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ΟΡΚΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.  1/21-1- 2019  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, 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 ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ   

είκοςι μία (21) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2019, θμζρα  Δευτζρα και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 4456/145/15-1-2019 
Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του 
  
Σηη ζυνεδρίαζη  παραβρέθηκαν  οι :  
 

Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
    2. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
    3. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Βαρζλθσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3., Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Σπυρζλθσ Μιχαιλ,  Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  
1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Τάτςθσ 
Δθμιτριοσ 6.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Σιαράβασ Κων/νοσ 10.Τςιάρα 
Σταυροφλα  11.Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), 12.Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), 13.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 
14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Μποφμπα Βαςιλικι 17.Γοφςθσ Χριςτοσ  18.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 19. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 20.Πάντοσ Παναγιϊτθσ 21.Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Ντάλλασ Ιωάννθσ 23.Κωνισ Δθμιτριοσ 
24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Ζικοσ 
Νικόλαοσ 29. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Σηη ζυνεδρίαζη δεν  παραβρέθηκαν οι κ.κ.:  

1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
2.Πολυξζνθ (Τηζνθ) Ταπραντηι - Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Π.Σ. 
3. Καττισ Νικόλαοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 

4.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 5.Πότςθσ Οδυςςεφσ 6.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 7.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 8.Βαςιλάκθσ Περικλισ 9.Πάικασ 
Σπυρίδων 10.Ζάψασ Γεϊργιοσ 11.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 12.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 13.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 14.Γιολδάςθσ 
Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 15.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 16.Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, 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 Αργυρϊ 
Παππά  
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ. Δθμιτριοσ Σιϊλοσ, υπθρεςιακοί παράγοντεσ, 
ενδιαφερόμενοι για τα κζματα και ειδικότερα κάτοικοι τθσ παραλίμνιασ περιοχισ  για το 3

ο
 κζμα Η.Δ.,  κ.λπ. 

 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Εκτόσ Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

ΕΚΣΟ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ  
Θζμα 5

ο
  

                               ======== 

Ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Τποδομζσ 
αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα αντιπλθμμυρικισ 
προςταςίασ» 
 

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 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  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 
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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 υπϋαρικμ. 13022/19-4-2018 ΚΤΑ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ  και Οικονομικϊν (ΦΕΚ 1377/24-4-2018 τ. Βϋ) 

5. Σθν με αρικμ. πρωτ. 64834/15-11-2018  ΠΡΟΚΛΗΗ VI  του Τπουργοφ Εςωτερικϊν, -ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟ I» ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ «Τποδομζσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθσ 

ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ», με τίτλο « Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ» 

6. Σθν από 21-1-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Ζργων Περιφζρειασ Ηπείρου, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο  (ςυνθμμζνα με α/α:  20 

ςτο φάκελο 1/2019 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), (με τθν οποία και ςυνυποβλικθκαν τα ωσ άνω υπό ςτοιχ. 4 και 

5) και  ςτθν οποία διαλαμβάνονται τα εξισ:  

«ΘΕΜΑ : Ζγκριςθ υποβολισ αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Τποδομζσ 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ»  

Ζχοντασ υπόψθ:  

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07.06.2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ», 

2. τισ διατάξεισ του Π.Δ. 140/2010 «Οργανιςμόσ Περιφζρειασ Θπείρου» (ΦΕΚ 233/τ. Aϋ/27-12-2010) όπωσ τροποποιικθκαν με τθ με αρικμ. 

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

Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονίασ και τθν αρικμ. 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/τ. Βϋ/03-11-2017) απόφαςθ του υντονιςτι τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου-Δυτικισ Μακεδονία, 

3. τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Αϋ/19.07.2018) «Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ 

Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΛΚΕΝΘ Λ»+ - 

Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ 

και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ 

Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ», 

4. τθν αρικμ. 13022/24-04-2018 (ΦΕΚ 1377/τ.Βϋ) ΚΤΑ, με τθν οποία αποφαςίςτθκε θ εφαρμογι Ειδικοφ Προγράμματοσ Επενδυτικϊν Δανείων 

Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) Αϋ και Βϋ Βακμοφ, ΔΕΤΑ και υνδζςμων ΟΣΑ με τθν ονομαςία «ΦΛΛΟΔΘΜΟ»  

5. τθν αρικμ. πρωτ. 64834/15-11-2018 ΠΡΟΚΛΘΘ VI του ΤΠΟΤΡΓΕΛΟΤ ΕΩΣΕΡΛΚΩΝ για τθν υποβολι αιτιςεων χρθματοδότθςθσ ςτο 

πρόγραμμα «ΦΛΛΟΔΘΜΟ Λ» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Τποδομζσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ 

καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ»,   

θ Περιφζρεια Θπείρου προτίκεται να υποβάλει αίτθμα χρθματοδότθςθσ ΠΡΑΞΘ ςτο πρόγραμμα «ΦΛΛΟΔΘΜΟ Λ» για τθν υλοποίθςθ ζργων 

αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 9.450.000,00 € χωρίσ  Φ.ΠΑ. Θ Πράξθ κα υλοποιθκεί μζςω τριϊν  (3) υποζργων:  

 Τποζργο 1: ΕΡΓΑ ΔΛΕΤΚΕΣΘΘ ΡΕΜΑΣΟ ΞΘΡΟΠΟΣΑΜΟΤ: Σο φυςικό αντικείμενο του υποζργου αφορά ςτθ διευκζτθςθ του ρζματοσ 

Ξθροποτάμου με ορκογωνικι διατομι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα για ςυνολικό μικοσ 560μ. που βρίςκεται ςτθν 1
θ
 Πολεοδομικι 

Ενότθτα τθσ Θγουμενίτςασ.  Θ ζκταςθ προςτατευόμενθσ περιοχισ ανζρχεται ςε 940 ςτρζμματα. 

 Τποζργο 2: ΕΡΓΑ ΔΛΕΤΚΕΣΘΘ ΡΕΜΑΣΟ ΗΑΒΛΑ ΟΛΚΛΜΟΤ ΤΒΟΣΩΝ: Σο φυςικό αντικείμενο του υποζργου αφορά ςτθ διευκζτθςθ του 

ρζματοσ Ηάβιασ οικιςμοφ υβότων, ςφμφωνα με τθν εγκεκριμζνθ χάραξθ τθσ μελζτθσ οριοκζτθςθσ (ΦΕΚ 248Δϋ/2016).  Ειδικότερα, 

ςφμφωνα με τα οριηοντιογραφικά ςχζδια τθσ μελζτθσ επιλζχκθκε ζνασ ορκογωνικόσ αγωγόσ από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κατθγορίασ 

C30/37 πλάτουσ 4 m, για όλο το μικοσ του (1.374,09 μ)  ςτον άξονα του προβλεπόμενου από τθν πολεοδομικι μελζτθ δρόμου, φψουσ 

κυμαινόμενου ανάλογα με το φψοσ των παρειϊν του   υπάρχοντοσ ρζματοσ. Οι ζνκεν και ζνκεν του ρζματοσ δρόμοι προτείνεται να 

λειτουργιςουν ωσ πεηόδρομοι ελάχιςτου πλάτουσ 4 μ. 

 Τποζργο 3: ΔΛΑΜΟΡΦΩΘ ΧΕΛΜΑΡΩΝ ΚΑΛ ΚΑΣΑΚΕΤΘ ΕΡΓΩΝ ΔΛΕΤΚΕΣΘΘ ΡΕΜΑΣΩΝ ΣΘΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΗΑ Σο αντικείμενο του ζργου 

περιλαμβάνει: α) ζργα διευκζτθςθσ και οριοκζτθςθσ των υδατορεμάτων Παντοκράτορα και Καρυδά ςτθν περιοχι που κακορίηεται από 

τα όρια τθσ πόλθσ τθσ Πρζβεηασ, τθσ ΒΛΠΕ και τθσ περιοχισ Παντοκράτορα και β) ζργα διευκζτθςθσ του ρζματοσ τθσ Πάργασ (ι ρζμα 

Σοφςθ) που βρίςκεται ςτθ κζςθ Βάλτοσ του διμου Πάργασ του νομοφ Πρζβεηασ. Εκβάλει ςτον κόλπο τθσ Πάργασ (Λόνιο πζλαγοσ), 

περίπου 1,5χλμ δυτικά τθσ πόλθσ τθσ Πάργασ ςτθ κζςθ παραλία Βάλτου και βρίςκεται περίπου 50,0χλμ βορειοδυτικά τθσ Πρζβεηασ.  
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Κατόπιν των ανωτζρω  

Ειςθγοφμαςτε 

1. Σθν ζγκριςθ τθσ υποβολισ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ «ΕΡΓΑ ΑΝΣΛΠΛΘΜΜΤΡΛΚΘ ΠΡΟΣΑΛΑ ΠΕΡΛΦΕΡΕΛΑ 

ΘΠΕΛΡΟΤ», προχπολογιςμοφ  9.450.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. (11.329.200 € με Φ.Π.Α.)  αποτελοφμενθσ από τα ανωτζρω 

αναφερόμενα τρία (3) υποζργα, ςτο πρόγραμμα «ΦΛΛΟΔΘΜΟ Λ» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Τποδομζσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ 

και αποκατάςταςθ ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ»  

2. Σθν εξουςιοδότθςθ του Περιφερειάρχθ Θπείρου για τθν υποβολι τθσ εν λόγω αιτιςεωσ χρθματοδότθςθσ και τθν υπογραφι οποιουδιποτε 

δικαιολογθτικοφ απαιτθκεί ςχετικά. ». 

7. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων  

8. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

& ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
 

Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

 (απόφαςθ:1/7/21-1-2019  ) 

- Εγκρίνει τθν υποβολι αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ «ΕΡΓΑ ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ», 

προχπολογιςμοφ 9.450.000,00 € χωρίσ Φ.Π.Α. (11.329.200 € με Φ.Π.Α.) αποτελοφμενθσ από τα ανωτζρω αναφερόμενα τρία (3) 

υποζργα, ςτο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟ Ι» ςτον άξονα προτεραιότθτασ «Τποδομζσ αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ και αποκατάςταςθ 

ηθμιϊν από φυςικζσ καταςτροφζσ» με τίτλο «Ζργα αντιπλθμμυρικισ προςταςίασ»  

ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν ωσ άνω αναγραφόμενθ ειςιγθςθ τθσ Τπθρεςίασ (υπό ςτοιχ. 6) και 

- Εξουςιοδοτεί τον Περιφερειάρχθ Ηπείρου για τθν υποβολι τθσ εν λόγω αιτιςεωσ χρθματοδότθςθσ και τθν υπογραφι οποιουδιποτε 

δικαιολογθτικοφ απαιτθκεί ςχετικά. 

 
θμειϊνεται ότι θ παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»,  ψιφιςε ΝΑΙ ςτο παραπάνω επείγον κζμα του Φιλόδθμου για αντιπλθμμυρικά, 

με το ερϊτθμα αν ζχουν ςυνταχτεί οι απαραίτθτεσ μελζτεσ οριοκζτθςθσ κ.λπ. για να αποφευχκοφν κακυςτεριςεισ ςτθν παραπζρα πορεία 
και τθν παρατιρθςθ ότι ζπρεπε να είχε γίνει εκτενισ ςυηιτθςθ ςτο Π για τα αντιπλθμμυρικά ζργα που χρειάηονται ςτθν Ήπειρο και αφοφ 
γίνει αξιολόγθςθ να υπάρχει κατάλογοσ προτεραιότθτασ και από εκεί να επιλζγονται. 
 Εφλογα προκφπτει και θ απορία γιατί επιτρζπουμε ωσ Π να αιωροφνται υπόνοιεσ  και ςυηθτιςεισ πελατειακϊν ςχζςεων με Φορείσ ι και 
πρόςωπα; 

 

Μειοψθφοφν: 

1. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  θ οποία ψιφιςε «λευκό», ζχοντασ κάνει τθν  κάτωκι τοποκζτθςθ: 

« Πρόκειται για ζνα ζργο το οποίο φυςικά χρειάηεται. Προφανϊσ και ςυμφωνοφμε με τθ δθμιουργία όχι μόνον αυτϊν αλλά ςυνολικοφ 
ςχεδιαςμοφ για αντιπλθμμυρικά ςε όλθ τθν Περιφζρεια που τακτικά πλιττεται,  Σι βλζπουμε όμωσ; Αντί να χρθματοδοτθκεί απευκείασ από 
το ΠΔΕ (πρόγραμμα δθμοςίων επενδφςεων) υποχρεϊνουν τθν Περιφζρεια πρακτικά να πάρει δάνειο από το ΣΠ & Δ( Σαμείο Παρακατακθκϊν 
& Δανείων) και τθν ΕΣΕπ (Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων) το οποίο κα πλθρϊνει το ΠΔΕ. 
Αυτι θ εξζλιξθ δεν μασ είναι αδιάφορθ. Δεν διαςφαλίηεται δθλαδι ςτθν πραγματικότθτα θ Περιφζρεια οφτε ότι δεν επιβαρφνεται.  
Παρακολουκϊντασ μάλιςτα τουσ όρουσ «αςφάλειασ του δανείου» βλζπουμε ότι οφτε λίγο οφτε πολφ υποκθκεφεται οποιοδιποτε ζςοδο  ςε 
περίπτωςθ που κινδυνεφςει το δάνειο. 
τθν ουςία, το ΤΠΕ χρθματοδοτεί και θ Περιφζρεια  μπαίνει εγγυθτισ με ό,τι ζχει και δεν ζχει. 
Αποδεικνφεται ότι ζργα τα οποία καλφπτουν πραγματικζσ ανάγκεσ του λαοφ, όπωσ θ ανάγκθ για αντιπλθμμυρικά ζργα,  γίνονται μόνο όταν 
κάποιο επιχειρθματικό κεφάλαιο ζχει ςυμφζρον, ςτθν περίπτωςι μασ, οι τράπεηεσ. 
Εμείσ ςυμφωνιςαμε με τθν αναγκαιότθτα του  ζργου. Ιταν αν κζλετε και απαίτθςθ να γίνει και όχι μόνο ςτθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι. Δεν 
μποροφμε όμωσ να ςυμφωνιςουμε με τζτοιουσ όρουσ δανειςμοφ. 

Ωσ εκ τοφτου ψθφίηουμε λευκό.» 
 

2.  Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ»,θ οποία  ψιφιςε ,επίςθσ, «λευκό» 

……………….……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα            ταφροσ Παργανάσ 
Η Πρακτικογράφοσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου 
                          
            

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

ΑΔΑ: Ψ8ΔΓ7Λ9-ΩΗΔ
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