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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το αριθµ. 18/2011 Πρακτικό Συνεδρίασης 

 
του Περιφερειακού Συµβουλίου Ηπείρου (άρθρο 113 Ν 3852/2010 και αριθµ. 282//2010 ανακήρυξη  του  

Πολυµελούς  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, η οποία διορθώθηκε µε την αριθµ. 284/2010 όµοια του ιδίου ∆ικαστηρίου, καθώς και την 
13/2011 απόφαση του Τριµελούς  ∆ιοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων και τα  από  20-12-2010, 14-2-2011, 24-2-2011 και 28-2-
2011 Πρωτόκολλα ορκωµοσίας),  το οποίο συνεδρίασε δηµόσια στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων Π.Σ. (∆ιοικητήριο 
β΄ όροφος), στις τριάντα (30) του µηνός Νοεµβρίου του έτους  2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15.00, κατόπιν της µε αριθµ. 
πρωτ.  οικ.  85694/3185/23-11-2011 Πρόσκληση του  Προέδρου του  

 
Στη συνεδρίαση, στην οποία κλήθηκαν νοµίµως όλα τα µέλη του Π.Σ. παραβρέθηκαν και  µετείχαν οι: 

Α.  Αλέξανδρος Καχριµάνης,  Περιφερειάρχης Ηπείρου. 
Β. 1. Κωνσταντίνος Πέτσιος, Πρόεδρος του Π.Σ. 
    2. Στέφανος Ζούµπας,  Γραµµατέας του Π.Σ. 
Γ.    1. Βασίλειος Ψαθάς,  Αντιπεριφερειάρχης   Άρτας 
      2. Θωµάς Πιτούλης, Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας 
     3. Ευστράτιος  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας 
∆.   1.  Ιωάννης Καραµπίνας, Θεµατικός  Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      2. Οδυσσέας Πότσης, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου 
      3. Παντελής Κολόκας, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου     
Ε.   Περιφερειακοί Σύµβουλοι:  
1. Κατέρης Ιωάννης 2. Αντώνιος Γαλάνης 3. ∆ιονύσιος ∆ιβάρης  4. Ιωάννης Παπαγιάννης του Γεωργίου  5.  Ιωάννης Παπαγιάννης 
του Χρήστου  6. Νικόλαος Κάτσιος 7. ∆ηµήτριος ∆ηµάκος 8. Αναστάσιος ∆ηλαβέρης 9. Νικόλαος Κώτσιος 10. Αντιγόνη - Βασιλική 
Φίλη- Πασχάλη  11. Παπατσίµπας Γεώργιος 12.Μιχαήλ Πλιάκος 13. Νικόλαος Καττής 14. Γεώργιος Μπαλτογιάννης 15. Μαρία 
Τσουλάκη 16. Κωνσταντίνος Ντέτσικας 17. Σταύρος Παργανάς  18. Βασίλειος Παπαχρήστου 19. Ιωάννης Ευθυµίου  20. Νικόλαος 
Ανατολιωτάκης 21. Θεοφάνης Μικρούλης 22. Βασίλειος Γιολδάσης 23. Ευάγγελος Αργύρης  24. Κων/νος Μπόβολος 25. 
Κωνσταντίνος Φώτης 26.Γρηγόριος Τζιοβάρας 27. Αθηνά Ιωάννου 28. Μιχαήλ Κασσής 29. Καλλιρρόη Ζηκίδου -Ντάσση 30. 
Κων/νος Αρβανίτης 31. Γεώργιος Ζάκας  32. ∆ήµητρα Αναγνώστου 33. Κωνσταντίνος Κωτσαντής 34. Βασίλειος Ζιώβας 35. 
Ιωάννης Παπαδηµητρίου 36.  Νικόλαος Ζήκος 
 
∆εν παραβρέθηκαν οι.:  
1) Χαράλαµπος Μπάτσης, Αντιπρόεδρος Π.Σ.     
2) Θεοδώρα (Τατιάννα) Καλογιάννη, Αντιπεριφερειάρχης  Ιωαννίνων, λόγω απουσίας της για Υπηρεσιακούς λόγους στο 
εξωτερικό 
3) Οι κ.κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1) Χρήστος Κύρκος 2) Ιωάννης Γιαννακάκης 3) Βασίλειος Χριστοφορίδης 4) Μιχαήλ 
Σπυρέλης 5) Βασίλειος Κατσαµώρης 6) Παύλος Μίχας 7) Κωνσταντίνος Παπανδρέου 8)  Χρήστος Παπαβρανούσης 9) Πρόδροµος 
Χατζηεφραιµίδης, τακτικά µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου, αν και νόµιµα κλήθηκαν. 
 
ΣΤ. Για τη Γραµµατειακή υποστήριξη  παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας: Θεοδώρα Μήτσιου, Αργυρώ 
Παππά, Κατηρτζίδη Ανθούλα 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης υπηρεσιακοί παράγοντες, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πολλοί πολίτες 
ενδιαφερόµενοι για τα  συζητούµενα θέµατα. 
 
Το Περιφερειακό Συµβούλιο Ηπείρου, ευρισκόµενο σε απαρτία, συζήτησε και αποφάσισε για το παρακάτω, Εκτός Ηµερήσιας 
∆ιάταξης,  θέµα  : 
 

2ο Θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης     
====================== 

 
Παρέµβαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, µε αφορµή το τέλος ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. 
 

 
Το Περιφερειακό  Συµβούλιο  Ηπείρου  έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

2. 2) Τον αριθµ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονισµό λειτουργίας του Περιφερειακού Συµβουλίου, που εξέδωσε 

ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  ∆ιακυβέρνησης και δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Β΄)  

3. την εισήγηση της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» όπως κατατέθηκε στο Συµβούλιο (Α.Π./Π.Σ.: 

87417/3336/30-11-2011) (συνηµµένα µε α/α: 157 στο φάκελο 3/2011 συνηµµένων εισηγήσεων κ.λ.π. στα 

θέµατα Π.Σ.) ως εξής: 

4. Τις τοποθετήσεις  του κ. Περιφερειάρχη και των επικεφαλής των παρατάξεων του Π.Σ.  
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5. &  ότι διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
 
(αναλυτικά στα αποµαγνητοφωνηµένα κείµενα της συνεδρίασης) 
 
                                    Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
                        (απόφαση:18/86/30-11-2011) 
 
Tην παρέµβασή του προκειµένου: 
• να απαλλαγούν οι ευπαθείς και χαµηλόµισθες οµάδες από το τέλος ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ 
• να µην γίνεται διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος, όταν οι καταναλωτές δεν µπορούν να πληρώσουν το τέλος 

ακινήτου, 
χωρίς να έχει  τη δυνατότητα όµως να ανακοινώσει στους πολίτες ότι δεν πρέπει να πληρώνουν το παραπάνω 
τέλος. 
 

Μειοψηφούν: 

1) Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», η οποία θα συµφωνούσε µε µια απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου, η οποία : 
α) θα χαρακτήριζε άδικο «το χαράτσι» των ακινήτων, που έχει αποφασισθεί να εισπραχθεί µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ 
β) θα υποστήριζε όσους διώκονται, µε την κάλυψη νοµικής Υπηρεσίας  
γ) θα διέθετε συγκεκριµένο συνεργείο, προκειµένου να κάνει τις συνδέσεις σε όσους κάνει η ∆ΕΗ διακοπή ρεύµατος. 
Μια απόφαση δηλαδή,  όπου το Περιφερειακό Συµβούλιο  θα γινόταν αρωγός στα λαϊκά στρώµατα. 
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση έκδοσης ψηφισµάτων, χωρίς αποτέλεσµα, τους βρίσκει αντίθετους.  
Εξ’ άλλου,  δεν πιστεύουν στο θεσµό του Π.Σ. για να λύσει προβλήµατα και ειδικά αυτού του είδους. 
Εκείνοι πιστεύουν στον κόσµο και στο πως οργανώνουν την πάλη τους στο χώρο εργασίας, στην κατεύθυνση της ανυπακοής και 
της µη υλοποίησης αυτών των νόµων που «γδέρνουν» τον κάθε εργαζόµενο. 
Επίσης θα συµφωνούσαν µε την φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας και όχι των λαϊκών στρωµάτων.  
 
2) Η παράταξη «ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ» υπερψήφισε την εισήγηση που κατέθεσε για το θέµα και την πρότασής της για:  
α) πολιτική καταδίκη του µέτρου επιβολής έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων επιφανειών (γνωστού και ως 
«χαράτσι της ∆ΕΗ»)  
β) κατάργηση της αντισυνταγµατικής διάταξης του άρθρου 53 του νόµου 4021/2011,  και  
 γ) ενεργητική συµπαράσταση, ώστε να µην διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στους συµπολίτες, που έχουν πληρώσει τον 
υπόλοιπο λογαριασµό της ∆ΕΗ αλλά αρνούνται να πληρώσουν το συγκεκριµένο «χαράτσι». 
 
3) Η παράταξη «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ», συµφώνησε µε την εισήγηση του θέµατος και µε την πρόταση 
της παράταξης «ΑΥ.ΡΙ.Ο για την Ήπειρο, διαφωνώντας µε αυτή την ταξική πολιτική εκ µέρους της  Κυβέρνησης, η οποία οδηγεί  
στην εξαθλίωση του κάθε εργαζόµενου και του κάθε µικροµεσαίου και αφήνει  ανέπαφο το κεφάλαιο, το οποίο ακόµη και αν 
ελάχιστα είχε φορολογηθεί θα είχαν συγκεντρωθεί πολύ  περισσότερα χρήµατα. 
 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Το παρόν Πρακτικό, αφού συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως εξής: 
 
       Ο Πρόεδρος του Π.Σ. 
       Κωνσταντίνος Πέτσιος 
    
       Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. 
       Χαράλαµπος Μπάτσης 
 
       Ο Γραµµατέας  
       Στέφανος Ζούµπας 
Η Πρακτικογράφος 
 
 

     Ακριβές Απόσπασµα 
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