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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.    8/22-9-2017  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 

του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  
Ιωαννίνων και τα από 30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του 
Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ 
όροφοσ),  ςτισ   είκοςι δφο (22) του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2017, θμζρα  Παραςκευι και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. 
πρωτ.. οικ. 96501/3717/13-9-2017 Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

Στθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία κλικθκαν νομίμωσ όλα τα μζλθ του Π.Σ., παραβρζκθκαν και  μετείχαν οι: 
 Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. 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.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ), Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ   5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ 
– Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα 
Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Μπάγιασ Μιχαιλ 16.Λάηοσ Ιωάννθσ 
17.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 18.Μποφμπα Βαςιλικι 19.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 20.Γοφςθσ Χριςτοσ 21.Βαςιλάκθσ Περικλισ 
22.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 23.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 24.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 26.Κωνισ Δθμιτριοσ 
27.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 28.Ζάκασ Γεϊργιοσ 29.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 30.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 31.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 32.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 33.Ζικοσ Νικόλαοσ  34.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

Στθ ςυνεδρίαςθ δεν παραβρζκθκαν  οι :  
1. Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 2. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
3.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 4.Βαγγελισ Απόςτολοσ 5.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 6.Πάικασ Σπυρίδων 7.Ζάψασ Γεϊργιοσ 8.Κωτςαντισ 
Κωνςταντίνοσ 9.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου και 10.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν 
και νόμιμα κλικθκαν  
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 τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω, Εκτόσ Ημεριςιασ 
Διάταξθσ, κζμα: 

 

 

     ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ 

      Θζμα 2
ο
 

       ======= 
 Ζγκριςθ για άνοιγμα ειδικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ φμβαςθσ φμπραξθσ του Ζργου:  «Εγκατάςταςθ 
Επεξεργαςίασ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου»  και εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ για οριςμό υπαλλιλων 
για τθν διαχείριςθ και κίνθςθ του αντίςτοιχου λογαριαςμοφ. 

 
      Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 
 

1. Σισ 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. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με 

τθν αρικμ. 202855/27-12-2016 απόφαςθ του Γ.Γ. Αποκ/νθσ Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) 
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3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 

661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

4. Σθν αρικμ. 10599/8429/22-9-2017 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π..101251/3856/22-9-2017)  (ςυνθμμζνα με α/α: 64 ςτο φάκελο 1/2017 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα 

του Π..), ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα κάτωκι: 

 «Με τισ διατάξεισ του άρκρου 163 του Ν.3852/2010, το Περιφερειακό υμβοφλιο αςκεί όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που ανικουν ςτθν 

Περιφζρεια εκτόσ από εκείνεσ που ζχουν ανατεκεί με ρθτι διάταξθ ςε άλλο όργανο τθσ Περιφζρειασ. 

Επίςθσ με τισ διατάξεισ του άρκρου 273 του παραπάνω Νόμου προβλζπεται ότι εφαρμοςτζεσ διατάξεισ για τα κζματα 

απόκτθςθσ διαχείριςθσ  προςταςίασ και διάκεςθσ τθσ ακίνθτθσ και κινθτισ περιουςίασ των Περιφερειϊν είναι οι αντίςτοιχεσ 

διατάξεισ του Προεδρικοφ Διατάγματοσ 30/96, ςφμφωνα με τισ οποίεσ, όλεσ οι ειςπράξεισ εςόδων τθσ Ν.Α κατατίκενται ζντοκα και 

ςε λογαριαςμοφσ που ορίηει το Νομαρχιακό υμβοφλιο και επομζνωσ ςιμερα το Περιφερειακό υμβοφλιο. 

Με το υπ. αρικμ. πρωτ. 100599/8429/21-9-2017 ζγγραφο τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν Ζργων τθσ Περιφζριασ Ηπείρου, με κζμα 

«Άνοιγμα ειδικοφ τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ φμβαςθσ φμπραξθσ του ζργου «Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν 

τερεϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου», μασ ηθτικθκε το άνοιγμα τραπεηικοφ λογαριαςμοφ ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν 

υποχρεϊςεων μεταξφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου και του ΙΦ, που ςυςτάκθκε για τθν καταςκευι και λειτουργία του ζργου, για τισ 

ανάγκεσ οικονομικισ διαχείριςθσ κατά τθν λειτουργία του ζργου. 

φμφωνα με το άρκρο 9 παρ. 1 του Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ τ. Αϋ 94/23-6-2010) «Σροποποίθςθ τθσ νομοκεςίασ για τθν 

εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων και τον Εκνικό Οργανιςμό Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ υςκευαςιϊν 

και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ..Α.Π.) και άλλεσ διατάξεισ.», ρυκμίηονται ηθτιματα καταβολισ των ετιςιων ειςφορϊν από τουσ 

Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ, προσ τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων.  

τισ 21/7/2017 υπογράφθκε, μεταξφ τθσ  Περιφζρειασ Ηπείρου (Ανακζτουςα αρχι) τθσ "Αειφορικισ Ηπείρου ΜΑΕΕ" (ΙΦ) 

και τθσ ΣΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΣΕ (αρχικόσ μζτοχοσ ΙΦ) θ φμβαςθ φμπραξθσ για το ζργο «Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν 

τερεϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου».  

Εκ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων Παράρτθμα 16: Απευκείασ φμβαςθ ΙΙ άρκρο 10.8 προβλζπεται ότι:  

« Παράρτθμα 16: Απευκείασ φμβαςθ ΙΙ  

10.8.1 θ Περιφζρεια Ηπείρου κα τθρεί τον ειδικό λογαριαςμό τθσ περίπτωςθσ (γ3) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ν. 

3854/2010, τον οποίο κα ανοίξει το αργότερο εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ. 

10.8.2 Κατ’ εφαρμογι τθσ περίπτωςθσ (γ4) τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 9 του ν. 3854/2010, θ Περιφζρεια Ηπείρου κα 

ςυςτιςει υπζρ του Εκπροςϊπου Κφριων Χρθματοδοτϊν ενζχυρο επί του ωσ άνω λογαριαςμοφ τθσ ςε εξαςφάλιςθ των 

απαιτιςεων των Κυρίων Χρθματοδοτϊν από τισ Κφριεσ υμβάςεισ Χρθματοδότθςθσ. Η υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ενεχφρου κα 

γίνει το αργότερο εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από το άνοιγμα του λογαριαςμοφ. υμφωνείται ότι το ενζχυρο επί του εκάςτοτε 

υπολοίπου του λογαριαςμοφ κα εκτείνεται μζχρι το φψοσ των απαιτιςεων του ΙΦ κατά τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ φμπραξθσ.» 

Ο εν λόγω λογαριαςμόσ κα εξυπθρετεί τισ υποχρεϊςεισ των οικείων ΦοΔΑ ζναντι του ΙΦ, διαμζςου τθσ Περιφζρειασ, οι 

οποίοι (ΦοΔΑ) κα καταβάλλουν τα αντίςτοιχα ποςά μθνιαίωσ ςφμφωνα με τισ χρεϊςεισ και τισ διαδικαςίεσ του μθχανιςμοφ 

πλθρωμϊν που περιλαμβάνονται ςτθν εν λόγω φμβαςθ φμπραξθσ (Παράρτθμα 6). Ειδικότερα, και πζραν των χρεϊςεων από 

τον ΙΦ, κα γίνεται ςυμψθφιςμόσ ςτοιχείων όπωσ π.χ. απομειϊςεων, υςτζρθςθσ απόδοςθσ, ζςοδα από τρίτουσ κ.α. 

Με δεδομζνο ότι οι Σραπεηικοί λογαριαςμοί τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου τθροφνται ςτθν τράπεηα με τθν επωνυμία «EUROBANK 

ERGASIAS A.E.», προτείνουμε : 

 να εγκρίνετε το άνοιγμα  τραπεηικοφ λογαριαςμοφ  ςτθν τράπεηα με τθν επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.», ωσ ειδικόσ 

λογαριαςμόσ διαχείριςθσ του ζργου «Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου», με 

δικαιοφχο τθν Περιφζρεια Ηπείρου, με τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ ενεχφρου υπζρ του Εκπροςϊπου Κφριων Χρθματοδοτϊν 

ςε εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων των Κυρίων Χρθματοδοτϊν από τισ Κφριεσ υμβάςεισ Χρθματοδότθςθσ. Η υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ ενεχφρου κα γίνει το αργότερο εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από το άνοιγμα του λογαριαςμοφ. υμφωνείται ότι το 

ενζχυρο επί του εκάςτοτε υπολοίπου του λογαριαςμοφ κα εκτείνεται μζχρι το φψοσ των απαιτιςεων του ΙΦ κατά τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ φμπραξθσ. 

 Να εγκρίνετε τθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ για οριςμό υπαλλιλων για τθν διαχείριςθ και κίνθςθ του αντίςτοιχου 

λογαριαςμοφ» 
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5. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

6. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

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

 
Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

(απόφαςθ: 8/45/22-9-2017) 

φμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ (υπό ςτοιχ.4): 

Α) Εγκρίνει το άνοιγμα  τραπεηικοφ λογαριαςμοφ  ςτθν τράπεηα με τθν επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.», ωσ ειδικό 

λογαριαςμό διαχείριςθσ του ζργου «Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Αςτικϊν τερεϊν Αποβλιτων Περιφζρειασ Ηπείρου», με 

δικαιοφχο τθν Περιφζρεια Ηπείρου, με τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ ενεχφρου υπζρ του Εκπροςϊπου Κφριων Χρθματοδοτϊν 

ςε εξαςφάλιςθ των απαιτιςεων των Κυρίων Χρθματοδοτϊν από τισ Κφριεσ υμβάςεισ Χρθματοδότθςθσ. 

 Η υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ενεχφρου κα γίνει το αργότερο εντόσ ενόσ (1) μθνόσ από το άνοιγμα του λογαριαςμοφ. 

υμφωνείται ότι το ενζχυρο επί του εκάςτοτε υπολοίπου του λογαριαςμοφ κα εκτείνεται μζχρι το φψοσ των απαιτιςεων 

του ΙΦ κατά τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ φμβαςθσ φμπραξθσ 

Β) Εξουςιοδοτεί τον  Περιφερειάρχθ Ηπείρου κ. Καχριμάνθ,  για τον  οριςμό υπαλλιλων για τθν διαχείριςθ και κίνθςθ του 

αντίςτοιχου λογαριαςμοφ 

 

Μειοψθφεί θ παράταξθ   «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε  «λευκό» 

 
……………….…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

  ταφροσ Παργανάσ               
    

Ακριβζσ Απόςπαςμα        
Η Πρακτικογράφοσ          
   

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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