
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  10 / 25 - 5 - 2011
                                                    ========================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα  την 25η  του  μηνός 
Μαΐου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και  ώρα 18.00 συνήλθε σε δημόσια  συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου 
113  Ν.3852/2010),  ύστερα   από  την  αριθμ.  282/2010  ανακήρυξη   του  Πολυμελούς   Πρωτοδικείου   Ιωαννίνων,  η  οποία 
διορθώθηκε με την αριθμ.  284/2010 όμοια του ιδίου Δικαστηρίου, καθώς και την  13/2011 απόφαση του Τριμελούς  Διοικητικού 
Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από    20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-2011 Πρωτόκολλα ορκωμοσίας, μετά την οικ.: 
31921/1038/   19-5-2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα  ημερήσιας διάταξης το 
εξής:

1.  Επικύρωση  Πρακτικών - Αποφάσεων της 7ης , 8ης και 9ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

2.  Έγκριση για την πρόσληψη Νομικού Συμβούλου,  με  σχέση έμμισθης εντολής,  για τις  ανάγκες  της Περιφερειακής 
Ενότητας Άρτας.

3. Κατάργηση του ειδικού λογαριασμού «Ιατρική Αντίληψη και Ασφάλιση» και άνοιγμα νέου Προνοιακού  λογαριασμού, 
στην Π.Ε.  Άρτας.

4) Συμπλήρωση της αριθμ. 2/7/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, αναφορικά με τη θέσπιση παγίων 
χορηγημάτων καθαριότητας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε.  Άρτας.

5) Σχεδιασμός μέτρων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Ηπείρου.

6) Απόφαση άρσης απαλλοτρίωσης ενδιαφέροντος Π.Ε Θεσπρωτίας

7) Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.

8) Έγκριση προένταξης έργων στο Πρόγραμμα  Κ.Α.Π. Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2011.

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκαν  οι : 

Α.  Αλέξανδρος Καχριμάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ.
    2. Χαράλαμπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
    3. Στέφανος Ζούμπας, Γραμματέας του Π.Σ.

Γ.   1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας
      2. Θωμάς Πιτούλης,  Αντιπεριφερειάρχης  Θεσπρωτίας
      3. Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων

4. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας
 

Δ.   1.  Ιωάννης Καραμπίνας, Θεματικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
      3. Παντελής Κολόκας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
    
Ε.   Περιφερειακοί Σύμβουλοι: 
  1. Χρήστος Κύρκος      Περιφερειακός Σύμβουλος, «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  (ΠΕΑ)*
  2. Ιωάννης Κατέρης «» «» «»             «»    «»
  3. Αντώνιος Γαλάνης «» «» «» «»    «»
  4. Διονύσιος Διβάρης «» «» «» «»    «»
  5. Ιωάννης Παπαγιάννης  Γεωργίου  «» «» «» «»    «»
  6. Ιωάννης Παπαγιάννης Χρήστου «» «» «» «»    «»
  7. Νικόλαος Κάτσιος «» «» «» «» (ΠΕΘ)*
  8. Δημήτριος Δημάκος «» «» «» «»    «»
  9. Αναστάσιος Δηλαβέρης «» «» «» «»    «»
10. Αντιγόνη - Βασιλική Φίλη- Πασχάλη «» «» «» «»    «»
11. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  
12. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
13. Ιωάννης Γιαννακάκης «» «» «» «»    «»
14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης «» «» «» «»    «»
15. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»    «»
16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας «» «» «» «»    «»
17. Σταύρος Παργανάς                  Περιφερειακός Σύμβουλος «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»       (ΠΕI)*
18. Βασίλειος Παπαχρήστος «» «» «» «»         «»
19. Βασίλειος  Χριστοφορίδης «» «» «» «»         «» 
20. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «»      (ΠΕΠ)*
21. Βασίλειος Κατσαμώρης «» «» «» «»         «»
22. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»         «»
23. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»         «»
24. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»         «»

ΑΔΑ: 4ΑΤΖ7Λ9-ΩΕ



25. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»             «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»  (ΠΕΑ)*  
26. Κωνσταντίνος Παπανδρέου «» «» «» «»          «»
27. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
28. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
29. Ευάγγελος Αργύρης «» «»       «» «»       (ΠΕΙ)*
30. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»          «»
31. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
32. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
33. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
34. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
35. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»      (ΠΕΙ)*
36. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο» (ΠΕΙ)*
37. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»   (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας:

Θεοδώρα Μήτσιου

Ελένη Κασσή

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης Υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων και 
της τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ενδιαφερόμενοι πολίτες για τα συζητούμενα θέματα.

Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.: 

Νικόλαος Κώτσιος, Γεώργιος Παπατσίμπας, Θεοφάνης Μικρούλης, Παύλος Μίχας, Γρηγόριος Τζιοβάρας, Κωνσταντίνος 
Αρβανίτης,   Γεώργιος  Ζάκας  και  Βασίλειος  Ζιώβας,  τακτικά  Μέλη  του  Περιφερειακού  Συμβουλίου,  αν  και  νόμιμα 
κλήθηκαν.

Σημειώνεται ότι ο κ. Ζιώβας ενημέρωσε εγγράφως τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου  για την απουσία  του 
στο εξωτερικό, με την από 21-5-2011 επιστολή του. 
(συνημμένα με α/α: 72 στο φάκελο 1/2011 συνημμένων εισηγήσεων  κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.)

ΑΔΑ: 4ΑΤΖ7Λ9-ΩΕ



 Θέμα 7ο

======
Κατασκευή προσθήκης πενταόροφου κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο Π.Γ.Ν.Ι.

     Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1)  Τις  διατάξεις  του  Νόμου 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Το αριθμ. πρωτ.  Τ.Υ./1616/13-5-2011 Ενημερωτικό Σημείωμα  του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων –
Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας -- (συνημμένα με α/α: 69 στο φάκελο 1/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) 
3) Την εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου κ. Οδυσσέα Πότση, όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα με 
α/α: 70 στο φάκελο 1/2011 συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.) και αναγράφεται αυτούσια , ως κατωτέρω :
« Η ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α. της επέκτασης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων θα αποτελέσει  για την Ήπειρο έργο πνοής  
και πολύπλευρης ανάπτυξης.

Συνιστά μία μεγάλη κατάκτηση ολόκληρης της Ηπειρώτικης κοινωνίας και μία δικαίωση όλων όσων δούλεψαν για αυτή την  
εξέλιξη – διαχρονικά-.

Δεν πρόκειται για μία απλή προσθήκη κρεβατιών, αλλά για επέκταση της δυναμικότητας στις παροχές υγείας της Ηπείρου,  
με ανάπτυξη ακόμη και νέων κλινικών (παιδοχειρουργικής-παιδοορθοπαιδικής κ.λ.π.), οι οποίες λείπουν απ΄ τον ευρύτερο χώρο  
της Β.Δ. Ελλάδας.

Τα οφέλη που θα προκύψουν,  τόσο για το ύψιστο  αγαθό της υγείας,  αλλά  σε  βάθος χρόνου για  την οικονομία  της  
περιοχής ως πόλος παροχής αναβαθμισμένων ιατρικών υπηρεσιών, είναι προφανή.

Με τις νέες οδικές αρτηρίες που κατασκευάστηκαν, αλλά και αυτές που πρέπει να κατασκευαστούν (Ιόνια- Αδρ. Άξονας), η  
Ήπειρος καθίσταται βαλκανικό κέντρο αναφοράς στον Υγειονομικό χάρτη.

Επί της εισήγησης τώρα με έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς την Περιφέρεια Ηπείρου ζητείται απόφαση  
Περιφερειακού Συμβουλίου, ούτως ώστε να υποβληθεί ενιαία πράξη που θα αφορά τόσο την ανέγερση του κτιρίου όσο και τον  
εξοπλισμό.

Η ενιαία πράξη, είναι πιο λειτουργική, είναι διαχειριστικά πιο σωστή, έχει λιγότερο βάρος διαχείρισης.
Να  αναφέρω  ότι  με  το  αρ.  πρωτ.  2296/0051/25-10-2010  έγγραφο  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΓΕΝ.  ΓΡΑΜ.  

ΔΗΜΟΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  
Ε.Ε. στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου του εν λόγω έργου που διενήργησε η αρμόδια επιτροπή (Ε.Δ.Ε.Λ.)  
του Υπουργείου Οικονομικών, εκφράστηκε ρητή  επισήμανση ότι προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του έργου της μελέτης είναι η  
εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση της κατασκευής του. Σε αντίθετη περίπτωση το έργο της μελέτης θα απενταχθεί και η  
Ελλάδα θα πρέπει να καλύψει το σύνολο της δαπάνης της μελέτης ήτοι 2.837.330 ευρώ και βέβαια η μελέτη θα καταστεί άχρηστη.

Σας ενημερώνω ότι εγκρίθηκε και η μελέτη των Π.Ε. από την ΥΠΕ.
Κλείνοντας διεκδικούμε αύξηση των κονδυλίων του ΠΕΠ Ηπείρου Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος  όχι με ανακατανομή των  

ήδη λιγοστών διαθεσίμων που απέμειναν αλλά με ουσιαστική επέκταση της χρηματοδότησης.
Ζητούμε την ψήφισή του. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το  νοσοκομείο  μετά  από  20  χρόνια  λειτουργίας  προκειμένου  να  αξιολογήσει  και  να  επανεξετάσει  τις  παρεχόμενες  

υπηρεσίες υγείας και να προσαρμόσει αυτές στις νέες λειτουργικές ανάγκες προέβει, μετά την διενέργεια σχετικού διαγωνισμού  
στην εκπόνηση Ρυθμιστικής μελέτης για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Η εν λόγω Ρυθμιστική Μελέτη που  
εγκρίθηκε με την Αρ. Πρωτ. ΔΥ8/Γ.Π./ΟΙΚ 39008/19-03-2007  Έγκριση Ρυθμιστικής Μελέτης Ανάπτυξης του ΠΓΝΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ αποτελεί ουσιαστικά την αναπτυξιακή προοπτική του νοσοκομείου για τα 
επόμενα τουλάχιστον 15 χρόνια λειτουργίας του και ένα σημαντικό τεκμηριωμένο εργαλείο διεκδίκησης ένταξης σε αναπτυξιακά  
προγράμματα.  Στην  Ρυθμιστική  Μελέτη  μεταξύ  των  άλλων  αποτυπώθηκε  και  τεκμηριώθηκε  η  αναγκαιότητα  κατασκευής  και  
λειτουργίας μιας νέας πενταόροφης πτέρυγας νοσηλευτικών μονάδων προκειμένου να καλύψει επιτακτικές χωροταξικές ανάγκες και  
να αναπτύξει νέες καινοτόμες υπηρεσίες υγείας, νέες ειδικές μονάδες και τμήματα που δεν υπάρχουν σε νοσοκομεία της ευρύτερης  
περιοχής.

Για  την  κατασκευή  του  έργου  με  τίτλο  «Προσθήκη  Πενταόροφου  Κτιρίου  Νοσηλευτικών  Μονάδων  στο  
Πανεπιστημιακό  Γενικό  Νοσοκομείο  Ιωαννίνων  (Π.Γ.Ν.Ι.)»  εκπονήθηκε  ολοκληρωμένη μελέτη   κατασκευής  (προμελέτη,  
οριστική μελέτη, μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης) μετά από σχετικό διαγωνισμό που διενεργήθηκε από την Δ/νση Τ.Υ.  
του ΥΥ&ΚΑ και χρηματοδοτήθηκε από το Μέτρο 1.5 του Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια με το ποσό των 2.837.330€.

Με  το  Αρ.  Πρωτ.  2296/0051/25-10-2010  έγγραφο  (συνημμένο  1)  του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  /  ΓΕΝΙΚΗ  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &  
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.. στο οποίο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου του εν  
λόγω έργου που διενέργησε αρμόδια επιτροπή (Ε.Δ.ΕΛ.) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ εκφράστηκε ρητή επισήμανση ότι  
προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του έργου της μελέτης είναι η εξασφάλιση κονδυλίων για την υλοποίηση της κατασκευής του.  
Σε αντίθετη περίπτωση το έργο της μελέτης θα απενταχθεί και η Ελλάδα θα πρέπει να καλύψει το σύνολο της δαπάνης της μελέτης  
ήτοι 2.837.330€ και βέβαια η μελέτη θα καταστεί άχρηστη. Επίσης ότι στο ίδιο έγγραφο – έκθεση της Ε.Δ.Ε.Λ. επισημαίνεται ότι ο  
Τελικός Δικαιούχος (Τ.Δ.) του έργου δηλαδή το νοσοκομείο θα πρέπει μέχρι τις 30/11/2010 να υποβάλλει αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο  
Έργου για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. Σημειώνεται το ποσό της δαπάνης της μελέτης που θα χαθεί καλύπτει σχεδόν το  
ποσοστό της εθνικής συμμετοχής της κατασκευής του έργου σε περίπτωση που αυτό χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Για τον λόγο  
αυτό το Υπουργείο Υγείας με το υπ. Αρ. Πρωτ. 5128/Φ119862/25-11-2010 (συνημμένο 2) «ανακάλεσε την Βεβαίωση Τήρησης  
Υποχρεώσεων» του έργου που αφορά στην μελέτη μέχρι το αντίστοιχο έργο κατασκευής ενταχτεί στο ΕΣΠΑ προκειμένου να μην  
προχωρήσει η επιβολή  προστίμου και απένταξη του έργου της Μελέτης από το Γ ΚΠΣ.

Την  με  Αρ.  Πρωτ.  1379,  1380,  1381/12-04-2011  κατατέθηκαν  στην  ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ  της  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΗΠΕΙΡΟΥ  Αιτήσεις  Χρηματοδότησης  συνολικής  δαπάνης  29.366.170€  για  ένταξη  και  χρηματοδότηση 
υλοποίησης  στο  Ε.Π.  «  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  –  ΣΤΕΡΕΑΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ  –  ΗΠΕΙΡΟΥ»  2007-2013  ΣΤΟΝ  ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  
«ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», που αφορούν Τεχνικά Δελτία Πράξης και Αιτήσεις Χρηματοδότησης  
τριών Έργων ήτοι στην κατασκευή 21.233.000€ (συμπεριλαμβανομένου Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απροβλέπτων 9% , αναθεώρησης και  
ΦΠΑ 23%), στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 6.354.500€ και στην προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού 1.778.680€  
του έργου.

Έχει εκδοθεί οικοδομική Άδεια για την κατασκευή του κτιρίου (Αρ. Άδειας 656/2010).
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Έχει  υπογραφεί  στις  10-02-2011 από το  ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής)  και  
υπογράφει χθες στις 12-05-2011 από τον Υπουργό Υγείας η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων που αφορά εκτός της προσθήκης  
συνολικά την λειτουργία του νοσοκομείου. Αναμένεται το έγγραφο εντός των ημερών.

Το  Υπουργείο  Υγείας  δια  μέσω  της  6ης ΥΠΕ  με  το  υπ  αρ.  πρωτ.  8361/31-03-2011  έγγραφο  (συνημμένο  3)  ζητά  
«ενημέρωση  και  επίσπευση  υλοποίησης»  του  έργου  Προσθήκη  Πενταόροφου  Κτιρίου  Νοσηλευτικών  Μονάδων  στο  
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ( Π.Γ.Ν.Ι.).

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
1. Περιλαμβάνεται η κατασκευή Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) 8 θέσεων εκ των οποίων 2 μονώσεις. 

Η κατασκευή και λειτουργία ΜΑΦ στο Νοσοκομεία επιβάλλεται και υποστηρίζεται με εντολές του Υπουργείου Υγείας, και τα  
οφέλη είναι προφανή.
Η λειτουργία της εξασφαλίζεται με συγκέντρωση του προσωπικού που υπηρετεί αποκεντρωμένα στις κλινικές καθώς και με  
μια μικρή επιπλέον ενίσχυση προσωπικού σε ορίζοντα τετραετίας μετά την έγκριση δημοπράτησης και κατασκευή του  
έργου.
Επίσης  δημιουργείτε  χώρος πιλοτής όπου μπορεί  με  χρηματοδότηση από εγκεκριμένα Ψυχιατρικά προγράμματα του  
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ» να κατασκευασθεί στο μέλλον Ψυχιατρική Μονάδα συγκεκριμένης δράσης του εν λόγω προγράμματος.

2. Περιλαμβάνεται η κατασκευή Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης Καρδιοπαθών (Μ.Ε.Π.Κ.) 8 κλινών που δεν υπάρχει  
στο νοσοκομείο, Καρδιολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας 10 κλινών που επίσης δεν υπάρχει στο  
νοσοκομείο  και  Συγκροτήματος  βηματοδοτών  (προβλέπονται  2  αίθουσες  κατάλληλες  για  αιμοδυναμικές  επεμβάσεις  –  
στεφανιογραφίες και τοποθέτηση βηματοδοτών και μονάδα ανάνηψης 2 κλινών).

3. Περιλαμβάνεται  η  κατασκευή  δύο  (2)  νέων  Ορθοπεδικών  Χειρουργείων,  μίας  (1)  νέας  Αίθουσας  Γύψων,  
Παιδοορθοπεδικής Νοσηλευτικής Μονάδας 10 κλινών, Ορθοπεδικής Νοσηλευτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας 10  
κλινών (περιλαμβάνει και 1 αίθουσα μικροεπεμβάσεων).
Κατασκευάζεται  επίσης  στεγασμένη  γέφυρα επικοινωνίας  του κεντρικού  Κτιρίου  του Νοσοκομείου  από το σημείο  του  
παραπάνω Ορθοπεδικού Τομέα με το ξεχωριστό σήμερα κτίριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΦΙΑ), στο οποίο  
πέραν των άλλων παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες από τις Ορθοπεδικές Κλινικές του Νοσοκομείου.

4. Περιλαμβάνεται  η  κατασκευή  Νοσηλευτικής  Μονάδας  Πλαστικής  Χειρουργικής  9 κλινών (περιλαμβάνει  και  1  αίθουσα  
επεμβάσεων και μονάδα ανάνηψης 1 κλίνης) που δεν υπάρχουν στο Νοσοκομείο.
Με  τις  νέες  κλίνες  δίνεται  η  δυνατότητα  ανάπτυξης  των  κλινικών  Αγγειοχειρουργικής,  Θωρακοχειρουργικής  και  
Μεταμοσχεύσεων που σήμερα δεν είναι ανεπτυγμένες.

5. περιλαμβάνεται  η  κατασκευή  δύο  (2)  νέων  Οφθαλμολογικών  Χειρουργείων,  Μονάδας  Ανάνηψης  2  Κλινών,  
Οφθαλμολογικών Εξεταστηρίων και Οφθαλμολογικής Νοσηλευτικής Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας 10 κλινών που σε  
συνδυασμό με την υπάρχουσα Οφθαλμολογική Κλινική του παρακείμενου κτιρίου θα παρέχουν αυτόνομα πλήρη παροχή  
Ιατρικών υπηρεσιών στον Τομέα Οφθαλμού.

6. Θα χωροθετηθούν Η/Μ εγκαταστάσεις όπως κλιματιστικές μονάδες και συλλέκτες ψυχρού – θερμού (στεγασμένα), ψύκτες  
(χωρίς στέγαση)  κλπ, που μαζί με την απόληξη του κλιμακοστασίου, τον ανελκυστήρα πυροσβεστών και το μηχανοστάσιο  
των δυο λοιπών ανελκυστήρων, θα αποτελέσουν τον μηχανολογικό όροφο.

7. Προβλέπονται οι Η/Μ εγκαταστάσεις (συγκρότημα λεβητοστασίου, συγκρότημα ηλεκτροστασίου, κέντρα ιατρικών αερίων  
κλπ), χώρος computer room και συνεργεία απαραίτητα για την λειτουργία του Νοσοκομείου. Οι υπόλοιπες επιφάνειες του  
επιπέδου αυτού καλύπτονται  από χώρους αποθηκών που είναι  απαραίτητες καθόσον σήμερα αναλώσιμο υγειονομικό  
υλικό αποθηκεύεται σε διαδρόμους και άλλους χώρους κύριας χρήσης των κλινικών με αποτέλεσμα να κωλύεται τελικά η  
λειτουργία τους.    », 

και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση
4) Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων 
5) Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης

(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

Αποφασίζει ομόφωνα
(απόφαση: 10/35/25-5-2011)

1) Εγκρίνει την  ένταξη  του έργου: «Προσθήκη Πενταόροφου Κτιρίου Νοσηλευτικών Μονάδων στο  Πανεπιστημιακό 
Γενικό  Νοσοκομείο Ιωαννίνων (Π.Γ.Ν.Ι.)», προϋπολογισμού 29.366.170 €, με το Φ.Π.Α.,  στο   Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  
(Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου) 2007 -2013 του ΕΣΠΑ. Δικαιούχος του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων της 
Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,  Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Ηπείρου.

2) Σε επόμενη συνεδρίαση θα αποτελέσει  θέμα ημερήσιας διάταξης το ζήτημα προσφοράς  Υγείας, γενικότερα,  στην 
Περιφέρεια  Ηπείρου. 

Σημειώνεται ότι όλες οι παρατάξεις ψήφισαν θετικά την παραπάνω απόφαση, κάνοντας όμως και κάποιες γενικότερες 
παρατηρήσεις για τα ζητήματα Υγείας.
Πιο συγκεκριμένα: 

1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ - ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ» μίλησε για την ανάγκη να συζητηθεί διεξοδικά το τι μέλει γενέσθαι  για 
την Υγεία στην Ήπειρο,  με  αναφορά σε όλες τις  υποδομές, στα ζητήματα εξοπλισμών κ.λ.π.  και  σε όλα τα  
επίπεδα  Α/θμιας, Β/θμιας και Γ/θμιας φροντίδας. Να αποφασισθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο τι πρέπει να γίνει 
για το «κομμάτι» Υγεία στην Ήπειρο, για να μην λαμβάνονται αποφάσεις από την Κεντρική Διοίκηση ερήμην της 
Περιφέρειας. 

2) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», στη βάση της εξασφάλισης  της απαραίτητης υποδομής για την 
Υγεία στην Ήπειρο και της προσβάσιμης σε όλους αδιάκριτα και ισότιμα, συμφώνησε με το θέμα και τόνισε την  
ανάγκη  να  εξετασθεί  γενικότερα  το  ζήτημα  των  κτιριακών   υποδομών  Υγείας  στην  Ήπειρο,  να  υπάρξει  ο 
απαραίτητος προγραμματισμός και ιεράρχηση, για να δρομολογηθούν και τα υπόλοιπα απαραίτητα έργα, όπως 
το Νοσοκομείο Πρέβεζας – ένα θέμα που χρονίζει επίσης- κ.λ.π.
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Με δεδομένη την άρτια Μελέτη του έργου, επεσήμανε, επίσης, τις δυνατότητες και την επάρκεια  του Δημόσιου 
τομέα,  που όλοι τον μέμφονται και ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα.

3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο», στη βάση της σημαντικότητας της επέκτασης, γιατί θα εξασφαλισθούν 
δομές  και  ειδικότητες  πολύ  απαραίτητες  για  την  προσφορά  Υγείας  στην  περιοχή,  οι  οποίες  σήμερα  δεν 
καλύπτονται, υπερψήφισε το θέμα, κάνοντας και τις κάτωθι παρατηρήσεις:

- αναφέρθηκε στη  συγκυρία που συζητιέται το παρόν θέμα, δηλ. στην αντιπαράθεση ανάμεσα στο στόχο 
για  δημόσια,  δωρεάν,  υψηλής  ποιότητας  καθολικού  συστήματος  Υγείας  –  στόχο  που  παλεύει  το 
Νοσοκομειακό,  Ιατρικό  και  Κοινωνικό  Κίνημα  -  και   στο  διακηρυγμένο  στόχο  για  περικοπή  των 
δαπανών, η οποία υποθάλπει την εμπορευματοποίηση της Υγείας.

- Θα έπρεπε ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης να φέρει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μια 
ατζέντα γενικότερων θεμάτων που αφορούν την Υγεία στην Περιφέρεια Ηπείρου και να μην προκαλείται 
συζήτηση για τέτοιου είδους θέματα, ύστερα από κάποιο έγγραφο διοικητικής φύσεως,  από κάποιο 
φορέα,  όπως  για  τη  συγκεκριμένη  περίπτωση  από  την  Γενική  Γραμματεία  της  Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.                                                                                        

4) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» υποστήριξε την απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι  αυτή  
δεν θα αποτελέσει «προπέτασμα καπνού» για τις συγχωνεύσεις των Νοσοκομειακών μονάδων στην περιοχή. 
Επίσης θα πρέπει να περιφρουρηθεί το θέμα και από την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης  από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες. Θα πρέπει να διασφαλισθεί ο ατόφιος δημόσιος χαρακτήρας και χωρίς καμία «έκπτωση». Η πρόσβαση 
των ασθενών πρέπει να είναι για όλους με ίσους όρους. 
Και  επιπλέον  τόνισε  την  ανάγκη  να  απαιτήσει  η  Περιφέρεια  Ηπείρου,   συνολικά,  πιστώσεις  από  όλα  τα 
προγράμματα, για τις ανάγκες των βασικών υποδομών στην περιοχή.

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

Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
Κωνσταντίνος Πέτσιος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
Χαράλαμπος  Μπάτσης

Ο Γραμματέας 
Στέφανος Ζούμπας

Η Πρακτικογράφος

Ακριβές Απόσπασμα
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