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                                                                           ===================  
τα Ιωάννινα  και ςτην αίθουςα  ςυνεδριάςεων του Διοικητηρίου τησ Περιφζρειασ Ηπείρου, ςιμερα  τθν  5

θ
  (πζμπτθ) του  

μθνόσ Μαρτίου  ζτουσ 2017, θμζρα Κυριακι και  ϊρα 11.30, ςυνήλθε ςε  δημόςια ΕΙΔΙΚΗ  (άρθρ.  164,165 και 175  του Ν. 
3852/2010) ςυνεδρίαςη το Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου (άρθρου  113 Ν.3852/2010), φςτερα από τθν αρικμ. 137/2014 
ανακιρυξθ του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Ιωαννίνων και τα από 30-8-2014 και 15-12-2016 πρωτόκολλα ορκωμοςίασ, κατόπιν 
τθσ με αρικμ. πρωτ. οικ. 14563 / 641 /23-2-2017 Πρόςκληςησ του Προζδρου του  Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου, με  
θζματα  ημερήςιασ διάταξησ τα εξήσ: 

1) Εκλογι μελϊν  Προεδρείου  Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου  
2) Εκλογι μελϊν  Οικονομικισ Επιτροπισ Περιφζρειασ Ηπείρου 

      3) Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Περιβάλλοντοσ, Χωρικοφ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  
      4) Εκλογι μελϊν Επιτροπισ Κοινωνικϊν Θεμάτων  Περιφζρειασ Ηπείρου 
 

τη ςυνεδρίαςη  παραβρζθηκαν  οι :  
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.   Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
 
Β.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Σατιάνα) Καλογιάννθ Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων 
     4. Ευςτράτιοσ  Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
 
Γ. Περιφερειακοί φμβουλοι:  

1. Κατζρθσ Ιωάννθσ    Περιφερειακόσ      φμβουλοσ    «ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»  (ΠΕΑ)*                                
2. Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)   «»  «»     «»   «»          «»                        
3. Βαρζλθσ Δθμιτριοσ     «»  «»     «»   «»          «» 
4. ίμου – Σάςιου Αναςταςία    «»  «»     «»   «»          «» 
5. Χουλιάρασ Βαςίλειοσ   «»  «»     «»   «»          «» 
6. Κάτςιοσ Νικόλαοσ     «»  «»     «»   «»        (ΠΕΘ)* 
7. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ   «»  «»     «»   «»          «» 
8. πανοποφλου – άρρα Ηλιάνα   «»  «»     «»   «»          «» 
9. Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι     «»  «»     «»   «»          «» 
10. Λάμπρου Αλκιβιάδθσ    «»  «»     «»   «»          «» 
11. Καραμπίνασ Ιωάννθσ   «»  «»     «»   «»        (ΠΕΙ)* 
12. Πότςθσ Οδυςςεφσ    «»  «»     «»   «»          «» 
13. ιαράβασ Κων/νοσ    «»  «»     «»   «»          «» 
14. Σςιάρα ταυροφλα    «»  «»     «»   «»          «» 
15.  Σφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα)    «»  «»     «»   «»          «» 
16. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ   «»  «»     «»   «»          «» 
17. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα)        «»  «»     «»   «»          «» 
18. Καττισ Νικόλαοσ     «»  «»     «»   «»          «» 
19. Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ    «»  «»     «»   «»          «» 
20. Γοργόλθσ Βαςίλειοσ    «»  «»     «»   «»          «» 
21. Μπάγιασ Μιχαιλ     «»  «»     «»   «»          «» 
22. Λάηοσ Ιωάννθσ     «»  «»     «»   «»          «» 
23. Παργανάσ ταφροσ    «»  «»     «»   «»          «» 
24. Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ)   «»  «»     «»   «»          «» 
25. Μποφμπα Βαςιλικι    «»  «»     «»   «»          «» 
26. πυρζλθσ Μιχαιλ    «»  «»     «»   «»       (ΠΕΠ)* 
27. Γοφςθσ Χριςτοσ    «»  «»     «»   «»          «» 
28. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βηςςαρίωνα «»  «»     «»   «»          «» 
29. Βαςιλάκθσ Περικλισ   «»  «»     «»   «»          «» 
30. Σαπραντηι - Κοίλια Πολυξζνθ (Σηζνθ) Περιφερειακόσ      φμβουλοσ          «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»                      (ΠΕΑ)*                   
31. Πάντοσ Παναγιϊτθσ      Περιφερειακόσ      φμβουλοσ          «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ»                  «»                          (ΠΕΘ)* 
32. Σςίκαρθσ Βαςίλειοσ    «»  «»     «»   «»         (ΠΕΙ)*  
33. Μπαςιοφκασ Κωνςταντίνοσ   «»  «»     «»   «»          «» 
34. Πάικασ πυρίδων    «»  «»     «»   «»          «» 
35. Γκεςοφλθσ Ηλίασ     «»  «»     «»   «»          «» 
36. Κωνισ Δθμιτριοσ     «»  «»     «»   «»        (ΠΕΠ)* 
37. Ζάψασ Γεϊργιοσ    Περιφερειακόσ      φμβουλοσ                «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ»                  (ΠΕΙ )* 
38. Χαμπίμπθσ Δθμιτριοσ    «»  «»     «»   «»         (ΠΕΑ)* 
39. Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ)  «»  «»     «»   «»         (ΠΕΙ)* 
40. Ζάκασ Γεϊργιοσ     «»  «»     «»   «»         (ΠΕΠ)* 
41. Σςουμάνθ Όλγα (Όλυ)     Περιφερειακόσ      φμβουλοσ                «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»         (ΠΕΙ)*   
42. Ζιϊβασ Βαςίλειοσ    «»  «»     «»   «»        (ΠΕΑ) 



43. Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ   «»  «»     «»   «»         (ΠΕΠ)* 
44. Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ Περιφερειακόσ      φμβουλοσ     «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για την ΗΠΕΙΡΟ»            (ΠΕΙ)* 
45. Μπαρτηϊκασ πυρίδων    «»  «»             «»          «»                     (ΠΕΠ)*             
46. Ζικοσ Νικόλαοσ     «»  «»   «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»      (ΠΕΙ) *  
47. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδώρου            ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ          (ΠΕΑ)* 
48. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ              ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ         (ΠΕΑ)* 
49. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)                      ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ                                     (ΠΕΠ)*

    
           *(περιφερειακή ενότητα )  

 
τθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.  
1.Βαγγελισ Απόςτολοσ 2. Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ (δικαιολογθμζνα, όπωσ ενθμζρωςε τον Πρόεδρο του Π..), τακτικά μζλθ 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
θμειϊνεται ότι: 
α) Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ κ. Μπαρτηϊκασ πυρίδων προςιλκε κατά τθ διάρκεια τθσ διεξαγωγισ  τθσ μυςτικισ 
ψθφοφορίασ  για εκλογι Αντιπροζδρου από το ςφνολο του υμβουλίου (1

ο
 κζμα Η.Δ.)  

β) Οι Περιφερειακοί φμβουλοι τθσ Παράταξθσ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», αποχϊρθςαν  κατά τθ διάρκεια εκλογισ 
μελϊν των Επιτροπϊν του 3

ου
 και 4

ου
 κζματοσ Η.Δ.  

 
Δ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα 
Μιτςιου, Ανκοφλα Κατθρτηίδθ   και Αργυρϊ Παππά  
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ, ο Εκτελεςτικόσ Γραμματζασ Περιφζρειασ Ηπείρου κ. ιϊλοσ,  υπθρεςιακοί 
παράγοντεσ  και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα 
Ε. Κακικοντα ειδικοφ Γραμματζα κατά τθ ςυνεδρίαςθ για τθν εκλογι Προεδρείου του Π.. ανατζκθκαν ςτον Χαμπίμπθ 
Δθμιτριο, Γραμματζα του Π.. κατά τθν προθγοφμενθ περίοδο. 
  
Σ. θμειϊνεται επίςθσ, ότι πριν τθν ζναρξθ τθσ ψθφοφορίασ των κεμάτων Η.Δ., οι παρατάξεισ του Π.. τοποκετικθκαν ωσ 
εξισ: 
1.Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», τόνιςε τθν ανάγκθ τθσ ςυλλογικισ και αναβακμιςμζνθσ λειτουργίασ του Προεδρείου 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου   
2. Η παράταξθ «ΤΜΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» χαρακτιριςε επίςθσ «προεδροκεντρικό» το Προεδρείο του Π.. ςτθν προθγοφμενθ 
κθτεία, τονίηοντασ τθν ανάγκθ αλλαγισ αυτισ τθσ τακτικισ.  
«Θα ανζμενε μάλιςτα και εκ μζρουσ του Προζδρου και ζναν ςχετικό απολογιςμό τθσ κθτείασ του» . 
3. Η παράταξθ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ» κζλει το Προεδρείο πιο αντιπροςωπευτικό και διλωςε ότι κα ψθφίςει 
ςυνολικά λευκό 
4. Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ» παρζμεινε ςτισ απόψεισ τθσ και διλωςε ότι κα ψθφίςει λευκό 
5. Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», εκφράηοντασ τθ διαφωνία με τον τρόπο που λειτοφργθςε μζχρι 
ςιμερα το Προεδρείο και πιο πολφ ο που ο Πρόεδροσ δεν ζφερε για ςυηιτθςθ ςτο Περιφερειακό ςυμβοφλιο οφτε ζνα 
πολιτικό κζμα και ςτθν ουςία ζχει ιςοπεδϊςει τα πάντα, όπωσ διλωςε χαρακτθριςτικά  και κατζλθξε ότι κα ψθφίςει άκυρο 
 
Ζ. Μετά τθν ανάδειξθ του Προεδρείου του Π.., αυτό ανζλαβε τα κακικοντά του και ςυνζχιςε τθ ςυνεδρίαςθ υπό τθν 
Προεδρία του 
 
Η ςυνεδρίαςθ ολοκλθρϊκθκε ςτισ 15.30 
......................................................................................................................................................................................... 
Σο παρόν Πρακτικό υπογράφεται ωσ εξισ: 
                         Ο Πρόεδροσ του Π.. 
 Η Πρακτικογράφοσ                                                         ταφροσ Παργανάσ 
Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου     

 Η Αντιπρόεδροσ του  Π. 
       Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι – Κοίλια 

 
Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 

 


