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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ.   3/14-3-2018 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 και 27-2-2018  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  δεκατζςςερισ (14) του  μθνόσ Μαρτίου  του ζτουσ 

2018, θμζρα Σετάρτθ  και ϊρα 14.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ.29413/1004/8-3-2018   Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  

τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ) , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- Βαςιλικι 
7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Τςιάρα Σταυροφλα  12.Καττισ Νικόλαοσ 13.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 
14.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 15.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 16.Μπάγιασ Μιχαιλ 17.Λάηοσ Ιωάννθσ 18.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 19.Μποφμπα Βαςιλικι 20.Σπυρζλθσ 
Μιχαιλ 21.Γοφςθσ Χριςτοσ 22.Βαςιλάκθσ Περικλισ 23.Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 24. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 25.Πάικασ Σπυρίδων 26. Ντάλλασ Ιωάννθσ 27.Κωνισ 
Δθμιτριοσ 28.Ζάψασ Γεϊργιοσ 29.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 30.Ζάκασ Γεϊργιοσ 31.Ζιϊβασ Βαςίλειοσ 32.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 33.Αναγνϊςτου 
Κωνςταντίνοσ 34.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 35. Ζικοσ Νικόλαοσ 36.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 37. Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Τφρου – Οφηα Αναςταςία(Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου  2.Βαγγελισ Απόςτολοσ  3.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 4.Πάντοσ 
Παναγιϊτθσ   5. Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) και 6. Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ, 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,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,   Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 

Θζμα 3 
ο 

==================== 

Ζγκριςθ υποβολισ για ζνταξθ και χρθματοδότθςθ ςτο Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟ 2014-2020, τθσ πρόταςθσ με τίτλο «Οδόσ ταφρου Νιάρχου» 
 

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 και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 99 του Ν. 3852/2010 

1. 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 

2.  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)  

3. Σθν από 14/3/2018 ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Αντιπεριφερειάρχθ Π.Ε. Ιωαννίνων κασ Καλογιάννθ, όπωσ κατατζκθκε ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π.. 32299/1074/14-3-2018) (ςυνθμμζνα με α/α: 19 ςτο φάκελο 1/2018  ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), ςτθν 

οποία για το ςυγκεκριμζνο κζμα  διαλαμβάνονται τα εξισ:  

«                                    «                                                                    Ειςήγηςη ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο 
για απόφαςη υποβολήσ πρόταςησ του ζργου, με τίτλο: «Οδόσ ΣΑΤΡΟΤ ΝΙΑΡΧΟΤ»,  

για ζνταξη και χρηματοδότηςη ςτο ΕΠΑ 2014-2020  
 

Επί του κζματοσ αυτοφ, ςασ γνωρίηουμε τα παρακάτω: 
1. To ζργο “Καταςκευι Οδοφ τ. Νιάρχου” αποτελεί πάγιο αίτθμα των κατοίκων του Νοτιοδυτικοφ τομζα του Λεκανοπεδίου, αλλά και των 
υπθρετοφντων και εξυπθρετοφμενων πολιτϊν τόςο από το Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων όςο και από το Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο. 
2. το πλαίςιο τθσ αναγκαιότθτασ αυτισ, θ Περιφερειακι Αρχι τθσ Ηπείρου, ανζκεςε εγκαίρωσ και ζχει ςτθ διάκεςι τθσ τθν Οριςτικι 
Μελζτθ πλιρθ, προσ ζνταξθ του ζργου ςτο χρθματοδοτικό πλαίςιο ΠΕΠ Ηπείρου 2014-2020 και δθμοπράτθςθ του ζργου.  
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3. Η οδόσ Νιάρχου, μικουσ 4,5 χλμ περίπου, αποτελοφςε ιςτορικά τθν “πφλθ” των Ιωαννίνων για όλα τα χωριά τθσ περιοχισ τθσ Δωδϊνθσ. 
Σαυτόχρονα, είναι ο άξονασ πάνω ςτον οποίο χωροκετικθκαν τόςο το Πανεπιςτιμιο τθσ πόλθσ, όςο και το Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο, το οποίο 
εξυπθρετεί ουςιαςτικά όλθ τθν δυτικι Ελλάδα, το ςφνολο τθσ Ηπείρου, αλλά και τθν νότια Αλβανία, ωσ το πλζον ςφγχρονο και βζλτιςτα 
εξοπλιςμζνο τθσ περιοχισ αυτισ. Ωσ εκ τοφτου, θ οδόσ υποδζχεται ςθμαντικό φόρτο κυκλοφορίασ, ειδικά ςτο τμιμα από τθν πόλθ των Ιωαννίνων 
ζωσ τθν περιοχι του Πανεπιςτθμίου – Νοςοκομείου, ςε κακθμερινι βάςθ.   
4. Σαυτόχρονα, θ απόλθξι τθσ ςτθν Πεδινι, φζρνει τθν οδό Νιάρχου ςε άμεςθ γειτνίαςθ με τον κόμβο Εγνατίασ οδοφ - Ιόνιασ οδοφ, ο 
οποίοσ κα καταςκευαςτεί ςτθν περιοχι ακριβϊσ πριν από τθ ςιραγγα Δωδϊνθσ. υνεπϊσ, ςε μελλοντικό ςχεδιαςμό, θ ανάπτυξθ πλιρουσ κόμβου 
ςφνδεςθσ τθσ οδοφ Νιάρχου (ωσ οδοφ ταχείασ κυκλοφορίασ πλζον) με τον κόμβο Εγνατίασ οδοφ – Ιόνιασ οδοφ, μπορεί να αποτελζςει μόνιμθ και 
αςφαλζςτερθ λφςθ ειςόδου προσ τθν πόλθ, εξυπθρετϊντασ ταυτόχρονα ςε βζλτιςτο χρόνο και τισ απαιτιςεισ πρόςβαςθσ ςτο Πανεπιςτθμιακό 
Νοςοκομείο από τθν πλευρά τθσ Ηγουμενίτςασ – Αλβανίασ. 
5. υνοπτικά, και ςφμφωνα με τθν προαναφερόμενθ μελζτθ, προβλζπεται θ καταςκευι: 
I. τθσ οδοφ Νιάρχου από τθ ςφνδεςι τθσ με τθν Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτασ (τρατόπεδο Βελιςςαρίου) ζωσ τθν είςοδο ςτον οικιςμό Πεδινισ.  
II. ενόσ (1) Πλιρουσ Ανιςόπεδου Κόμβου ςφνδεςθσ τθσ οδοφ με τθν Περιφερειακι Οδό Ιωαννίνων. 
III. πζντε (5) Ιςόπεδων Κόμβων κυκλικισ μορφισ (roundabout)  
IV. ςτθ ςφνδεςθ τθσ οδοφ Νιάρχου με τθν Ε.Ο. Ιωαννίνων-Άρτασ ςτθ Χ.Θ. 0+000,  
V. ςτθ Χ.Θ. 1+538 (διαςταφρωςθ με οδό Καραϊςκάκθ) για τθν εξυπθρζτθςθ εγκαταςτάςεων του Διμου Ιωαννιτϊν,  
VI. ςτθ Χ.Θ.2+759,98 για τθν εξυπθρζτθςθ του Πανεπιςτθμιακοφ Νοςοκομείου,  
VII. ςτθ Χ.Θ.3+463,73 για τθν εξυπθρζτθςθ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων και  
VIII. ςτθ Χ.Θ.4+440 περίπου ςτθν είςοδο του οικιςμοφ Πεδινισ (πζρασ χάραξθσ). 
IX. παράπλευρου δικτφου εκατζρωκεν τθσ οδοφ Νιάρχου 
X. ςτθ δυτικι οριογραμμι τθσ οδοφ, πεηόδρομοσ με ποδθλατόδρομο πλάτουσ 3,00μ, ενϊ ςτθν αριςτερι οριογραμμι, πεηοδρόμιο πλάτουσ 
1,50μ. ςε όλο ςχεδόν το μικοσ τθσ  
XI. κιβωτοειδοφσ οχετοφ υπό τον άξονα τθσ οδοφ ςτο τμιμα από τθ Χ.Θ.0+138,46 ζωσ τθ Χ.Θ.2+494,63, ο οποίοσ κα παραλαμβάνει όλα τα 
όμβρια τθσ περιοχισ, ςε υποκατάςταςθ των αποςτραγγιςτικϊν τάφρων που διικουν ςιμερα ςτο δυτικό όριο τθσ οδοφ. 
XII. λοιπϊν τεχνικϊν ζργων αποχζτευςθσ υπό τθν οδό 
XIII. των απαιτοφμενων ζργων ιμανςθσ - Αςφάλιςθσ τθσ οδοφ 
XIV. των ζργων θλεκτροφωτιςμοφ τθσ οδοφ 
6. Επίςθσ, ςτθν παράπλευρθ οδό, θ οποία διαχωρίηεται από τθν οδό Νιάρχου με πεηοδρομθμζνθ νθςίδα από τθν οποία διζρχεται ο 
ποδθλατόδρομοσ, ζχει γίνει διαςταςιολόγθςθ με πρόβλεψθ για τθν μελλοντικι κυκλοφορία ελαφροφ ΣΡΑΜ ςε όλο το μικοσ τθσ.  
7. Ακόμθ, για τθν απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του ζργου, θ Περιφερειακι Αρχι εξαςφάλιςε με το, υπ’ Αρ. Πρωτ. Φ.900.102/3/469204 
.2040/04-07-2016, ζγγραφο του Τπουργείου Εκνικισ Αμφνθσ τθν παραχϊρθςθ ζκταςθσ 9.055 τ.μ., θ οποία ιταν απαραίτθτθ για τθν καταςκευι 
του προαναφερόμενου ΙΙΙ. α) και για τθ διοχζτευςθ του κυκλοφοριακοφ φόρτου τθσ οδοφ Βελιςςαρίου ςτον κόμβο αυτό με ταυτόχρονθ απαλλαγι 
ανϊφελων, άςκοπων και επικίνδυνων ελιγμϊν εκ μζρουσ των χρθςτϊν τθσ οδοφ αυτισ. 
Η ςυνολικι δαπάνθ όλων των υποζργων τθσ πράξθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 30.000.000,0€ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ. 
 

Κατόπιν των ανωτζρω, ειςηγοφμαςτε ςτο Περιφερειακό υμβοφλιο τησ Ηπείρου: 

την ζγκριςη για την υποβολή τησ πράξησ με τίτλο: «ΟΔΟ ΣΑΤΡΟΤ ΝΙΑΡΧΟΤ», ςτο Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟ», Άξονασ 
Προτεραιότητασ 3 «Ενίςχυςη υποδομών Μεταφορών», με τίτλο: «Τλοποίηςη υποδομών μεταφορών ςτο πλαίςιο τησ εγκεκριμζνησ 
τρατηγικήσ Βιώςιμησ Αςτικήσ Ανάπτυξησ του Δήμου Ιωαννιτών», ςτο πλαίςιο τησ ανοικτήσ πρόςκληςησ τησ ΕΤΔ Ε.Π. Περιφζρειασ Ηπείρου με 
κωδ. Πρόςκληςησ 50/2017 (Α/Α ΟΠ: 2452, ζκδοςη 1/0, με αρ. πρωτ. 3557/28-12-2017). 
 
4. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ 

5. Σισ τοποκετιςεισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

       & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 

 

           Αποφαςίηει κατά πλειοψθφία 

                (απόφαςθ: 3/16/14-3-2018) 

Εγκρίνει τθν υποβολι τθσ πράξθσ με τίτλο: «ΟΔΟ ΣΑΤΡΟΤ ΝΙΑΡΧΟΤ», ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟ», Άξονασ Προτεραιότθτασ 3 

«Ενίςχυςθ υποδομϊν Μεταφορϊν», με τίτλο: «Τλοποίθςθ υποδομϊν μεταφορϊν ςτο πλαίςιο τθσ εγκεκριμζνθσ τρατθγικισ Βιϊςιμθσ 

Αςτικισ Ανάπτυξθσ του Διμου Ιωαννιτϊν», ςτο πλαίςιο τθσ ανοικτισ πρόςκλθςθσ τθσ ΕΤΔ Ε.Π. Περιφζρειασ Ηπείρου με κωδ. Πρόςκλθςθσ 

50/2017 (Α/Α ΟΠ: 2452, ζκδοςθ 1/0, με αρ. πρωτ. 3557/28-12-2017). 

 

Μειοψθφοφν: 
1)  Η παράταξθ «ΛΑΙΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», θ οποία ψιφιςε λευκό, επειδι δεν λιφκθκαν υπόψθ οι προτάςεισ που είχαν κάνει 

ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ, ςτθν οποία είχε ςυηθτθκεί το κζμα. Είχαν προτείνει να γίνει ξανά θ μελζτθ του ζργου κεωρϊντασ το 

ςαν ζργο μζςα ςτο ιςτό τθσ πόλθσ, κακόςον, από τότε που ςυντάχκθκε θ μελζτθ μζχρι ςιμερα που εκτελείται,  ζχουν αλλάξει πολλά 

δεδομζνα ςτθν περιοχι. 
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2) Η παράταξθ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ για τθν ΗΠΕΙΡΟ», θ οποία τοποκετικθκε αρνθτικά, επειδι διαφωνοφν με το ζργο ζτςι όπωσ 

προτείνεται να καταςκευαςκεί. Πιςτεφουν ότι, ζτςι όπωσ προτείνεται να καταςκευαςκεί, κα είναι ζνασ τεράςτιοσ κλειςτόσ 

αυτοκινθτόδρομοσ, ο οποίοσ περιςςότερο κα δθμιουργιςει προβλιματα, από ότι κα λφςει. Θα δθμιουργιςει προβλιματα ςτουσ 

κατοίκουσ και ςτισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ. Ζτςι παρζμειναν ςτθν τοποκζτθςθ που είχαν κάνει ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ, 

καταψθφίηοντασ το κζμα, αςχζτων τροποποιιςεων και προτάςεων που κα ζλκουν ςτο υμβοφλιο.  

3) Η παράταξθ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ςτθν ΗΠΕΙΡΟ» , θ οποία διαφϊνθςε με το ζργο ζτςι όπωσ προτείνεται να καταςκευαςκεί. Σο 

χαρακτιριςε «ζκτρωμα», το οποίο κα ζχει ςαν αποτζλεςμα να κόψει ζναν ςχεδόν αςτικό ιςτό ςτα δφο. Θα δθμιουργιςει τεράςτιο 

πρόβλθμα ςτον οικιςμό των ειςμοπλικτων, δεν ζχει προβλεφκεί θ εξυπθρζτθςθ τθσ νζασ πτζρυγασ του νοςοκομείου και κα πρζπει 

να ςταματιςει θ διαδικαςία, να επανεξεταςκεί το κζμα και να γίνει ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ. Ζωσ τότε πιςτεφουν ότι ο 

Περιφερειάρχθσ μπορεί να βρει μια λφςθ και με μια άλλθ ρφκμιςθ,   να εξυπθρετιςει τθ ςυγκεκριμζνθ ανάγκθ. 

4) Ο Περιφερειακόσ φμβουλοσ τθσ παράταξθσ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ» κ. Πάικασ , ο οποίοσ τοποκετικθκε αρνθτικά διατθρϊντασ τισ 

απόψεισ που είχε εκφράςει και ςτθν προθγοφμενθ ςυνεδρίαςθ, που είχε ςυηθτθκεί το κζμα. Πιςτεφει ότι καταςκευαςτικά το 

ςυγκεκριμζνο ζργο δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςθμερινζσ ανάγκεσ. Ζνασ ςχεδιαςμόσ, που ξεκίνθςε πριν από 17 χρόνια δεν μπορεί να 

καλφπτει τθ ςθμερινι πραγματικότθτα. Θα πρζπει να ανακεωρθκεί  θ μελζτθ και αυτά τα χριματα, που προορίηονται για αυτό το 

ζργο, κάλλιςτα προσ το παρόν μποροφν να εξυπθρετιςουν άλλεσ ανάγκεσ.   

 
θμειϊνεται ότι: 
1) Η παράταξθ «ΗΠΕΙΡΟ ΑΝΑΣΡΟΠΗ», ψιφιςε κετικά, επιςθμαίνοντασ τθν ανάγκθ να γίνουν οι όποιεσ βελτιϊςεισ κρίνονται 
απαραίτθτεσ και εφικτζσ.  
2) Η παράταξθ «ΤΜΑΧΙΑ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», κα ζχει αρνθτικι κζςθ, αν δε δοκεί λφςθ για τθν εξυπθρζτθςθ του οικιςμοφ των ειςμοπλικτων. 

 
 

……………….……………………………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………………  
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                          

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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