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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
signed by Ministry of
Από το αριθμ. 9/29-6-2021 Πρακτικό Συνεδρίασης
Ministry of Digital Digitally
Digital Governance, Hellenic
Republic
Governance,
του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ. 95/2019
ανακήρυξη του
Date: 2021.07.13 09:41:18
Hellenic Republic EEST
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 01/09/2019 και 16-2-2021 πρωτόκολλα ορκωμοσίας), το οποίο
Reason:
Location: Athens
συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης ( σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ.Α΄55/11-3-2020
Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρ. 2 του ν.4682/2020, ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020)- συνεδρίαση, στα Ιωάννινα (Διοικητήριο), στις
είκοσι εννέα (29 ) του μηνός Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.
90422/1424/22-06-2021, Πρόσκλησης της Προέδρου του
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. 1. Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα, Πρόεδρος του Π.Σ.
2.Τρομπούκης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
3. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ.
Γ. 1. Ψαθάς Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας
2. Πιτούλης Θωμάς, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Θεπρωτίας
3. Σιαράβας Κωνσταντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων
4. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος), Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας
Δ. 1. Νάκου – Δασούλα Αγνή, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
2. Πότσης Οδυσσεύς, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
3. Γοργόλης Βασίλειος, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
4. Κατέρης Ιωάννης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
5. Σπυρέλης Μιχαήλ, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
6..Σίμου –Τάσιου Αναστασία, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
7. Λάμπρου Αλκιβιάδης, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου
Ε. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»:1. Πατήλας Κωνσταντίνος 2.Βαρέλης Δημήτριος 3.Φώτης Φώτιος 4.Δηλαβέρη Ρεγγίνα
5.Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα 6.Τσιάρα Σταυρούλα 7.Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα) 8.Γκαρτζονίκας Ηλίας 9.Γαϊτανίδης
Πρόδρομος (Μάκης) 10.Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα) 11.Παπαχρήστου Βασίλειος 12.Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης) 13.Παργανάς
Σταύρος 14.Καλούδης Βασίλειος 15.Γούσης Χρήστος 16.Ματσίρας Χρήστος 17.Γκούμας Αχιλλέας
Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» : 18.Γκίζα Ουρανία (Ράνια) 19.Σακαρέλης Δημήτριος 20.Ζάψας Γεώργιος 21..Σπέγγος Αριστείδης
Δημήτριος (Άρης) 22.Λέκκα Χριστίνα 23.Κορωναίος Θεόδωρος
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»:24. Νάνος Ευστάθιος 25.Ριζόπουλος Σπυρίδων 26.Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ» : 27.Δημητρίου Δημήτριος 28.Κιτσανού Μαργαρίτα 29.Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης) 30.Φραγκούλης Παύλος
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 31..Πρέντζας Γεώργιος 32.Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα 33.Κωτσαντής Κωνσταντίνος
ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»: 34.Γαλατάς Ζώης
Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»: 35.Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:36.Αναγνώστου Κωνσταντίνος
Θ. Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος :37.Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)
ΣΤ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου
και Αργυρώ Παππά
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, ευρισκόμενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Ημερήσιας Διάταξης,
Θέμα 3ο
========
Έγκριση σύναψης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού
ποσού 4.339.610,72 €, παροχή εξουσιοδότησης στον Περιφερειάρχη για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Α΄)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

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 4400/30-12-2016 τ.Β΄) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Β΄),
αποφάσεις του Συντονιστή Αποκ/νης Δ/σης Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίας

3.

Τον αριθμ. 42071/6-7-2020 πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε ο
Υπουργός Εσωτερικών και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2938/11-7-2020 τ. Β΄)
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4.

Την επί του θέματος εισήγηση του Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, κου Δημ. Σιώλου με τα συνημμένα
αυτής, όπως κατατέθηκαν στο Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 91109/1435/23-6-2021) (συνημμένα με α/α: 26 στο φάκελο
1/2021 συνημμένων εισηγήσεων κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ.), και στην οποία διαλαμβάνονται τα κάτωθι:

« ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Επί του σχετικού θέματος ημερήσιας διάταξης, θέτω υπόψη του Π.Σ. τα παρακάτω:
Νομικό πλαίσιο –Σχετικά Έγγραφα

1.

N.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης — Πρόγραμμα

Καλλικράτης».

2.

N.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και

2014/25/ΕΕ)» (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

N. 1418/84 (ΦΕΚ A' 23/29.2.1984) «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και το Ν.3669/08 (ΦΕΚ

116/18.06.2008 τεύχος Α') «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.

4.

ΠΔ. 140/27-12-2010 (ΦΕΚ 223Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. A' /27-12-2010) όπως

τροποποιήθηκαν με τη με αριθ. 202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/τ. Β'/30-12-2016) απόφαση του ασκούντος Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και την αριθ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ. B' /03-11-2017)
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

5.

Η με αριθ. πρωτ. 178630/16744/11-12-2020 Απόφαση Έγκρισης των Συμβατικών Τευχών του έργου: «ΕΡΓΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΆΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

6.

Η με αριθ. πρωτ.. 21965/27-11-2020 Απόφαση της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ που αφορά την ένταξη του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

7.

Το με αριθ. πρωτ. 9576/1-2-2021 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί έγκρισης επενδυτικού

δανείου από το Τ.Π. και Δανείων για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την συνομολόγησή του.

Εισήγηση:
Προκειμένου να υπογραφεί Δανειακό Συμβόλαιο στο ποσό της έγκρισης 4.339.610,72€ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και
Δανείων για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», απαιτείται απόφαση από το Περιφερειακό Συμβούλιο περί αποδοχής των όρων
και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου, καθώς και το έγγραφο με το οποίο η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προς σχετικό έλεγχο νομιμότητας.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ' αριθ. 3725-17-14.1.21 απόφασή του (ΑΔΑ:ΩΓΣ8469ΗΗ7-ΙΗΣ)
λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύον θεσμικό πλαίσιο, την υπ' αριθ. 21965-27/11/2020 (ΑΔΑ:ΩΛ7Υ46ΜΤΛ6-06Ε) απόφαση ένταξης του
Υπουργείου Εσωτερικών και την υφιστάμενη δανειακή κατάσταση του δικαιούχου, ενέκρινε τη χορήγηση επενδυτικού δανείου
στην Περιφέρεια Ηπείρου συνολικού ποσού 4.339.610,72 € για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ1386/Β/14-4-2020)ΚΥΑ, με τους παρακάτω ειδικούς όρους:

1. Επιτόκιο χορήγησης:
 Σταθερό (ενδεικτικό) 1,91% για το 75% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα καθώς το ακριβές επιτόκιο από πόρους της ΕΤΕπ
θα καθορίζεται από την ανάληψη του ποσού από την ΕΤΕπ.
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 Σταθερό επιτόκιο 3,10%, για το 25% από το Τ.Π. ΚΑΙ Δανείων, ανεξάρτητα από το χρόνο συνομολόγησης καθώς αφορά
στην εφαρμογή ενός ενιαίου προγράμματος χρηματοδότησης που αποπληρώνεται από το Π.Δ.Ε.

2. Διάρκεια εξόφλησης του δανείου: 15 χρόνια, με έναρξη εξυπηρέτησης την 1/1 του επόμενου της ολοκλήρωσης του έργου
ή της προμήθειας έτους, όπως προκύπτει από τη σύμβαση ανάθεσης του έργου ή της προμήθειας

3. Τρόπος χρηματοδότησης:
Α]κατά 75% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ποσό

€ 3.254.708,04

Β] κατά 25% από πόρους του Τ.Π. & Δανείων, ποσό

€ 1.084.902,68

4. Τοκοχρεολυτική δόση:
Ενδεικτική Συνολική Εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση: € 170.781,60
Α)

€ 125.286,29

Ενδεικτική εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 75% του ποσού του δανείου που θα
προέλθει από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Β)

€ 45.495,30

Σταθερή εξαμηνιαία τοκοχρεολυτική δόση για το 25% του ποσού δανείου που θα
προέλθει από πόρους του Τ.Π. & Δανείων

5. Ασφάλεια δανείου: Η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησης γίνεται από το
Εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [Π.Δ.Ε.]. Στις δανειακές συμβάσεις
περιλαμβάνονται ρήτρα εκχώρησης εσόδων εκ μέρους του δικαιούχου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
σε περίπτωση μη ορθής και σύννομης χρήσης των πόρων του προγράμματος (σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου
11 της υπ' αριθ. 22766/9-4-2020 ΚΥΑ).
6. Πρόσθετη ασφάλεια δανείου: Για Πρόσθετη ασφάλεια του δανείου σε κεφάλαιο, κάθε είδους τόκους, έξοδα κλπ, ο
«Δανειολήπτης» σε περίπτωση κήρυξης έκπτωτου του αναδόχου του Έργου, εκχωρεί στο «Τ. Π. & Δανείων» έως την
ολοκλήρωση και το κλείσιμο του Έργου, όλες τις αξιώσεις του που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από τη σύμβαση
ανάθεσής του Έργου/Προμήθειας και ειδικότερα την εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως.
7. Δικαιώματα: € 3.000,00, τα οποία αναλύονται ειδικότερα ως εξής: α) αμοιβή για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, έλεγχο
και αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων € 1.000,00, β) έξοδα για διαδικασία έγκρισης 1.000,00, γ) δαπάνες για τον
οικονομικό και νομικό έλεγχο των εξασφαλίσεων των δανείων € 1.000,00.

Και με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής της νέας δανειακής σύμβασης, περί χορήγησης δανείου από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προς το Τ.Π. και Δανείων, η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π και Δανείων, δυνάμει της
παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020) ΚΥΑ, να γίνεται από πόρους του Τ.Π, &
Δανείων με τους όρους χρηματοδότησης και τα ποσά συμμετοχής των ήδη υπογεγραμμένων από 11/11/2013 και
29/1/2014 δανειακών συμβάσεων μεταξύ του Τ.Π.Δ. και της ΕΤΕπ, για τη χρηματοδότηση έργων της Τ.Α., των
οποίων οι πόροι έχουν πλήρως απορροφηθεί από τους δικαιούχους.

2. Μετά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης μεταξύ του Τ.Π. και Δανείων και της ΕΤΕπ ανάλογα με τους όρους
χρηματοδότησης και τα ποσά συμμετοχής που θα συμφωνηθούν, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες ενέργειες
για την τροποποίηση των όρων των ήδη εγκεκριμένων ή συνομολογημένων δανείων.

Προκειμένου να μας αποσταλεί το σχέδιο δανειακού συμβολαίου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο
προαναφερόμενο ποσό της έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων, για τον απαιτούμενο από το Ελεγκτικό
Συνέδριο προληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 278 του Ν.3852/2010, θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση του
Περιφερειακού συμβουλίου και αυτή, μετά τον έλεγχο νομιμότητας και σχετικό έγγραφο περί αυτού από την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση να αποσταλούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό του φορέα όπως
προβλέπεται στην με αρ. 46735/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών (ΦΕΚ 3170/τ.Β/1-8-2020) περί
Παροχής Οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού Δήμων, Οικονομικού έτους 2021 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ,
7028/2004 απόφασης (Β' 253), στο άρθρο 2 στην ενότητα Β5 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ και ειδικότερα στην παρ. Β.5.1., είναι:
α) η ύπαρξη εγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμοδίου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του
χρηματοπιστωτικού οργανισμού και β) η ύπαρξη απόφασης του δανειοδοτούμενου φορέα περί αποδοχής όρων του δανείου.

Με το εν λόγω έργο πρόκειται να γίνουν τα ακόλουθα σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, ήτοι:
Το αντικείμενο της οριστικής μελέτης του έργου περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Ξηροποτάμου, εντός
εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη, μέχρι την
πρόσφατη διευθετημένη κοίτη που κατασκευάστηκε στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου

έργου με Τίτλο

«Βελτίωση κεντρικής οδού 49 Μαρτύρων και παρόδων αυτής στην Π.Ε. 1», στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο (ΕΣΠΑ
2007-2013).
Το εξεταζόμενο ρέμα έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών
Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (GR05) (ΦΕΚ 2684, τεύχος B' /06-07-2018) «Έγκριση του Σχεδίου
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΕL05) και της αντίστοιχης
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».
Το ρέμα του Ξηροποτάμου ή αλλιώς ρέμα Λαδοχωρίου έχει αρκετά μεγάλο μήκος και διατρέχει μια λεκάνη συνολικού
εμβαδού περίπου 25 km2 καταλήγοντας κόλπο της Ηγουμενίτσας και ειδικά στην περιοχή του Λαδοχωρίου. Σύμφωνα με την
εγκεκριμένη Υδρολογική Μελέτη μεταφέρει για περίοδο επαναφοράς Τ=50 χρόνια μια παροχή Q=132,00m3/sec. Αυτή η παροχή
αιχμής είναι σημαντική, με αποτέλεσμα να προκαλεί πλημμύρες στην πόλη της Ηγουμενίτσας και κυρίως στο πεδινό τμήμα της
1ης και 3ης Π.Ε. Ηγουμενίτσας. Βασικές αιτίες που προκαλούν αυτές τις πλημμύρες είναι η ανεπάρκεια της υπάρχουσας κοίτης να
ανταπεξέλθει στην απρόσκοπτη λειτουργία του ρέματος κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων καθώς και η μεταφορά
φερτών υλών και πάσης φύσεως απορριμμάτων και άχρηστων υλικών τα οποία καταλήγουν

από ανθρωπογενείς

δραστηριότητες στο ρέμα.
Με την παρούσα μελέτη, προβλέπεται η διευθέτηση του ρέματος Ξηροποτάμου με την εγκεκριμένη χάραξη της μελέτης
οριοθέτησης η οποία δεν έχει μεγάλη απόκλιση από τη φυσική κοίτη του ρέματος.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζοντιογραφικά σχέδια της μελέτης προτείνεται η διευθέτηση του ρέματος Ξηροποτάμου εντός
τεχνητής κοίτης ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, που εκτείνεται από το υφιστάμενο
τεχνικό της περιφερειακής οδού Ηγουμενίτσας έως την πρόσφατη διευθετημένη κοίτη συνολικού μήκους 560μ περίπου:


Από την διατομή 1 έως τη διατομή 2 για μήκος 20μ., η διατομή είναι χοανοειδής με συνολικό πλάτος από 10,50-16,60
μέτρα και μειώνεται καθ' ύψος από τα 4,00μ. έως τα 2,50μ.



Από τη διατομή 2 ως και την διατομή 8-α για μήκος 126μ., η διατομή της διευθέτησης παραμένει σταθερή ανοικτή
ορθογωνική συνολικού πλάτους 16,60μ. και συνολικού ύψους 3,00μ. (Καθαρό άνοιγμα πλάτους 15,80μ. και 2,50μ.).



Προβλέπεται μεταξύ των διατομή 8-α ως και 14-β η κατασκευή γέφυρας 122μ. πλάτους 17,7μ. από οπλισμένο
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 με τη μορφή τρίδυμου κλειστού ορθογωνικού οχετού διαστάσεων 3μ.Χ5,0μ.Χ2,5μ. με
ενδιάμεσα τοιχία πάχους 0,4μ. για την αποκατάσταση της κυκλοφοριακής σύνδεσης της περιοχής, δεδομένου ότι μέχρι
σήμερα η πρόσβαση λάμβανε χώρα μόνο με τα πόδια μέσα από την κοίτη του ρέματος, με ότι αυτό συνεπάγεται για
την ασφάλεια των πολιτών.



Από τη διατομή 14-β ως και την διατομή 18 για μήκος 70μ. και από τη διατομή 20 ως και την διατομή 29 για μήκος
180μ., η διατομή της διευθέτησης παραμένει σταθερή ανοικτή ορθογωνική συνολικού πλάτος 16,60μ. και συνολικού
ύψους 3,00μ. (Καθαρό άνοιγμα πλάτους 15,80μ. και ύψους 2,50μ.).



Ανάντη της διευθέτησης προβλέπεται διπλός οχετός 4,00μ.Χ5,00μ. μήκους 30μ. και προσαρμογή –σύνδεση του έργου
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με τον υπάρχοντα ορθογωνικό οχετό ομβρίων διαστάσεων 4,00μ.Χ5,00μ που διασχίζει την Περιφερειακή Οδό μήκους
23μ.
Η κλίση η οποία εφαρμόσθηκε σε όλο το μήκος του διευθετημένου ρέματος είναι ί=0.0125.
Επιπλέον στο Ο.Τ. 75 (κοινόχρηστο) και εν επαφή με το ρέμα, θα κατασκευαστεί οδός πρόσβασης πλάτους 5μ. για
καθαρισμό του κεντρικού ρέματος Λάκκας από μηχανήματα και φορτηγά.
Επίσης από την διατομή 18 ως και τη διατομή 20, δεν προβλέπεται στην παρούσα μελέτη κατασκευή έργου καθώς έχει
προβλεφθεί γέφυρα περίπου 40 μ. σε άλλο έργο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι γενόμενες εκσκαφές θεμελίων για την κατασκευή των παραπάνω τεχνικών έργων θα
απαιτήσουν επιπλέον χώρο 2μ. περίπου εκατέρωθεν των υπό διευθέτηση τμημάτων, ενώ κάτω από τα τεχνικά θα λαμβάνει
χώρα εξυγίανση υπεδάφους, για την ασφαλή θεμελίωσή τους.
Τέλος για την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης και τη δημιουργία του υποβάθρου, εκτός των γενόμενων
τοπογραφικών αποτυπώσεων, χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό αρχείο του σχεδίου πόλης και της πράξης εφαρμογής

1ης

Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας και στο οποίο υπάρχουν οι πληροφορίες που αφορούν τα οικοδομικά τετράγωνα
και τις ιδιοκτησίες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν τα σχέδια των εγκεκριμένων μηκοτομών των δρόμων του σχεδίου πόλης 1ης Π.Ε.
Το σύστημα αναφοράς που χρησιμοποιήθηκε για την εξάρτηση των μετρήσεων είναι το ΕΓΣΑ 87 όπως αυτό υλοποιείται
μέσω του δικτύου HEPOS.
Θα πρέπει να σημειωθεί τέλος, ότι στις άκρες του ανοικτού αγωγού καθώς επίσης και εκατέρωθεν της κλειστής διατομής
- γέφυρας θα κατασκευαστούν μεταλλικά κιγκλιδώματα υδραυλικών έργων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες συνολικού
μήκους 785m.
Ως υλικό κατασκευής των σκυροδεμάτων τοίχου και θεμελίου χρησιμοποιήθηκε το σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ενώ
σαν σκυρόδεμα εξομάλυνσης χρησιμοποιήθηκε σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Στο έργο περιλαμβάνονται και τα εξής:
Υποέργο 1: Εργολαβία έργου: ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Υποέργο 2: Αρχαιολογικές έρευνες & εργασίες (Εφορεία Αρχαιοτήτων
Θεσπρωτίας)
Υποέργο 3: Μεταφορά Δικτύων ΔΕΔΔΗΕ

4.180.000.00€

150.000,00€
9.610,72€

Η συνολική δαπάνη όλων των υποέργων ανέρχεται στο ποσό των 4.339.610,72€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου:
την έγκριση και αποδοχή σύναψης επενδυτικού δανείου συνολικού ποσού 4.339.610,72€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, με τους παραπάνω όρους και προϋποθέσεις, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΓΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης»
και την υπογραφή του σχετικού δανειακού συμβολαίου και την παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς τον κ. Περιφερειάρχη
για την υπογραφή του δανειστικού

συμβολαίου, όπως για ότι σχετικώς απαιτείται για την υλοποίηση της ως άνω

απόφασης»
5.

Την τοποθέτηση του κ. Περιφερειάρχη, που πρότεινε να γίνει αποδεκτή η ως άνω εισήγηση

6.

Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και μελών του Π.Σ.
& ό,τι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης,
(αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης)
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(απόφαση: 9/25/29-6-2021)
Εγκρίνει τη σύναψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «ΕΡΓΑ
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Π.Η.», ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», συνολικού
ποσού 4.339.610,72 € και την υπογραφή του σχετικού δανειακού συμβολαίου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις,
όπως περιγράφονται στην ως άνω αναγραφόμενη εισήγηση (υπό στοιχ. 4).
Εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Ηπείρου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου, όπως για ό,τι σχετικώς απαιτείται
για την υλοποίηση της απόφασης
Σημειώνεται ότι:
Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» ψήφισε θετικά, αλλά ζήτησε από την Περιφερειακή Αρχή, να ετοιμάσει ένα σχέδιο
προτάσεων για το Πρόγραμμα «ΤΡΙΤΣΗΣ» και να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για την τελική πρόταση, όταν θα την
έχει έτοιμη και να μην έρχονται αποσπασματικά ένα – ένα τα έργα.
Μειοψηφούν:
1. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία συμφωνεί με την αναγκαιότητα του έργου – είναι εξάλλου στις άμεσες
προτεραιότητές τους αυτού του είδους τα έργα – αλλά διαφωνούν με τη σύναψη του δανείου.
Διαφωνούν με αυτές τις διαδικασίες εκτέλεσης των έργων, γιατί αρχίζει το Κεντρικό Κράτος να συνηθίζει την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στη σύναψη δανείων για την εκτέλεση έργων βασικής υποδομής.
Επιπλέον, τόνισαν την ανάγκη να γίνει για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες από μία μελέτη για τα αποστραγγιστικά και
αντιπλημμυρικά έργα.
2.

Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στην ΗΠΕΙΡΟ», η οποία ψήφισε και αυτή θετικά για την αναγκαιότητα του έργου,
αλλά διαφώνησε με την δανειακή σύμβαση.
Με την ευκαιρία επεσήμαναν και την ανάγκη πλήρους ενημέρωσης για την εκτέλεση των έργων, έτσι ώστε το Περιφερειακό
Συμβούλιο να είναι σε θέση να γνωρίζει την πορεία τους, το κόστος τους, εάν υπάρχουν αστοχίες, ελλείψεις προηγούμενων
αναθέσεων, τμηματικές παρεμβάσεις κ.λπ.

3.

Η παράταξη «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», η οποία είναι υπέρ της συνέχισης του έργου αυτού, αλλά διαφωνεί στο θέμα της
σύμβασης δανειοδότησης.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής:
Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

Η Πρόεδρος του Π.Σ.
Μπραΐμη – Μπότση Σταυρούλα
Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ
Τρομπούκης Δημήτριος

Ακριβές Απόσπασμα
Η Γραμματέας του Π.Σ.
Αργυρώ Παππά

Ο Γραμματέας του Π.Σ.
Γκαμπρέλας Δημήτριος
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