικασία ΣΔΙΤ, καθόσον αυτό σε όσες περιπτώσεις
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έχει γίνει, η εμπειρία έχει αποδείξει ότι έχει δημιουργήσει προβλήματα. Θεωρούν σκόπιμη μια συνολική συζήτηση για το νέο
Νοσοκομείο, όπου θα συζητηθούν όλες οι μεταβλητές.

5.

Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», συμφωνώντας σαφώς και με τη δημιουργία ενός νέου Δημόσιου Νοσοκομείου, χωρίς
τη διαδικασία ΣΔΙΤ, τοποθετήθηκε θετικά και στην παρούσα απόφαση, όσον αφορά τις απαραίτητες παρεμβάσεις που πρέπει να
γίνουν στο υφιστάμενο Νοσοκομείο, για να προσφέρει τις όσο δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες στους ασθενείς που θα χρειασθεί να
περιθάλψει.

6.

Η παράταξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», τοποθετήθηκε επίσης θετικά, ευελπιστώντας και σε μεγαλύτερη
χρηματοδότηση, αλλά και θεωρώντας δεδομένο ότι ταυτόχρονα θα προχωρούν και οι διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου
Δημόσιου Νοσοκομείου.

7.

Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», απουσίαζε από τη συζήτηση και τη λήψη της απόφασης επί του θέματος.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Σταύρος Παργανάς

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Δημήτριος Σακαρέλης

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος
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