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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αρικμ.  7/9-5-2019   Πρακτικό  Κατεπείγουςασ   Συνεδρίαςθσ 
 

του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 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 , 22-3-2018 ,14-3-2019 και 17-4-2019  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  δθμόςια κατεπείγουςα ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  
ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ εννζα  (9) του μθνόσ Μαΐου του ζτουσ 2019, θμζρα και ϊρα  15.15, κατόπιν 
τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 67014/1642/8-5-2019 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του, ςτθν οποία αναγράφεται και ο λόγοσ του κατεπείγοντοσ τθσ 
ςυνεδρίαςθσ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πάικασ Σπυρίδων, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Ντάλλασ Ιωάννθσ, 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. Σίμου – Τάςιου Αναςταςία, Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4., Μπάγιασ Μιχαιλ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Λάηοσ Ιωάννθσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γοφςθσ Χριςτοσ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) 3.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 
6.Τάτςθσ Δθμιτριοσ 7.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 8.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 9.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 10.Πότςθσ 
Οδυςςεφσ 11.Σιαράβασ Κων/νοσ 12.Τςιάρα Σταυροφλα  13.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 14.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 
15.Καττισ Νικόλαοσ 16.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 17.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 
20.Μπιςτιόλθσ Αχιλλζασ 21.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 22.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 23.Βαςιλάκθσ Περικλισ 24.Μπαςιοφκασ 
Κων/νοσ 25.Τρομποφκθσ Δθμιτριοσ 26.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 27.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 28.Κωνισ Δθμιτριοσ 29.Ζάψασ Γεϊργιοσ 
30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 32.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 33.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 34.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 
35.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 36.Ζικοσ Νικόλαοσ 37.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 38.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 39.Πάνθσ 
Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ) 40.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ 41.Χαμπίμπθσ Δθμιτριοσ 42.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, ενδιαφερόμενοι για τα κζματα  κ.λπ. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, και αθού ενημερώθηκε και αποθάνθηκε  για ηο καηεπείγον  ηης ζσνεδρίαζης , 

ζσζήηηζε και αποθάζιζε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 
     
Θζμα 4 

ο 

======== 

Ζγκριςθ υποβολισ τθσ πράξθσ με τίτλο «Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Δθμόςιων Κτιρίων Περιφζρειασ Ηπείρου» ςτθν Ε.Υ.Δ. 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Π.Η. για ζνταξθ ςτο Ε.Π. ϋϋΉπειροσ 2014-2020’’ ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ με κωδικό 
72/2018 και τίτλο ϋϋΑναβάκμιςθ κτιρίων και βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε δθμόςια κτίριαϋϋ  
 

Το Περιφερειακό  Συμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Τισ 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. Τον 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  Συντονιςτι 

Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

3. Τον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, που εξζδωςε ο Υπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ) 

ΑΔΑ: ΩΛΑΚ7Λ9-5ΒΔ



 

2 

 

4. Τθν αρικμ. 5/34/11.07.2016 απόφαςι του, περί  Αποδοχισ ζγκριςθσ τθσ ζνταξθσ του ζργου ϋϋEfficient Eco-Friendly transportation, 

Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus, Greeceϋϋ ςτο πλαίςιο τθσ Πρωτοβουλίασ ELENA, EC-EIB (Αρικμ. Φακζλου 160427) 

5. Τθν με αρικμ. πρωτ. 66153/162/07-05-2019  ειςιγθςθ τθσ  Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ιωαννίνων κασ Καλογιάννθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο 

Συμβοφλιο (Α.Π./Π.Σ.: 67032/1643/8-5-2019) (ςυνθμμζνα με α/α:  40 ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα 

του Π.Σ.), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα εξισ:   

«Ειςήγηςη ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου για την ζγκριςη υποβολήσ τησ πράξησ με τίτλο “Ενεργειακή Αναβάθμιςη Δημοςίων 
Κτιρίων Περιφζρειασ Ηπείρου”, ςτην “Ειδική Τπηρεςία Διαχείριςησ Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ Ηπείρου” για ζνταξη ςτο 
Ε.Π. “Ήπειροσ 2014-2020” ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ με κωδικό 72/2018 και τίτλο “Αναβάθμιςη κτιρίων και βελτίωςη τησ ενεργειακήσ 
απόδοςησ ςε δημόςια κτίρια”. 
 
Με τθν από 26.07.2016 ςφμβαςθ με κωδικό “ELENA-2014-058”, μεταξφ Ευρωπαϊκισ Σράπεηασ Επενδφςεων (ΕΣΕπ) και Περιφζρειασ Θπείρου για 
τθν πράξθ “Efficient Eco-Friendly Transportation, Public Lighting and Buildings in the Region of Epirus”, που ζχει ενταχκεί και 
ςυγχρθματοδοτείται από το Μθχανιςμό ELENA τθσ ΕΕ-ΕΣΕπ, θ δεφτερθ πζτυχε τθν εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ για τθν ωρίμανςθ Ενεργειακϊν 
Ζργων από το μθχανιςμό ELENA (European Local EΝergy Assistance / Ευρωπαϊκι Βοικεια για Σοπικά Ενεργειακά Προγράμματα), ζνα εργαλείο 
παροχισ τεχνικισ βοικειασ που προωκείται από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και ςτοχεφει 
ςτθν κινθτοποίθςθ πόρων για δράςεισ αειφόρου ενζργειασ ςε τοπικό επίπεδο και ςτθν υποςτιριξθ τοπικϊν και περιφερειακϊν δθμόςιων 
αρχϊν για τθν ωρίμανςθ και εν γζνει επιτάχυνςθ των επενδυτικϊν προγραμμάτων τουσ, προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. 
 
Σο Ζργο αποτελεί μζροσ του ευρφτερου Επιχειρθςιακοφ χεδιαςμοφ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθσ 
ποιότθτασ ηωισ μζςω τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των υποδομϊν, τθσ μείωςθσ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ των αςτικϊν κζντρων τθσ 
Περιφζρειασ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τισ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και περαιτζρω ανάπτυξθσ των ΑΠΕ. 
Θ μείωςθ κατανάλωςθσ τθσ ενζργειασ και θ «ζξυπνθ» διαχείριςθ ενεργειακϊν πόρων αποκτοφν διαρκϊσ αυξανόμενθ ςθμαςία ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ (ΕΕ). Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ζχει κζςει ωσ ςτόχο για το 2020 τθ μείωςθ τθσ ετιςιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν Ζνωςθ κατά 20%. Θ 
πρωτοβουλία «20-20-20» τθσ ΕΕ αναλυτικότερα προςδιορίηει: 

 Μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20% κάτω από τα επίπεδα του 1990. 

 20% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ ΕΕ να προζρχεται από ανανεϊςιμεσ πθγζσ. 

 Μείωςθ κατά 20% ςτθ χριςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ ςε ςφγκριςθ με τα προβλεπόμενα επίπεδα μζςω τθ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 
 
Μεταξφ των ζργων τθσ προαναφερόμενθσ πράξθσ, που εντάχκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο μθχανιςμό χρθματοδότθςθσ τεχνικισ βοικειασ, 
περιλαμβάνονται και υποζργα για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ Δθμόςιων Κτθρίων και Τποδομϊν ςτθν Περιφζρεια Θπείρου. 
Σα κτίρια αντιςτοιχοφν ςτο 40% τθσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτο 36% των εκπομπϊν CO2. 
Θ ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων είναι το κλειδί για τθν επίτευξθ των ςτόχων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για το Κλίμα και τθν Ενζργεια και 
αποτελεί ζναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο ςτθν καταπολζμθςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ. 
τα κτίρια καταναλϊνονται μεγάλα ποςά ενζργειασ. Παράλλθλα όμωσ υπάρχουν ςθμαντικά περικϊρια εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 
Χρθςιμοποιϊντασ τεχνικά κατάλλθλεσ και οικονομικά αποτελεςματικζσ τεχνολογίεσ, μπορεί να βελτιωκεί ςθμαντικά θ ενεργειακι απόδοςι 
τουσ, με αντίςτοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφζλθ. τα κτίρια τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ υπάρχει ςθμαντικό περικϊριο βελτίωςθσ και 
επιτακτικι ανάγκθ δράςθσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 
Θ πλειοψθφία των δθμοςίων κτιρίων, ςτα οποία ςτεγάηονται οι Περιφερειακοί και Δθμοτικοί Οργανιςμοί κακϊσ και διάφοροι Κοινωνικοί 
φορείσ τθσ Περιφζρειασ Θπείρου, είναι παλαιά με εξαιρετικά υψθλοφσ δείκτεσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. Δεδομζνου του ιδιαίτερου 
μικροκλίματοσ τθσ περιοχισ, κάκε ζτοσ απαιτοφνται ςθμαντικοί οικονομικοί πόροι για τθν επαρκι κζρμανςθ και ψφξθ των κτιρίων. 
Σα πιο ενεργοβόρα κτίρια είναι τα Νοςοκομεία, τα οποία ζχουν δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ πάνω από 30% και αποτελοφν τον πρϊτο κατά 
προτεραιότθτα τομζα παρζμβαςθσ. Σα κτίρια των υπθρεςιϊν ζχουν πολλζσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, που ξεκινάει πάνω 
από 25% και μπορεί να φτάςει και το 60%.  
Αντικείμενο του ζργου είναι θ παροχι υπθρεςιϊν για τθν ολοκλθρωμζνθ ενεργειακι αναβάκμιςθ των ακόλουκων δθμόςιων κτιρίων, ςφμφωνα 
με το υφιςτάμενο νομικό πλαίςιο για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ των Κτιρίων: 

 Γενικό Νοςοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα». 

 Γενικό Νοςοκομείο Άρτασ. 

 Γενικό Νοςοκομείο Πρζβεηασ. 

 Γενικι Περιφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Θπείρου. 

 Αςτυνομικό Μζγαρο Δ/νςθσ Αςτυνομίασ Άρτασ. 
Σα επιδιωκόμενα αποτελζςματα τθσ δράςθσ αφοροφν ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ των δθμοςίων κτιρίων και ςτθν παράλλθλθ 
μείωςθ των εκπομπϊν CO2, μζςω τθσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ χριςθσ ΑΠΕ, κακϊσ και μζςω εφαρμογισ τεχνολογιϊν 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ υλοποίθςθ των δράςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτθρίηεται ςτα αποτελζςματα τθσ Ενεργειακισ Επικεϊρθςθσ 
που ζχουν λάβει χϊρα, μεταξφ άλλων, για τα κτίρια τθσ Πράξθσ (Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ). 
Ειδικότερα, ωσ προσ τισ υποδομζσ υγείασ, τα μεν Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατηθκϊςτα» και Άρτασ κατατάςςονται ςφμφωνα με τον Κανονιςμό 
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) και το εκδοκζν Πιςτοποιθτικό Ενεργειακισ Απόδοςθσ (ΠΕΑ), ςε κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ 
Δ, το δε Γ.Ν. Πρζβεηασ, ςε κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ Ε.  
Αντιςτοίχωσ, ωσ προσ τισ υποδομζσ τθσ ΕΛ.Α., θ μεν Γενικι Περιφερειακι Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Θπείρου (ςτα Ιωάννινα) κατατάςςεται ςε 
κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ Ε, ενϊ θ Αςτυνομικι Διεφκυνςθ Άρτασ ςε κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ Β.  
Με τισ παρεμβάςεισ που κα υλοποιθκοφν με το παρόν Ζργο, τα ανωτζρω κτίρια κα αναβακμιςκοφν ςε κατθγορία ενεργειακισ απόδοςθσ ίςθσ 
με Β και Β+, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτθρίων (ΚΕΝΑΚ 2017). 
Οι παρεμβάςεισ ζχουν κατθγοριοποιθκεί ςτισ ακόλουκεσ επεμβάςεισ: 

 Επεμβάςεισ βελτίωςθσ πακθτικϊν ςυςτθμάτων 
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 Επεμβάςεισ εφαρμογισ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ 

 Επεμβάςεισ  αναβάκμιςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 
 
Ο εκτιμϊμενοσ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου ανζρχεται ςτο ποςό των 10.792.795,40€ χωρίσ τον Φ.Π.Α. και 
αναλφεται ωσ εξισ: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΔΑΠΑΝΘ ΚΟΣΟ (χωρίσ ΦΠΑ) 

1 Γ.Ν. Ιωαννίνων "ΧΑΣΗΘΚΩΣΑ" 4.732.056,00 € 

2 Γ.Ν. Άρτασ 2.699.670,00 € 

3 Γ.Ν. Πρζβεηασ 1.766.449,00 € 

4 Αςτυνομικι Δ/νςθ Θπείρου 934.137,00 € 

5 Αςτυνομικι Δ/νςθ Άρτασ 448.860,00 € 

6 Σεχνικόσ φμβουλοσ του Ζργου 211.623,40 € 

ΓΕΝ. ΤΝΟΛΟ   10.792.795,40 € 

Θ περαιτζρω εξειδίκευςθ του προχπολογιςμοφ, κακϊσ και του φυςικοφ αντικειμζνου του, κα προκφψει από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία, ϊςτε 
να προςαρμοςκεί κατά τον βζλτιςτο δυνατό τρόπο ςτισ ανάγκεσ αυτοφ. 
Σο ςυνολικό ζργο κα υλοποιθκεί με ςφμπραξθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα και μζροσ του προχπολογιςμοφ του αναμζνεται να καλυφκεί από 
Ε.Π. “Ιπειροσ 2014-2020”. 
Κατόπιν των ανωτζρω, ειςηγοφμαςτε ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου την ζγκριςη υποβολήσ τησ πράξησ με τίτλο “Ενεργειακή 
Αναβάθμιςη Δημοςίων Κτιρίων Περιφζρειασ Ηπείρου”, ςτην “Ειδική Τπηρεςία Διαχείριςησ Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ 
Ηπείρου” για ζνταξη ςτο Ε.Π. “Ήπειροσ 2014-2020” ςτο πλαίςιο τησ πρόςκληςησ με κωδικό 72/2018 και τίτλο “Αναβάθμιςη κτιρίων και 
βελτίωςη τησ ενεργειακήσ απόδοςησ ςε δημόςια κτίρια”. 
 
6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  και  των επικεφαλισ των παρατάξεων 

& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ 
 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 7/32/9-5-2019 ) 

Εγκρίνει τθν υποβολι τθσ πράξθσ με τίτλο “Ενεργειακι Αναβάκμιςθ Δθμοςίων Κτιρίων Περιφζρειασ Ηπείρου”, ςτθν “Ειδικι Υπθρεςία 

Διαχείριςθσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Περιφζρειασ Ηπείρου” για ζνταξθ ςτο Ε.Π. “Ήπειροσ 2014-2020” ςτο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ με 

κωδικό 72/2018 και τίτλο “Αναβάκμιςθ κτιρίων και βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ ςε δθμόςια κτίρια”, ςφμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα  ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπό ςτοιχ. 5) 

 

 

Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία καταψιφιςε το κζμα, κακόςον «διαφωνοφν  και είναι ςε ευκεία 

αντιπαράκεςθ με τθ γραμμι τθσ ανάπτυξθσ που ζχει ωσ κριτιριο το κζρδοσ και όχι τθν κοινωνικι ανάγκθ. Διευκρίνιςαν ότι επί τθσ αρχισ είχαν 
ψθφίςει κετικά, για  τθν ανάγκθ αναβάκμιςθσ του δικτφου και προφανϊσ και τθν εξοικονόμθςθ τθσ ενζργειασ και προφανϊσ αξιοποίθςθσ όλου 
του φυςικοφ πλοφτου ςτθν υπθρεςία  του λαοφ και τθσ τεχνολογίασ, αλλά δεν ζδωςαν «λευκι επιταγι» για αυτοφ του είδουσ τισ εξελίξεισ. Θ 
Περιφερειακι Αρχι, από κοινοφ με τθν Κυβζρνθςθ, θγείται τθσ λογικισ και τθσ πολιτικισ τθσ ανταποδοτικότθτασ. Εκείνοι διαφωνοφν με αυτι 
τθν προοπτικι. Όταν ςτθν ανάπτυξθ το κριτιριο είναι το κζρδοσ, οφτε τα κατάλλθλα μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ παίρνονται, οφτε 
εξοικονομοφνται πόροι, οφτε τα λάκθ αποφεφγονται, και καταλιγει οι πόροι να μθν αξιοποιοφνται προσ όφελοσ του λαοφ, που αυτό εκείνουσ 
τουσ απαςχολεί. Παλεφουν οι πόροι να είναι κοινωνικά αγακά και όχι εμπορεφματα» 
 
……………….…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 
       Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                       

            Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 
               Σταφροσ Παργανάσ              

      
    

Ακριβζσ Απόςπαςμα                                  Ο Αντιπρόεδροσ του Π.Σ.   
          Σπυρίδων Πάικασ 
Η Πρακτικογράφοσ                                                                    
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Ο Γραμματζασ του  Π.Σ.  
             Ιωάννθσ Ντάλλασ 
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