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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 12/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Απόφαση αριθμ. 12/629/19-04-2021
Στα Ιωάννινα, στις δεκαεννέα (19) του μηνός Απριλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
09.30, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλατεία Πύρρου αρ.1), συνήλθε σε δημόσια
συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ
Α’55/11-03-2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ Α΄76), η Οικονομική
Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου (άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, βάσει της αριθμ. 11/44/01-09-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
και της αριθμ. 137868/8816/11-09-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου), κατόπιν της
με αριθμ. πρωτ. οικ. 51580/875/16-04-2021 Πρόσκλησης του Προέδρου της.
Στη Συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νομίμως όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,
μετείχαν οι:
α) Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, Πρόεδρος
β) τα μέλη αυτής:
1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, μέλος
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
5. Βαρέλης Δημήτριος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
6. Κατέρης Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
7. Καλούδης Βασίλειος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
8. Ζάψας Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης), Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
10. Κιτσανού Μαργαρίτα, Περιφερειακός Σύμβουλος, μέλος
Στη συνεδρίαση μετείχε 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 23ο
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας
«Εκπόνηση προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan)
Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας».
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 Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’85) το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α’93) το Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’241), το
Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’133) [Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι»], το Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α’134), το
Ν. 4625/2019 (ΦΕΚ Α’139) και το Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α’197).
2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ.Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4400/2016) και
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163473/24-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου - Δυτ.
Μακεδονίας.
3. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας {Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α/9-3-99)} όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, 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
Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36), τις διατάξεις του Ν. 4270/2014
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
– Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014)», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν και του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ
145/Α΄/2016).
5. Την εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου που
κατατέθηκε πάνω στο θέμα (υποβλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 2102/15-04-2021 έγγραφο,
συνημμένο με αρ. πρωτ. 849/15-04-2021 στον φάκελο εισηγήσεων 2021 Ο.Ε.), στην οποία
η Υπηρεσία, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρει, εισηγείται την έγκριση συνολικής
δαπάνης ποσού 24.800.00 €, που αφορά την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Εκπόνηση
προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) Πάρκου Υψηλής
Τεχνολογίας και Έρευνας», και θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου
με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων
Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022».
6. Ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος.
Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού € 24.800.00 με ΦΠΑ, για την ανάθεση παροχής της
υπηρεσίας «Εκπόνηση προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan)
Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας» και τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης, σε
βάρος των πιστώσεων του έργου της ΣΑΕΠ 530 με ΚΑ 2020ΕΠ53000001 και τίτλο
«Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022»,
σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2102/15-04-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, ως
εξής:
«… Ο Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών στην Ελλάδα, παρά τη σημαντικότητα του, τα τελευταία χρόνια δεν έχει
αναπτυχθεί με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Για την ενίσχυση του, λοιπόν, είναι απαραίτητη μια δέσμη δράσεων
οι οποίες μεταξύ άλλων θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών, με άμεση προτεραιότητα
στη δημιουργία Πάρκων Υψηλής Τεχνολογίας το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο διεθνών
προδιαγραφών και απήχησης, που θα προσελκύσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας της Νέας
Οικονομίας και θα προάγει την ελληνική επιχειρηματικότητα, προσφέροντας παράλληλα ένα έργο υποδομής με
πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία – οικονομία όπως:








Στην ανάπτυξη θέσεων εργασίας σε κτίρια σύγχρονων τεχνολογικών και περιβαλλοντολογικών
προδιαγραφών.
Στη συσπείρωση των επιχειρήσεων του κλάδου με σκοπό την διευκόλυνση επικοινωνίας, συνεργασίας και
κοινοπραξιών μεταξύ των στελεχών τους.
Στην διάθεση εξοπλισμού και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και στην ανάπτυξη προϊόντων και
υπηρεσιών τεχνολογίας.
Στην ανάδειξη του κλάδου σε δυναμική οικονομική οντότητα υψηλού προφίλ, συμπιέζοντας το
λειτουργικό κόστος.
Στην ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.
Στην ενίσχυση εξαγωγικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων.
Στη συνεργία ερευνητικών ιδρυμάτων με τις επιχειρήσεις του κλάδου και αξιοποίηση της έρευνας.

Στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του Πάρκου Υψηλής Τεχνολογίας θα πρέπει πρώτα να καταρτιστεί ένα
πρόγραμμα γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan)
Για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούμε:
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Την έγκριση συνολικής δαπάνης ποσού 24.800.00 €, που αφορά την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας
«Εκπόνηση προγράμματος γενικού στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) Πάρκου Υψηλής
Τεχνολογίας και Έρευνας» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50476/2092/14-04-2021 απόφαση διάθεσης πίστωσης
του Περιφερειάρχη Ηπείρου
Η ως άνω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου με Κ.Α 2020ΕΠ53000001 και
τίτλο «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2020-2022» σύμφωνα με
την ανωτέρω απόφαση διάθεσης πίστωσης του Περιφερειάρχη Ηπείρου ...».

.……………………………………………………………………………………………………………
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε.
ΤΑ ΜΕΛΗ της Ο.Ε.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου

1. Σιαράβας Κων/νος, Αντιπρόεδρος
2. Πότσης Οδυσσέας
3. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης)

Η Γραμματέας
Βασιλική Χ. Βαρτζιώτη

4. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
5. Βαρέλης Δημήτριος
6. Κατέρης Ιωάννης
7. Καλούδης Βασίλειος
8. Ζάψας Γεώργιος
9. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
10. Κιτσανού Μαργαρίτα

