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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αρικμ.   14/18-12-2018  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 και 22-3-2018  Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε κατεπείγουςα  (παρ. 2 του άρκρ. 167 του Ν.3852/2010) ςυνεδρίαςθ, ςτα 
Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  δζκα οκτϊ (18) του μθνόσ Δεκεμβρίου του ζτουσ 2018, θμζρα 

Τρίτθ και ϊρα 15.15, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. οικ. 186194 / 5004/18-12-2018  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του, ςτθν οποία 
αναγράφεται και ο λόγοσ του κατεπείγοντοσ. 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  

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

      
 
 Θζμα μόνον  

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

Έγκριςη για την υποβολή πρόταςησ ζργου ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020», Άξονα Προτεραιότητασ 1 
«Ενίςχυςη τησ Περιφερειακήσ Ανταγωνιςτικότητασ με Ανάπτυξη τησ καινοτομίασ και των ΣΠΕ», ςτην πρόςκληςη 56/2018 με 
τίτλο «Ψηφιακζσ Τπηρεςίεσ ςτα Μνημεία» 
 

 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) 
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4. Τθν με αρικμ. πρωτ. 185761/14047/18-12-2018 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Διαφάνειασ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, όπωσ κατατζκθκε 

ςτο Συμβοφλιο, με τα ςυνθμμζνα επϋαυτισ παραςτατικά και ςτοιχεία (Α.Π./Π.Σ.:186186/5003/18-12-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 74 

ςτο φάκελο 2/2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π.Σ.), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα εξισ:  

«  ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ για τθν υποβολι πρόταςθσ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020», Άξονα Προτεραιότθτασ 1 

«Ενίςχυςθ τθσ Περιφερειακισ Ανταγωνιςτικότθτασ με Ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των ΣΠΕ», ςτθν πρόςκλθςθ 56/2018 με τίτλο 

«Ψθφιακζσ Τπθρεςίεσ ςτα Μνθμεία» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σο N. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 

87/τ.Αϋ/7-6-2010) και ειδικά τισ διατάξεισ των άρκρων 159 και 245 αυτοφ 

2. Σο Π.Δ. 140 /2010 «Οργανιςμόσ Περιφζρειασ  Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Αϋ /27-12-2010) όπωσ τροποποιικθκε με τθ με αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ.Βϋ/30-12-2016) απόφαςθ του αςκοφντοσ κακικοντα Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ Ηπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ  και τθν υπ' αρικμ. πρωτ.: 202855/27-12-2016 (ΑΔΑ: 62Ν3ΟΡ1Γ-ΓΣΔ) απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου και Δυτικισ Μακεδονίασ που αφορά τθν «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου»(Φ.Ε.Κ. 4400/τ.Βϋ/30-12-2017). 

3. Σθν με αρ. πρωτ. 91/03.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ2Δ7Λ9-922) Απόφαςθ Ζγκριςθσ τθσ τρατθγικισ για τθν Ολοκλθρωμζνθ Χωρικι Επζνδυςθ 

«Πολιτιςτικι Διαδρομι ςτα Αρχαία Θζατρα τθσ Ηπείρου» 

4. Σθν Πρόςκλθςθ 56/2018, με α.π. 2069/ 26-07-2018 και Α/Α ΟΠ: 2436, ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα « Ήπειροσ», ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΑΞ01 «ΕΝΙΧΤΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΜΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΣΠΕ», ο 

οποίοσ ςυγχρθματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) με τίτλο «Ψθφιακζσ Τπθρεςίεσ ςτα 

Μνθμεία» 

5. Σον Οδθγό τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ψθφιακισ Πολιτικισ για τθν υποβολι προτάςεων ΣΠΕ των φορζων του Δθμοςίου προσ τθ ΓΓΨΠ, 

ςφμφωνα με το νζο διαδικαςτικό πλαίςιο τθσ Εκνικισ Ψθφιακισ τρατθγικισ (ΕΨ) (Ιανουάριοσ 2017 

Η Περιφζρεια Ηπείρου ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ προτίκεται να υποβάλει πρόταςθ ζργου ςτθν 

προαναφερκείςα  πρόςκλθςθ 56/2018 με τίτλο «Ψθφιακζσ Τπθρεςίεσ ςτα Μνθμεία». 

Σο αντικείμενο του Ζργου είναι θ δθμιουργία μιασ ςειράσ ολοκλθρωμζνων ψθφιακϊν ξεναγιςεων, κακϊσ και ενόσ ψθφιακοφ περιβάλλοντοσ 

διάκεςθσ πολυμεςικοφ υλικοφ τουριςτικισ προβολισ τθσ «Πολιτιςτικισ Διαδρομισ ςτα Αρχαία Θζατρα τθσ Ηπείρου» για τουσ 5 βαςικότερουσ 

αρχαιολογικοφσ χϊρουσ κζαςθσ και ακρόαςθσ τθσ Περιφζρειασ (Δωδϊνθ, Νικόπολθ, Καςςϊπθ, Αμβρακία, Γίτανα) και για άλλα ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ, τόςο για τουσ επιτόπιουσ όςο και για τουσ διαδικτυακοφσ επιςκζπτεσ τθσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, το αντικείμενο του Ζργου, περιλαμβάνει: 

• Παραγωγι διαδικτυακϊν και επιτόπιων ψθφιακϊν ξεναγιςεων επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ για τα πζντε (5) Αρχαία Θζατρα τθσ 

Πολιτιςτικισ Διαδρομισ, για χριςθ από ζξυπνεσ φορθτζσ ςυςκευζσ που κα εκμεταλλεφονται τα προθγμζνα τεχνολογικά χαρακτθριςτικά τουσ. 

Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγιςεων κα προχποκζτει  τθ φυςικι παρουςία του χριςτθ ςτο χϊρο των μνθμείων. Η ξενάγθςθ κα μπορεί να 

είναι κακοδθγοφμενθ ι ελεφκερθ και θ ροι τθσ κα εξαρτάται από τθν κζςθ του επιςκζπτθ και το ςθμείο ενδιαφζροντοσ που αναγνωρίηεται 

από τθν εικόνα τθσ κάμερασ τθσ ςυςκευισ (recognition and location based). Οι διαδικτυακζσ ξεναγιςεισ κα λειτουργοφν χωρίσ να 

προχποκζτουν τθ φυςικι παρουςία του χριςτθ ςτο χϊρο του μνθμείου και ενςωματϊνοντασ περιοριςμζνο περιεχόμενο, κα αποτελοφν μια 

πρϊτθ ελκυςτικι παρουςίαςθ των μνθμείων με περιοριςμζνο περιεχόμενο. 

Η παρουςίαςθ του περιεχομζνου των επιτόπιων ψθφιακϊν ξεναγιςεων κα γίνεται μζςω τεςςάρων (4) μοντζλων ψθφιακϊν ξεναγϊν (πχ 

αρχαιολόγοσ, ιζρεια, θκοποιόσ, φφλακασ) που κα δίνουν τθ δυνατότθτα επιλογισ διαφορετικοφ φφουσ και περιεχομζνου ξενάγθςθσ και κα 

ενςωματϊνουν ςτοιχεία διαδραςτικότθτασ ςτθν ξενάγθςθ. 

Σο προγραμματιςτικό περιβάλλον ανάπτυξθσ των ξεναγιςεων κα διατεκεί με άδεια χριςθσ για τθν ενθμζρωςθ του περιεχομζνου των 

ξεναγιςεων κακϊσ και τθν ανάπτυξθ νζων. Θα περιλαμβάνει εφχρθςτο εργαλείο που κα επιτρζπει, ειδικά θ ενθμζρωςθ του περιεχομζνου 

των ξεναγιςεων να γίνεται με τθν ςυμπλιρωςθ πεδίων, χωρίσ να απαιτείται θ ςυγγραφι κϊδικα.  

• Παραγωγι ψθφιακισ ξενάγθςθσ για το ςφνολο τθσ διαδρομισ, βάςθ τθσ κζςθσ του χριςτθ, με παράλλθλθ προςαρμοςμζνθ 

απεικόνιςθ ςθμείων ενδιαφζροντοσ  ςτο χάρτθ. Η ψθφιακι ξενάγθςθ κα είναι διακζςιμθ ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ για χριςθ από 
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ζξυπνθ φορθτι ςυςκευι και κα υποςτθρίηει τθν ξενάγθςθ ςτθν Πολιτιςτικι Διαδρομι, προβάλλοντασ οπτικό περιεχόμενο και αναπαράγοντασ 

αφθγιςεισ για τα θμεία Ενδιαφζροντοσ (Points of Interest) από τα οποία διζρχεται ι πλθςιάηει ο επιςκζπτθσ.  

• Ανάπτυξθ ψθφιακισ πλατφόρμασ διάκεςθσ περιεχομζνου ψθφιακισ προβολισ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ ςτα Αρχαία Θζατρα τθσ 

Ηπείρου και λοιπϊν θμείων Ενδιαφζροντοσ πζριξ τθσ διαδρομισ αυτισ. Σο υλικό που κα φιλοξενείται κα είναι τεκμθριωμζνο, με γεωγραφικι 

αναφορά και ςαφϊσ προςδιοριςμζνα πνευματικά δικαιϊματα. Η πλατφόρμα, λειτουργϊντασ ωσ πάροχοσ περιεχομζνου, κα υλοποιεί 

διαδικτυακζσ προγραμματιςτικζσ  διεπαφζσ (Web API’s) και διεπαφζσ χριςτθ που κα  επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτο διακζςιμο περιεχόμενο 

από επιςκζπτεσ του ιςτοχϊρου ι από άλλεσ εφαρμογζσ, με βάςθ ευρζωσ διαδεδομζνα ανοιχτά πρότυπα διάκεςθσ και ανταλλαγισ 

γεωχωρικϊν δεδομζνων και χαρτϊν. Επιπλζον, κα ενςωματϊνει εργαλεία δθμιουργίασ και παρουςίαςθσ προτεινόμενων τουριςτικϊν 

διαδρομϊν, παρουςίαςθσ εναλλακτικϊν τρόπων πρόςβαςθσ ςτα ςθμεία ενδιαφζροντοσ και ενδεικτικοφσ χρόνουσ μετάβαςθσ, θλεκτρονικό 

θμερολόγιο εκδθλϊςεων, κακϊσ και εργαλεία ςτατιςτικισ ανάλυςθσ και ζρευνασ επιςκεψιμότθτασ.  

• Ανάπτυξθ περιοριςμζνου πρόςκετου ψθφιακοφ πολυμεςικοφ περιεχομζνου για τισ ανάγκεσ των ψθφιακϊν ξεναγιςεων (θχθτικζσ 

αφθγιςεισ, φωτογραφιςεισ, εναζριεσ βιντεοςκοπιςεισ, πανοράματα 360, τριςδιάςτατεσ αναπαραςτάςεισ κτλ).  

Σο ζργο πλαιςιϊνεται από υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για τθν επιμζλεια του υλικοφ των ξεναγιςεων και τον ζλεγχο του παραγόμενου 

ψθφιακοφ περιεχομζνου, κακϊσ και υπθρεςίεσ τεκμθρίωςθσ, παραγωγισ και μετάφραςθσ κειμζνων ςχετικά με τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ 

Πολιτιςτικισ Διαδρομισ. 

Οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ  που κα αναπτυχτοφν κα φιλοξενθκοφν ςτισ δθμόςιεσ υπολογιςτικζσ υποδομζσ νζφουσ του G-Cloud, ενϊ κα γίνει 

προμικεια και πζντε εξυπθρετθτϊν, που κα χρθςιμοποιθκοφν ζνασ ςε κάκε Αρχαίο Θζατρο για να επιτρζπουν τθν γριγορθ τοπικι 

μεταφόρτωςθ των ψθφιακϊν ξεναγιςεων ςτισ ςυςκευζσ των χρθςτϊν. 

Η Πράξθ κα υλοποιθκεί μζςω επτά (7) Τποζργων: 

 Τποζργο 1: Ανάπτυξθ ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν και ψθφιακοφ περιεχομζνου 

 Τποζργο 2: Σεκμθρίωςθ ψθφιακοφ περιεχομζνου περιφερειακϊν ςθμείων ενδιαφζροντοσ  

 Τποζργα 3-6: Σεκμθρίωςθ και ζλεγχοσ ψθφιακοφ περιεχομζνου ςθμείων αρχαιολογικοφ ενδιαφζροντοσ Π.Ε. Ιωαννίνων (ΤΕ 3) / 

Άρτασ (ΤΕ 4) / Πρζβεηασ (ΤΕ 5) / Θεςπρωτίασ (ΤΕ 6) 

 Τποζργο 7: Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία εξυπθρετθτϊν (servers) για τον τοπικό διαμοιραςμό ψθφιακϊν 

ξεναγιςεων 

Ο Προχπολογιςμόσ του Ζργου ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των 355.550,00 € με ΦΠΑ 

Κατόπιν των ανωτζρω: 

Ε ι ς η γ ο φ μ α ς τ ε  

1. Σθν ζγκριςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ / ΕΦΑ Περιφζρειασ για τθν εκτζλεςθ 

όλων των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν υποβολι πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ 56/2018 με τίτλο «Ψθφιακζσ 

Τπθρεςίεσ ςτα Μνθμεία» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ήπειροσ 2014-2020 και τθν αποδοχι των όρων τθσ Πρόςκλθςθσ. 

2. Σθν ζγκριςθ τθσ υποβολισ πρόταςθσ τθ σ Περιφζρειασ Ηπείρου ςε ςυνεργαςία με το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ / ΕΦΑ 

Περιφζρειασ, ςτθν εν λόγω πρόςκλθςθ, με το προαναφερκζν αντικείμενο, 

3. Σθν αποδοχι των Μνθμονίων υνεργαςίασ , μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και των ΕΦΑ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και τθν 

εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου για τθν υπογραφι τουσ, 

4. Σθ εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου για τθν υπογραφι οποιουδιποτε άλλου δικαιολογθτικοφ απαιτθκεί για τθν υποβολι τθσ 

πρόταςθσ 

 
5. Τισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

6. Τθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 14/69/18-12-2018 ) 

Εγκρίνει τθν υποβολι πρόταςθσ ζργου ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ήπειροσ 2014-2020», Άξονα Προτεραιότθτασ 1 

«Ενίςχυςθ τθσ Περιφερειακισ Ανταγωνιςτικότθτασ με Ανάπτυξθ τθσ καινοτομίασ και των ΤΠΕ», ςτθν πρόςκλθςθ 56/2018 με 

τίτλο «Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ ςτα Μνθμεία», ςφμφωνα  με τα όςα διαλαμβάνονται ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ (υπ. 

ςτοιχείο 4) και ειδικότερα,  εγκρίνει: 

 Τθ ςυνεργαςία τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου με το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ / ΕΦΑ Περιφζρειασ για τθν εκτζλεςθ όλων 

των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τθν υποβολι πρόταςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πρόςκλθςθσ 56/2018 με τίτλο 

«Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ ςτα Μνθμεία» του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Ήπειροσ 2014-2020 και τθν αποδοχι των όρων τθσ 

Πρόςκλθςθσ. 

 Τθν υποβολι πρόταςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ / ΕΦΑ 

Περιφζρειασ, ςτθν εν λόγω πρόςκλθςθ, με το προαναφερκζν αντικείμενο, 

 Τθν αποδοχι των Μνθμονίων Συνεργαςίασ, μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και των ΕΦΑ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και τθν 

εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου για τθν υπογραφι τουσ, 

 Τθ εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου για τθν υπογραφι οποιουδιποτε άλλου δικαιολογθτικοφ απαιτθκεί για τθν 

υποβολι τθσ πρόταςθσ 

 

Μειοψηφεί η παράταξη «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», η οποία δήλωςε παροφςα και ψήφιςε « λευκό». 
 

……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Το παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                                 

     Ο Πρόεδροσ του Π.Σ. 
   Σταφροσ Παργανάσ              

  
       

Η Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα           Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι-Κοίλια 
 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου        Ο Γραμματζασ του  Π.Σ. 

Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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