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ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 14ης /27-11-2020   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 

(παρ. 6 του άρθρου 170 του Ν. 3852/2010) 
============================================== 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου στην  κατεπείγουσα -διά περιφοράς- συνεδρίασή του, που 
πραγματοποιήθηκε στις  είκοσι επτά (27) του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου (Διοικητήριο), συζήτησε το θέμα που έλαβε 
αριθμό απόφασης  66,  έτους 2020:  
   
Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: 

Θέμα 1 : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρόσκληση υποβολής προσφοράς της 
εταιρείας «PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία, Ειδικός Εκκαθαριστής Ιδρυμάτων», 
ως ειδικού εκκαθαριστή και για την αγορά ακινήτου της υπό εκκαθάριση εταιρείας «ΑΤΕ leasing 
Α.Ε.» ήτοι : «Οικόπεδα επί των Ο.Τ. 39, 40 & 41, συνολικής έκτασης, κατόπιν ρυμοτόμησης, 9.347,64 
τ.μ. , με υφιστάμενο κτίριο αποθήκης, επιφάνειας κύριων χώρων 3.838,66 τ.μ. , στο Κάτω 
Νεοχωρόπουλο, Δήμος Ιωαννιτών, με τιμή πρώτης προσφοράς 414.000 € και εγγύηση συμμετοχής 
20.700,00 € και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας 
συμμετοχής στην πλειοδοσία μέχρι και την τυχόν ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, εφόσον 
πλειοδότης αναδειχθεί η Περιφέρεια Ηπείρου 
Περίληψη απόφασης: Ενέκρινε , κατά πλειοψηφία, τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρόσκληση 

υποβολής προσφοράς για αγορά ακινήτου, συνολικού εμβαδού 9.347,64 τ.μ με υφιστάμενο κτίριο αποθήκης, 
επιφάνειας κύριων χώρων 3.838,66 τ.μ. , στο Κάτω Νεοχωρόπουλο, Δήμος Ιωαννιτών, με τιμή πρώτης 
προσφοράς 414.000 € και εγγύηση συμμετοχής  τουλάχιστον 20.700,00 € και εξουσιοδότησε τον 

Περιφερειάρχη Ηπείρου, για την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας συμμετοχής στην πλειοδοσία μέχρι και την 

τυχόν ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, εφόσον πλειοδότης αναδειχθεί η Περιφέρεια Ηπείρου, με τιμή 
που θεωρεί ότι είναι συμφέρουσα για την Περιφέρεια Ηπείρου. 
 (αριθμ. απόφασης: 14/66/27-11-2020) 
 
 
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Π.Σ. αναρτώνται στο site  
της Περιφέρειας Ηπείρου : 
 http:// www.php.gov.gr/Αποφάσεις/Περιφερειακό Συμβούλιο                                                                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του  Π.Σ. 
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