ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/9-1-2022
===================
Στα Ιωάννινα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου, σήμερα την 9 η του μηνός Ιανουαρίου έτους
2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου (άρθρου 113 Ν.3852/2010, ύστερα από την αριθμ.
95/2019 ανακήρυξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2019, 1-9-2019 και 16-2-2021 πρακτικά ορκωμοσίας),
συνήλθε σε ΕΙΔΙΚΗ -διά ζώσης- συνεδρίαση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων των άρθρων 165 και 175 του Ν. 3852/2010,
όπως ισχύουν και της αριθμ. 934/2021 (ΑΔΑ: 6ΔΨ046ΜΤΛ6-ΩΡΥ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της υπ΄
αριθμ. οικ. 211443 / 3053/31-12-2022 Πρόσκλησης της Προέδρου του, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:
1) Εκλογή Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου
2) Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι :
Α. Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου
Β. Περιφερειακοί Σύμβουλοι:
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
1. Πατήλας Κωνσταντίνος
2. Κατέρης Ιωάννης
3. Σίμου –Τάσιου Αναστασία
4. Βαρέλης Δημήτριος
5. Φώτης Φώτιος
6. Πιτούλης Θωμάς
7. Μπραϊμη – Μπότση Σταυρούλα
8. Λάμπρου Αλκιβιάδης
9. Δηλαβέρη Ρεγγίνα
10. Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα
11. Νάκου – Δασούλα Αγνή
12. Σιαράβας Κωνσταντίνος
13. Πότσης Οδυσσεύς
14. Τσιάρα Σταυρούλα
15. Ναυρόζογλου Παναγιώτα (Γιώτα)
16. Γοργόλης Βασίλειος
17. Γκαρτζονίκας Ηλίας
18. Μητροκώστα Παναγιώτα (Γιούλα)
19. Παπαχρήστου Βασίλειος
20. Λαζάνης Χαρίλαος (Χάρης)
21. Παργανάς Σταύρος
22. Καλούδης Βασίλειος
23. Ιωάννου Ευστράτιος (Στράτος)
24. Γούσης Χρήστος
25. Σπυρέλης Μιχαήλ
26. Ματσίρας Χρήστος
27. Γκούμας Αχιλλέας
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Β. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ»
28. Τρομπούκης Δημήτριος
29. Γκίζα Ουρανία (Ράνια)
30. Σακαρέλης Δημήτριος
31. Ζάψας Γεώργιος
32. Λέκκα Χριστίνα
33. Κορωναίος Θεόδωρος
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Γ. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ –Περήφανοι Ξανά!»
34. Νάνος Ευστάθιος
35. Γκαμπρέλας Δημήτριος
36. Ριζόπουλος Σπυρίδων
37. Παππάς Δημήτριος (Τάκης)
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Δ. «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ»
38. Δημητρίου Δημήτριος
39. Κιτσανού Μαργαρίτα
40. Λιούρης Θεοχάρης (Χάρης)
41. Φραγκούλης Παύλος
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ»
42. Ζέκα – Πάσχου Κωνσταντίνα
43. Κωτσαντής Κωνσταντίνος
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ΣΤ. «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»
44. Γαλατάς Ζώης

Περιφερειακός Σύμβουλος
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Ζ. «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ»
45. Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Άρτας

Η. Ανεξάρτητος Περ/κός Σύμβουλος
46 . Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης)

Περιφερειακός Σύμβουλος

Π.Ε. Ιωαννίνων

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκαν (δικαιολογημένα), οι κ.κ. : 1.Ψαθάς Βασίλειος και 2. Γαϊτανίδης Πρόδρομος (Μάκης), από την
παράταξη «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» 3. Σπέγγος Αριστείδης Δημήτριος (Άρης), από την παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», 4.
Πρέντζας Γεώργιος, επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ» και 5. Αναγνώστου Κωνσταντίνος, επικεφαλής της
παράταξης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ», τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλήθηκαν
Γ. Για τη Γραμματειακή υποστήριξη παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ηπείρου Θεοδώρα Μήτσιου, Ανθούλα
Κατηρτζίδη και Αργυρώ Παππά
Δ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν 3852/2010, όπως ισχύει, καθήκοντα Ειδικού Γραμματέα κατά τη
συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρείου του Π.Σ., άσκησε ο κ. Γκαμπρέλας Δημήτριος, Γραμματέας του Π.Σ., κατά την προηγούμενη
περίοδο.
Ε. Σημειώνεται, ότι πριν την έναρξη της ψηφοφορίας των θεμάτων Η.Δ., οι επικεφαλής των παρατάξεων του Π.Σ., πέρα από τις ευχές για
το νέο έτος, κατέθεσαν τις απόψεις τους επί των θεμάτων Η.Δ., που επικεντρώνονται στα εξής:
1. Η παράταξη «ΚΟΙΝΟ των ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ», δήλωσε εξ αρχής ότι θα στηρίξει τις προτάσεις όλων των παρατάξεων, θέλοντας να δώσει το
μήνυμα ότι είναι ανοικτοί στη συνεργασία, αρκεί και η πλειοψηφία να καταλάβει ότι θα πρέπει να διαχειρισθεί τα αξιώματα, τα οποία εκ
του Νόμου κατέχει, με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί η δυνατότητα να δουλέψουν όλοι μαζί σε ένα δημοκρατικό πεδίο και να μην υπάρχουν
εκείνα τα στοιχεία εξαιτίας των οποίων, πολλές φορές, αναγκάσθηκαν να βρεθούν απέναντι.
Ωστόσο, εξέφρασαν την αισιοδοξία τους και αναμένουν τις απαραίτητες κινήσεις από την πλειοψηφία για την επίτευξη των παραπάνω
στόχων.
Για την Οικονομική Επιτροπή, έκαναν κάποιες προτάσεις για την λειτουργία της, επειδή, ουσιαστικά εκεί υλοποιείται και φαίνεται η πολιτική
της πλειοψηφίας.
Θα πρέπει να προχωράει σε απευθείας αναθέσεις μόνο για τις απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις και να έχει στη διάθεσή της ολοκληρωμένες
και οριστικές μελέτες για τα έργα που χρηματοδοτεί.
Αντιλαμβάνονται και εκείνοι και συμφωνούν για όλα τα έκτακτα και επείγοντα που πρέπει να αντιμετωπιστούν -και ειδικά για ότι αφορά
κονδύλια που έχουν να κάνουν με την πανδημία- αλλά αυτή η τακτική θα πρέπει να μην γενικεύεται.
2. Η παράταξη «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ», δήλωσε επίσης, ότι θα στηρίξει όλες τις προτάσεις όλων των παρατάξεων, αφού, όπως έχει αποδείξει,
λειτουργεί πάνω απ΄ όλα θεσμικά και υπεύθυνα.
Κατέστησαν όμως σαφές στην κα Πρόεδρο, ότι μπορεί να αποτελεί κατ΄ αρχήν πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης, αλλά από τη στιγμή
που θα εκλεγεί θα πρέπει να είναι πρόεδρος όλων των παρατάξεων και όλου του Π.Σ.
Επεσήμαναν δε, ότι επειδή εκτιμούν πως ήδη έχουμε μπει στην επόμενη προεκλογική περίοδο, η Πρόεδρος θα πρέπει να παίξει καταλυτικό
ρόλο στο να αποτραπούν συμπεριφορές -από όλες τις παρατάξεις μη εξαιρουμένων και των ίδιων- που υπολοχεύουν οποιαδήποτε διάσταση
λαϊκισμού, που υπηρετεί το ευρύτερο προεκλογικό κλίμα, είτε το Εθνικό είτε το Αυτοδιοικητικό.
Η Πρόεδρος είναι μόνη που μπορεί να ΄΄στεγανοποιήσει΄΄, το έργο του Π.Σ. όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της παράταξης.
Έτσι, δήλωσαν την απόλυτη εμπιστοσύνη τους για την επόμενη διετία, η οποία θα είναι μια διαφορετική διετία και εμπιστοσύνη ότι η
Πρόεδρος θα το κάνει πράξη.
Για το ζήτημα της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν ότι διαφωνούν με τις αρμοδιότητες που τις έχουν δοθεί και έχει αποδυναμωθεί το Π.Σ.
Εκείνοι πιστεύουν ότι στην Ο.Ε. θα έπρεπε να συζητούνται κατ΄εξοχήν οικονομικά θέματα και τα κυριότερα να συζητούνται στο Π.Σ..
Όσον αφορά τον τρόπο της εκλογής των μελών της, διαφωνούν που αυτός αφήνει έξω τις παρατάξεις της μειοψηφίας.
Ουσιαστικά, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η πλειοψηφία «κλέβει» την έδρα της μειοψηφίας.
Εκείνοι εάν ήταν πλειοψηφία και με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο θα έδιναν την έδρα στην μειοψηφία. Κάτι που τώρα δεν συμβαίνει και η
πλειοψηφούσα παράταξη αναζητά την απόλυτη κυριαρχία.
Εκείνοι, δεν αποδέχονται το ρόλο του «μαϊντανού» και δήλωσαν ότι θα παρακολουθούν , όπως όλα τα χρόνια, τη λειτουργία της Ο.Ε. , παρόλο
που πιστεύουν ότι έχει τελείως υποβαθμιστεί

3. Η παράταξη «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ», δήλωσε ότι τη διετία που πέρασε προσπάθησαν να εφαρμόσουν μια πολιτική λίγο άγνωστη θα τη
χαρακτήριζαν.
Μια πολιτική με αστική ευγένεια, με προτάσεις, με διάθεση συνεργασίας αλλά και διάθεση να καταψηφίζουν και να καταγγέλουν αυτά τα
οποία θεωρούσαν ότι δεν είναι σωστά.
Μια πολιτική η οποία πιστεύει στην πρόληψη, στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση των υποδομών για το καλό της Περιφέρειας και
των πολιτών της Ηπείρου.
Δεν θεωρούν κυρίαρχο το αν εισακούσθηκαν ή όχι -εξάλλου είναι μια μικρή παράταξη- αυτό που ευελπιστούν είναι να αφήσουν το πολιτικό
τους αποτύπωμα σε αυτόν τον νέο τρόπο Διοίκησης.
Ευχήθηκαν αυτή η χρονιά να είναι μια χρονιά διαλόγου και μια χρονιά κατά την οποία να δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν όλοι τις
προτάσεις τους έτσι ώστε η Ήπειρος να σταματήσει να σέρνεται και να πάει όσο το δυνατό πιο ψηλά.
4. Η παράταξη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ», θεωρεί ότι θα πρέπει αυτή η χρονιά να είναι αγωνιστική και ο λαός να δώσει λύσεις στα
προβλήματά του. Όσον αφορά το ζήτημα εκλογής του Προεδρείου έχουν δηλώσει και στο παρελθόν ότι διαφωνούν με το θεσμικό πλαίσιο,
το οποίο δίνει κυρίαρχο ρόλο στον Πρόεδρο, που μαζί με τον Περιφερειάρχη, την Εκτελεστική και την Οικονομική Επιτροπή
συνδιαμορφώνουν την Η.Δ. Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας δεν έχουν ρόλο ουσιαστικό.
Εκείνοι θέλουν το Προεδρείο να παίζει ουσιαστικό ρόλο , να καλεί τις παρατάξεις και να συνδιαμορφώνεται η Η.Δ.
Ουσιαστικά, μέχρι σήμερα, με την πρακτική και του Προέδρου και του Περιφερειάρχη έχουμε Ημερήσιες Διατάξεις, που φτιάχνονται από
την πλειοψηφία και ελάχιστες φορές φτάνουν να συζητηθούν θέματα που προτείνονται από τη μειοψηφία. Η μέχρι σήμερα πρακτική είναι
πρακτική υποβάθμισης του Π.Σ. Συζητούνται θέματα που φέρνει η πλειοψηφία και οι Υπηρεσίες.
Εκείνοι είναι αντίθετοι σε αυτή τη λογική. Θέλουν το Π.Σ. να συζητά τα καυτά προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία της Ηπείρου, τους
εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους κλπ.
Για όλους αυτούς τους λόγους , επειδή δεν υπάρχει τέτοια πρακτική και επειδή το θεσμικό πλαίσιο δεν το θέλει, εκείνοι δήλωσαν ότι θα
απέχουν από τη διαδικασία της εκλογής του Προεδρείου, χωρίς αυτό να έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν.
Τις διαφωνίες τους τις έχουν με την ουσία και σε αυτό επιμένουν. Παρέμειναν παρόντες αλλά απείχαν από τη διαδικασία της εκλογής.
5. Η παράταξη «ΑΡ.Π.Η.», αφού αναφέρθηκε στους κακούς οιωνούς με τους οποίους ξεκινάει η καινούργια χρονιά και θα πρέπει ο καθένας
να αποφασίσει αν θα συνταχθεί με τη «σιωπή της αγέλης» ή με μια εξεγερτική στάση, η οποία θα ανατρέπει όλη αυτή την πολιτική
κατεύθυνση που καθολικά κυριαρχεί και όπως πολλές φορές την χαρακτηρίζουν ολοκληρωτικό καπιταλισμό. Εκείνοι θα συνεχίζουν να δίνουν
το παρόν στο Π.Σ. και να συμβάλλουν με τον πιο θετικό τρόπο όσον αφορά στα συμφέροντα των εργαζομένων, της εργαζόμενης νεολαίας,
των αγροτών κ.λπ. του τόπου.
Ωστόσο, και εκείνοι δήλωσαν την αποχή τους από τη διαδικασία της εκλογής του Προεδρείου και της Ο.Ε. γιατί θεωρούν ότι όλο το θεσμικό
πλαίσιο ουσιαστικά τα καθιστά αντιδημοκρατικά όργανα, τα οποία λειτουργούν σε λάθος κατεύθυνση.
Για την Οικονομική Επιτροπή, επειδή δεν συμμετέχουν και ο ρόλος τους είναι να ελέγχουν, πρότειναν να έχουν το δικαίωμα να
παρακολουθούν τις εργασίες και για αυτό θα πρέπει να τους κοινοποιούνται τα θέματα και οι εισηγήσεις.
Κλείνοντας δήλωσαν και εκείνοι ότι η θέση τους αυτή δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που θα κληθούν να υπηρετήσουν τα συγκεκριμένα
όργανα. Απλά θεωρούν ότι ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο θα έπρεπε να ισχύει για τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, το οποίο να δίνει άλλες προοπτικές
και άλλο δημοκρατικό αποτύπωμα.
6. Η παράταξη « ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ», δήλωσε και αυτή την αποχή της από τη διαδικασία της εκλογής του Αντιπροέδρου και του
Γραμματέα του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, επειδή δεν έγινε δεκτή η έκκλησή τους προς τον κ. Περιφερειάρχη
να συμμετέχουν και οι άλλες παρατάξεις και το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο που δεν το επιτρέπει.
Στην Οικονομική Επιτροπή, πιστεύουν ότι θα μπορούσαν και αυτοί να συμμετέχουν, εάν και η πλειοψηφούσα παράταξη έδινε κάποια
δυνατότητα για αυτό.
Η παράταξη συμφωνεί μόνο με την πρόταση της πλειοψηφούσας παράταξης για τη θέση του Προέδρου του Π.Σ.

Ε. Μετά την ανάδειξη του Προεδρείου του Π.Σ., το οποίο και απηύθυνε χαιρετισμό στο Σώμα μετά την εκλογή του, αυτό ανέλαβε τα
καθήκοντά του και συνέχισε τη συνεδρίαση υπό την Προεδρία του
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 13.00
.........................................................................................................................................................................................

Το παρόν Πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Η Πρακτικογράφος
Θεοδώρα Κ. Μήτσιου

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

