
        ΠΡΑΚΤΙΚΟ  11 / 1& 6 - 6 - 2011
                                                    ==========================

Στα Ιωάννινα  και στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου,   σήμερα 
την 1η  του  μηνός Ιουνίου 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.:  34167/1158/  
26-5-2011  Πρόσκληση του  Προέδρου του  Περιφερειακού Συμβούλου Ηπείρου, με θέμα  ημερήσιας διάταξης 
το εξής:

1) Εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου σε όργανα της «ΗΠΕΙΡΟΣ  Α.Ε.»

2) Βραχυπρόθεσμες δράσεις τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ηπείρου.

3)   Σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου.

4)   Πρόταση για την αναδιάρθρωση των συστημάτων Υγείας της Περιφέρειας Ηπείρου.

      5)   Οι εξελίξεις σχετικά με την Γαλακτοβιομηχανία «ΔΩΔΩΝΗ»

            6)   Επισκευή – συντήρηση και πιστοποίηση ΚΤΕΟ Περιφέρειας Ηπείρου.

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. 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. Γεώργιος Παπατσίμπας «» «» «» «» (Π.Ε.Ι)*  
12. Μιχαήλ Πλιάκος «» «» «» «»    «»
13. Νικόλαος Καττής «» «» «» «»    «»
14. Ιωάννης Γιαννακάκης «» «» «» «»    «»
15. Γεώργιος Μπαλτογιάννης «» «» «» «»    «»
16. Μαρία Τσουλάκη «» «» «» «»    «»
17. Σταύρος Παργανάς                          «» «» «» «»    «»
18. Βασίλειος Παπαχρήστος «» «» «» «»    «»
19. Μιχαήλ Σπυρέλης «» «» «» «» (ΠΕΠ)*
20. Βασίλειος Κατσαμώρης «» «» «» «»    «»
21. Ιωάννης Ευθυμίου «» «» «» «»    «»
22. Νικόλαος Ανατολιωτάκης «» «» «» «»    «»
23. Θεοφάνης Μικρούλης              «» «» «» «»    «»
24. Βασίλειος Γιολδάσης «» «» «» «»    «»
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25. Ευάγγελος Αργύρης «» «»             «ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ»   (ΠΕΙ)*  
26. Κωνσταντίνος Μπόβολος «» «»                      «» «»       (ΠΕΑ)*  
27. Παύλος Μίχας «» «» «» «»          «»
28. Κωνσταντίνος Παπανδρεέου «» «» «» «»          «»
29. Κωνσταντίνος Φώτης «» «» «» «»          «»
30. Γρηγόριος Τζιοβάρας «» «» «» «»       (ΠΕΘ)*   
31. Αθηνά Ιωάννου «» «» «» «»          «»
32. Χρήστος Παπαβρανούσης «» «» «» «»        (ΠΕΙ)*
33. Πρόδρομος Χατζηεφραιμίδης «» «» «» «»          «»
34. Μιχαήλ Κασσής «» «» «» «»          «»
35. Καλλιρρόη Ντάσση – Ζηκίδου «» «» «» «»          «»
36. Κωνσταντίνος Αρβανίτης «» «» «» «»       (ΠΕΠ)* 
37. Γεώργιος Ζάκας «» «» «» «»          «»
38. Δήμητρα Αναγνώστου «» «» «» «»          «»
39. Κωνσταντίνος Κωτσαντής «» «»     «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»       (ΠΕΙ)*
40. Βασίλειος Ζιώβας «» «»     «»    «»                     (ΠΕΑ)*
41. Ιωάννης Παπαδημητρίου «» «»       «ΑΥ.Ρ.ΙΟ. (Αυτοδιοικητικό 
                                                                                                       Ριζοσπαστικό Ορμητήριο) για την   
                                                                                                                       Ήπειρο»                             (ΠΕΙ)*
42. Νικόλαος Ζήκος «» «»       «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ  

                   ΗΠΕΙΡΟ»           (ΠΕΙ)*

*(περιφερειακή ενότητα…..)

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

Θεοδώρα Μήτσιου

Αργυρώ Παππά 

Ελένη Κασσή

  Δεν παραβρέθηκαν οι κ.κ.:

1.  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων
2.  Οι  Περιφερειακοί  Σύμβουλοι  Νικόλαος  Κώτσιος,   Κωνσταντίνος  Ντέτσικας  και  Βασίλειος 
Χριστοφορίδης, τακτικά μέλη, αν και νόμιμα κλήθηκαν

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι   φορέων της  περιοχής 
και πολλοί πολίτες ενδιαφερόμενοι για τα  συζητούμενα θέματα.

Σημειώνεται ότι:
Α) Η παρούσα συνεδρίαση  διεκόπη και συνεχίσθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και την ίδια ώρα (18.00).
Στο πρώτο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα 1ο, 2ο, 5ο και 6ο θέματα 
της ημερήσιας διάταξης.
Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις  για τα 3ο και 4ο θέματα της 
ημερήσιας  διάταξης  και  ύστερα  από  πρόταση  του  κ.  Περιφερειάρχη  συζητήθηκαν  και  λήφθηκαν 
αποφάσεις και για τα εξής θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1ο . Εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών σε αντλιοστάσια.
2ο . Συμπλήρωση της 2/5/31-1-2011 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Β) ΣΤΟ δεύτερο μέρος της συνεδρίασης η σύνθεση του Σώματος διαφοροποιήθηκε ως εξής:
1) Παραβρέθηκαν και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων  Θεοδώρα (Τατιάνα) Καλογιάννη  και ο 
Περιφερειακός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ντέτσικας.
2) Απουσίασαν  οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :
Χρήστος Κύρκος, Αντώνιος Γαλάνης,  Διονύσιος Διβάρης, Δημήτριος Δημάκος,  Μαρία Τσουλάκη,  
Μιχαήλ Σπυρέλης, Κωνσταντίνος Παπανδρέου, Γρηγόριος Τζιοβάρας και Κωνσταντίνος Αρβανίτης.
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1ο Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

============================

 Εκτέλεση έργων αποκατάστασης ζημιών σε αντλιοστάσια.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τον αριθμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου,  που 
εξέδωσε  ο  Υπουργός  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής   Διακυβέρνησης  και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄) 

3. Τα  ενημερωτικά  σχετικά  στοιχεία  που κατατέθηκαν  στο  Συμβούλιο  (συνημμένα  με  α/α:  85  στο 
φάκελο 2/2011  συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.)

4. Την εισήγηση  του κ. Περιφερειάρχη επί του θέματος,  όπως κατατέθηκε στο Συμβούλιο (συνημμένα 
με α/α: 86 στο φάκελο 2/2011   συνημμένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα θέματα Π.Σ.),  ως κατωτέρω :

«  Από  κλοπές  που  σημειώθηκαν  τις  τελευταίες  ημέρες  τέθηκαν  εκτός  λειτουργίας  δύο  ακόμη  αντλιοστάσια  ΤΟΕΒ,  με  
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η άρδευση εκατοντάδων στρεμμάτων στη Σκάλα Φιλιατών και Ροδοτοπίου Ιωαννίνων. Οι δύο  
ΤΟΕΒ αδυνατούν να καλύψουν το κόστος αποκατάστασης των ζημιών, ενώ αδυναμία έχουν εκδηλώσει και οι δύο Δήμοι της  
περιοχής ευθύνης τους. Το κόστος τους για το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Σκάλας Φιλιατών ανέρχεται σε 42.000 ευρώ πλέον  
ΦΠΑ και στο αντλιοστάσιο Ροδοτοπίου σε 45.000 ευρώ  με ΦΠΑ. 
Γνωρίζοντας ότι σε λίγες ημέρες οι αγρότες θα πρέπει να αρδεύσουν τις καλλιέργειές τους,  θεωρούμε ότι η Περιφέρεια  
Ηπείρου είναι υποχρεωμένη, ειδικά στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, να συνδράμει το έργο των ΤΟΕΒ και των Δήμων  
για την αποκατάσταση των ζημιών. 
Έχοντας υπόψη τα στενά χρονικά περιθώρια που υπάρχουν προτείνω όπως τα δύο έργα γίνουν με τη διαδικασία  του  
κατεπείγοντος με πλήρη διαφάνεια,  ήτοι με ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας,  
δημοσίευση  στον  τύπο  των  δυο  περιφερειακών  ενοτήτων  και  με  παράλληλη  ενημέρωση  των  εργοληπτικών  φορέων  
Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. 
Παρακαλώ για την έγκριση της ανωτέρω πρότασης. » 
και όπως την ανέπτυξε στη συνεδρίαση

5. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων
& ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα της συνεδρίασης)

                 Αποφασίζει ομόφωνα
           (απόφαση: 11/43/1 &6 -6-2011)

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση των κάτωθι έργων:

α) Αποκατάσταση ζημιών Αντλιοστασίων Υψηλής Ζώνης Σκάλας Φιλιατών, προϋπολογισμού 55.000,00 €  με Φ.Π.Α.

β) Αποκατάσταση ζημιών στο Α4 αντλιοστάσιο Ροδοτοπίου, προϋπολογισμού   45.000,00 με Φ.Π.Α.

Για την ταχεία ολοκλήρωσή των παραπάνω έργων, λόγω του επείγοντος του χαρακτήρος των, που συνίσταται στο γεγονός 
ότι υπέστησαν φθορές από κλοπές βασικών εξαρτημάτων κ.λ.π. και πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν για να καλύψουν τις  
καλλιέργειες, οι οποίες ήδη έχουν ανάγκες ποτίσματος κλπ., θα υπογραφούν οι απαραίτητες  Προγραμματικές Συμβάσεις με 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας και τους αντίστοιχους ΤΟΕΒ και θα τηρηθεί η διαδικασία του 
διαγωνισμού με πρόσκληση περιορισμένου αριθμού εργοληπτών, μέσω των Συλλογικών Οργάνων Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (Ε.Δ.Ε.)

Οι πιστώσεις των παραπάνω έργων θα διατεθούν από  το πρόγραμμα ΚΑΠ  της Περιφέρειας Ηπείρου έτους 2011 
και από τη ΣΑΕ 030, κατά 50/% από το καθένα.

Β) Να αποσταλεί επιστολή στις Αρχές της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να εντείνει τη φύλαξη σε όλους 
τους χώρους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο κλοπών κερδοφόρων υλικών, που επαναδιατίθενται στην αγορά. 
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Σημειώνεται ότι:
1) Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ», επεσήμανε και την ανάγκη να μην αποτελέσει η παρούσα απόφαση κακό  
προηγούμενο, τόσο όσον αφορά τις ευθύνες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης , όσο και των Δήμων.
Επίσης,  επεσήμανε  την ανάγκη της φύλαξης των εγκαταστάσεων,  προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια  περιστατικά  
κλοπών.

2)  Η  παράταξη  «ΛΑΪΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΗΠΕΙΡΟΥ» συμφώνησε   τόσο  με  την  ανάγκη  της  αποκατάστασης  της  
λειτουργικότητας  των  έργων,    όσο  όμως  και  με  την  ανάγκη  λήψης  των  απαραίτητων  μέτρων  για  τη  φύλαξη  των  
εγκαταστάσεων σε όλη την Ήπειρο, καθότι το φαινόμενο των κλοπών είναι πλέον εκτεταμένο. 

3) Η παράταξη «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο υπερψήφισε την εισήγηση και υπέβαλε και  πρόταση για σύγκληση επιχειρησιακής  
σύσκεψης με συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό της συγκεκριμένης σπείρας, που διαπράττει τις κλοπές  
του υλικού στα αντλιοστάσια.

4) Η παράταξη  «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» παρατήρησε την απουσία του κράτους ακόμη και σε αυτό το  
ζήτημα, με όλα τα εύλογα αποτελέσματα. 

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