
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(ως προς την ηµεροµηνία παράτασης της σύµβασης µίσθωσης του ΚΕΠΑΒΙ) 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το αριθµ. 27/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010), όπως 
αυτή εκλέχθηκε µε την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Ηπείρου, η οποία συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στα Ιωάννινα και στο γραφείο του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, στις τέσσερις (04) του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, κατόπιν της 
µε αριθµ. πρωτ. οικ. 69839/2616/30-09-2011 Πρόσκλησης του Προέδρου της.  

Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη της Επιτροπής, παρευρέθηκαν 
και µετείχαν οι:  

α) Αλέξανδρος Καχριµάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος 

β) τα µέλη αυτής Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  

Ντέτσικας Κων/νος Αντιπρόεδρος, Πλιάκος Μιχαήλ, Καττής Νικόλαος, Ανατολιωτάκης 
Νικόλαος, Κατέρης Ιωάννης, Ιωάννου Αθηνά, Κασσής Μιχαήλ και Κωτσαντής Κων/νος 

και η Γραµµατέας (πρακτικογράφος) της Επιτροπής, Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη. 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, ευρισκόµενη σε απαρτία, συζήτησε και 
αποφάσισε για το παρακάτω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 12ο 

Έγκριση παράτασης µίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του Κέντρου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου 
Ιωαννίνων, του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου Ιωαννίνων και του ΚΕΘΕΑ. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τον Οργανισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.∆. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’) 

3. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} και τις διατάξεις 
του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

4. Την αριθµ. 1/2/02-01-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
εκλογής των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου. 

5. Τις διατάξεις του Π.∆. 242/96 περί µισθώσεων, του Π.∆. 34/95 περί εµπορικών 
µισθώσεων, του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆.)», τις 
διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», των Π.∆. 59/2007 και 60/2007, του Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, 
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», του Ν.∆. 496/1974 «Περί 
Λογιστικών των Ν.Π.∆.∆», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και τις διατάξεις του 
Π.∆. 161/2000 (ΦΕΚ Α’ 145/23-06-2000) περί µεταβίβασης στις Νοµαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, αρµοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος που αφορούν στην πρωτοβάθµια 
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρ. 94 του Ν. 
3852/2010 και του άρθρ. 10 του Ν. 3870/2010.  
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6. Την αριθµ. 8/26/31-03-2011 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου, περί 
µεταβίβασης της αρµοδιότητας µίσθωσης και εκµίσθωσης κινητών και ακινήτων, στην 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. 

7. Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας 
Ηπείρου, που κατατέθηκε πάνω στο θέµα (υποβλήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 
67650/4882/21-09-2011 έγγραφο, συνηµµένο µε αρ. πρωτ. 67748/2518/23-09-2011 στον 
φάκελο 9/2011 εισηγήσεων Ο.Ε.), µε την οποία εισηγείται την έγκριση παράτασης 
συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων: Α) για τη στέγαση του Κέντρου Αγροτικής 
Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, έως την 31η Μαρτίου 2012, επειδή επίκειται η 
µεταστέγαση του ακινήτου σε χώρο που θα παραχωρήσει ο ∆ήµος Ζίτσας ή σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα πραγµατοποιηθεί σε χώρο της Περιφέρειας 
Ηπείρου, Β) για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου Ιωαννίνων, 
έως την 31η Μαρτίου 2012, επειδή επίκειται η µεταστέγαση του ακινήτου σε χώρο που θα 
παραχωρήσει ο ∆ήµος Πωγωνίου, Γ) για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μετσόβου Ιωαννίνων, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικώς προβλεπόµενο χρόνο 
µίσθωσης (αρθρ. 21, Ν. 242/7-8-1996), από 20/11/2011 έως 19/11/2015 επειδή 
εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης της Υπηρεσίας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων και ∆) για τη στέγαση του ΚΕΘΕΑ, για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον 
αρχικώς προβλεπόµενο χρόνο µίσθωσης (αρθρ. 21, Ν. 242/7-8-1996), από 1/6/2011 έως 
31/5/2015, επειδή εξακολουθούν να υφίστανται οι ανάγκες στέγασης του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων.  Η Υπηρεσία σηµειώνει ότι στα µηνιαία µισθώµατα του 
Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων και του ΚΕΘΕΑ, θα γίνει µείωση 
κατά 20% σύµφωνα µε το Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ Α΄ 180/22.08.2011), ενώ στα 
µηνιαία µισθώµατα του του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου Ιωαννίνων και 
του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου Ιωαννίνων, δεν χρήζουν περεταίρω 
µείωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν 
τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) φορέας 
072 ΚΑΕ 0813. 

8. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέµατος, τα µέλη της Επιτροπής κ.κ. Αθηνά 
Ιωάννου και Μιχαήλ Κασσής, επανέλαβαν την εισήγησή τους για συνολική καταγραφή  
στο τέλος του έτους, ανά Περιφερειακή Ενότητα, των δαπανών για πληρωµή 
µισθωµάτων, µε σκοπό τον εξορθολογισµό και – αν είναι δυνατό – την µείωση των 
δαπανών. 

Επίσης το µέλος της Επιτροπής κ. Κων/νος Κωτσαντής, σηµείωσε ότι πρέπει να γίνει στο 
τέλος του έτους, µια συνολική καταγραφή ανά Περιφερειακή Ενότητα, των δαπανών τους 
για πληρωµή µισθωµάτων, ώστε να γνωρίζουµε πόσα κτίρια εκµισθώνονται για τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και τι κοστίζουν, µε σκοπό τον εξορθολογισµό 
και – αν είναι δυνατό – την µείωση των δαπανών. Επιπλέον τόνισε ότι η Περιφέρεια 
πρέπει άµεσα να επισπεύσει τις διαδικασίες για τη συγκέντρωση όλων των Υπηρεσιών 
της στα ιδιόκτητα διοικητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων και όπου δεν υπάρχουν, να  
δροµολογήσει τις διαδικασίες για την εξεύρεση πόρων ώστε να ανεγερθούν. 

Σηµειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αλέξανδος Καχριµάνης, απέχει από τη 
συζήτηση και λήψη απόφασης επί του συγκεκριµένου θέµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρ. 172 και 180 του Ν. 3852/2010 λόγω συγγένειας µε ιδιοκτήτη ακινήτου. 

Αποφασίζει οµόφωνα 
(απόφαση 27/773/04-10-2011) 

Εγκρίνει την παράταση των συµβάσεων µίσθωσης των ακινήτων που στεγάζουν Υπηρεσίες 
της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω, στα µηνιαία 
µισθώµατα των οποίων – όπου απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, 
αρθρ. 21 «Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου» – θα γίνει µείωση κατά 20% οι δε δαπάνες θα 
βαρύνουν τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων) 
φορέας 072 ΚΑΕ 0813, ως εξής: 

ΑΔΑ: 45Β87Λ9-ΞΚ6



1. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά εννέα (9) µήνες, ήτοι από την 30η Ιουνίου 2011 
µέχρι την 31η Μαρτίου 2012, του ακινήτου ιδιοκτησίας Σταύρου Λώλη, το οποίο βρίσκεται 
στην Ελεούσα Ιωαννίνων, Λεωφόρου Ελευθερίας 95Α µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύµβασης και µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96 για τις ανάγκες 
στέγασης του Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης Ελεούσας Ιωαννίνων, µε µηνιαίο µίσθωµα το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 321,28 € το οποίο θα µειωθεί κατά 20% από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 (257,02 €) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, αρθρ. 21 
«Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

2. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης κατά έξι (6) µήνες, ήτοι από την 30η Σεπτεµβρίου 
2011, µέχρι την 31η Μαρτίου 2012, του ακινήτου ιδιοκτησίας Κων/νου Χασκή, το οποίο 
βρίσκεται στο Καλπάκι Ιωαννίνων, µε τους ίδιους όρους της αρχικής σύµβασης και µε την 
επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96 για τις ανάγκες στέγασης του Γραφείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης Καλπακίου, µε µηνιαίο µίσθωµα 297,48 €, το οποίο δεν χρήζει 
περεταίρω µείωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, αρθρ. 21 
«Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

3. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικώς 
προβλεπόµενο χρόνο µίσθωσης (αρθρ. 21, Π.∆. 242/96), ήτοι από 20/11/2011 έως 
19/11/2015, του ακινήτου ιδιοκτησίας των Σταυρούλας-Αθηνάς Μηττάκου-Γκίκα και Ελένης 
Γκίκα-Καχριµάνη, το οποίο βρίσκεται στο Μέτσοβο Ιωαννίνων, µε τους ίδιους όρους της 
αρχικής σύµβασης και µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96, για τις 
ανάγκες στέγασης του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Μετσόβου, µε µηνιαίο µίσθωµα 
284,20 € το οποίο δεν χρήζει περεταίρω µείωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4002/22-8-2011, αρθρ. 21 «Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

4. Παράταση της σύµβασης µίσθωσης για χρονικό διάστηµα ίσο µε τον αρχικώς 
προβλεπόµενο χρόνο µίσθωσης (αρθρ. 21, Π.∆. 242/96), ήτοι από 1/12/2011 έως 
30/11/2015, του ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΕΠΑΒΙ, το οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, στις 
εγκαταστάσεις του ΚΕΠΑΒΙ, οδός Αρχ. Μακαρίου αρ. 11, µε τους ίδιους όρους της αρχικής 
σύµβασης και µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 20 του Π.∆. 242/96, για τις ανάγκες 
στέγασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕΘΕΑ), µε µηνιαίο µίσθωµα το 
οποίο ανέρχεται στο ποσό των 1700,00 €, το οποίο θα µειωθεί κατά 20% από την 1η 
Σεπτεµβρίου 2011 (1.360,00 €), σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4002/22-8-2011, αρθρ. 
21 «Μισθώσεις Ελληνικού ∆ηµοσίου». 

.................................................................................................................................................................... 
Το παρόν πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Ο.Ε.    ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε. 
 
Κων/νος Ντέτσικας    
Περιφερειακός Σύµβουλος     1. Πλιάκος Μιχαήλ,    

2. Καττής Νικόλαος,  

3. Ανατολιωτάκης Νικόλαος, 

4. Κατέρης Ιωάννης, 

5. Ιωάννου Αθηνά, 

6. Κασσής Μιχαήλ, 

7. Κωτσαντής Κων/νος 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
 

Η Γραµµατέας 
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη 
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