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ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από το αρικμ. 11/ 01-09-2019 Πρακτικό  Ειδικισ  υνεδρίαςθσ 

 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρα 113, 165 και 175 του Ν. 3852/2010, όπωσ ιςχφουν, αρικμ. 95/2019 ανακιρυξθ  του 
Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 30/8/2019 και 1/9/2019 πρακτικά ορκωμοςίασ),  το οποίο ςυνεδρίαςε δθμόςια, ςτα 
Ιωάννινα και ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π..  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  τθν πρϊτθ (1

θ
 ) του μθνόσ επτεμβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα 

Κυριακι και ϊρα 11.00 π.μ.,  κατόπιν τθσ  υπϋ αρικμ. οικ. 129037/2828/26-8-2019 Πρόςκλθςθσ τθσ Περιφερειακισ υμβοφλου του 
επιτυχόντοσ ςυνδυαςμοφ «ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΠΕΙΡΟΤ», που ζχει εκλεγεί με τισ περιςςότερεσ ψιφουσ, κασ Νάκου – Δαςοφλα Αγνισ   
 
τθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν οι : 
  
Α.   Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου 
Β. Περιφερειακοί φμβουλοι: 
Α. «ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»: 1.Ψακάσ Βαςίλειοσ 2.Πατιλασ Κωνςταντίνοσ 3.Κατζρθσ Ιωάννθσ  4.ίμου –Σάςιου Αναςταςία 
5.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ 6.Φϊτθσ Φϊτιοσ 7.Πιτοφλθσ Θωμάσ 8.Μπραϊμθ – Μπότςθ ταυροφλα 9.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 10.Δθλαβζρθ Ρεγγίνα 
11.πανοποφλου –άρρα Ηλιάνα 12.Νάκου – Δαςοφλα Αγνι 13.ιαράβασ Κωνςταντίνοσ 14.Πότςθσ Οδυςςεφσ 15.Σςιάρα ταυροφλα 
16.Ναυρόηογλου Παναγιϊτα (Γιϊτα) 17.Γοργόλθσ Βαςίλειοσ 18.Γκαρτηονίκασ Ηλίασ 19.Γαϊτανίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 20.Μθτροκϊςτα 
Παναγιϊτα (Γιοφλα) 21.Παπαχριςτου Βαςίλειοσ 22.Λαηάνθσ  Χαρίλαοσ (Χάρθσ) 23.Παργανάσ ταφροσ 24.Καλοφδθσ Βαςίλειοσ 25.Ιωάννου 
Ευςτράτιοσ (τράτοσ) 26.Γοφςθσ Χριςτοσ 27.πυρζλθσ Μιχαιλ 28.Ματςίρασ Χριςτοσ 29.Γκοφμασ Αχιλλζασ 
Β. «ΚΟΙΝΟ ΣΩΝ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» : 30.Σρομποφκθσ Δθμιτριοσ 31.Γκίηα Ουρανία (Ράνια) 32.ακαρζλθσ Δθμιτριοσ 33.Ζάψασ Γεϊργιοσ 34.πζγγοσ 
Αριςτείδθσ Δθμιτριοσ (Άρθσ) 35.Λζκκα Χριςτίνα 36.Κορωναίοσ Θεόδωροσ     
Γ. «ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΗΠΕΙΡΟΤ –Περιφανοι Ξανά!»:37.Νάνοσ Ευςτάκιοσ 38.Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ 39.Ριηόπουλοσ πυρίδων 40.Βλζτςασ 
Ακανάςιοσ (άκθσ) 41.Παππάσ Δθμιτριοσ (Σάκθσ)   
Δ. «ΗΠΕΙΡΟ ΟΛΟΝ» : 42.Δθμθτρίου Δθμιτριοσ 43.Κιτςανοφ Μαργαρίτα 44.Λιοφρθσ Θεοχάρθσ (Χάρθσ) 45.Φραγκοφλθσ Παφλοσ   
Ε. « ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»  : 46.Πρζντηασ Γεϊργιοσ 47.Ζζκα – Πάςχου Κωνςταντίνα  48.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ   
Σ. «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:  49.Ζικοσ Νικόλαοσ             
Ζ. «ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΗ ΗΠΕΙΡΟ»: 50.Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ            
Η. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΓΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΠΕΙΡΟ»:   51.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ      
 
Σ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου Θεοδϊρα Μιτςιου,  Ανκοφλα 
Κατθρτηίδθ και Αργυρϊ Παππά  
 
Σο Περιφερειακό υμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

                    

  Θζμα 1
ο
 

===== 
Εκλογι Προεδρείου του  Περιφερειακοφ  υμβουλίου Ηπείρου. 

 
 

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 

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 με αρικμ. πρωτ.  59641/20-8-2019 (ΑΔΑ 9ΝΧ5465ΧΘ7-ΝΤ3), υπϋαρικμ. 85/2019  εγκφκλιο  του  Τπουργείου Εςωτερικϊν 

«ΤΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΣΑΞΕΩΝ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ». 

5) Σθν αρικμ. 95/2019 απόφαςθ του Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων, για τθν επικφρωςθ των αποτελεςμάτων των 

περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26
θσ

 Μαΐου 2019 και τθν ανακιρυξθ  του επιτυχόντοσ και των επιλαχόντων ςυνδυαςμϊν, των 

εκλεγζντων Περιφερειάρχθ και μελϊν του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου 

6) Σθν ενθμζρωςθ του ϊματοσ ςχετικά με τθ  διαδικαςία εκλογισ του Προεδρείου, από τθν αςκοφςα χρζθ ειδικισ γραμματζωσ 

τθσ ςυνεδρίαςθσ, υπάλλθλο τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου κα Ανκοφλα Κατθρτηίδθ, θ οποία  προζβθ ςε ανάγνωςθ του ςχετικοφ 

αποςπάςματοσ τθσ ωσ άνω αναγραφόμενθσ εγκυκλίου του ΤΠ.Ε. , ιτοι:  

«  Εκλογή προεδρείου περιφερειακοφ ςυμβουλίου 
H διαδικαςία για την ανάδειξη του προεδρείου, εφόςον διαπιςτωθεί η απαρτία, λαμβάνει χϊρα ςε δφο διακριτζσ φάςεισ.  
Αϋ φάςη: Εκλογή υποψηφίων από τισ παρατάξεισ 
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Ανάδειξη υποψηφίου προζδρου: 
Οι περιφερειακοί ςφμβουλοι που ανήκουν ςτην παράταξη του περιφερειάρχη ςυνζρχονται πρϊτοι και εκλζγουν μεταξφ των μελϊν αυτήσ 
που θα εκδηλϊςουν ενδιαφζρον ζναν εξ αυτϊν με μυςτική ψηφοφορία, ωσ προτεινόμενο για το αξίωμα του προζδρου του 
περιφερειακοφ ςυμβουλίου. Υποψήφιοσ για το αξίωμα αυτό εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει την απόλυτη πλειοψηφία του ςυνόλου των 
μελϊν τησ παράταξησ. Αν κανείσ από τουσ ενδιαφερόμενουσ δεν ςυγκεντρϊςει την απόλυτη πλειοψηφία, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται. 
Αν και κατά τη δεφτερη ψηφοφορία δεν ςυγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του ςυνόλου των μελϊν τησ παράταξησ ή υπάρξει 
ιςοψηφία, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία μεταξφ των δφο επικρατζςτερων υποψήφιων. 
Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλζγεται όποιοσ ςυγκεντρϊςει τη ςχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωςη ιςοψηφίασ γίνεται 
κλήρωςη. Την κλήρωςη διενεργεί ο προεδρεφων ςφμβουλοσ.  
Ανάδειξη υποψήφιου αντιπροζδρου: 
Στη ςυνζχεια, οι περιφερειακοί ςφμβουλοι που ανήκουν ςτην παράταξη που αναδείχθηκε δεφτερη ή πρϊτη ςε εκλογική δφναμη, αλλά 
δεν ανζδειξε τον περιφερειάρχη ςυνζρχονται και εκλζγουν με μυςτική ψηφοφορία ζναν εξ’ αυτϊν που θα εκδηλϊςουν ενδιαφζρον, ωσ 
υποψήφιο αντιπρόεδρο. 
Η διαδικαςία που ακολουθείται είναι ίδια με την εκλογή υποψήφιου προζδρου 
Ανάδειξη υποψήφιου γραμματζα: 
Τζλοσ, οι ςφμβουλοι που ανήκουν ςτην τρίτη ςε εκλογική δφναμη παράταξη ςυνζρχονται και εκλζγουν μεταξφ τουσ ζναν εξ’ αυτϊν που 
θα εκδηλϊςουν ενδιαφζρον, ςε μυςτική ψηφοφορία τον υποψήφιο γραμματζα με την ίδια διαδικαςία που ακολουθήθηκε και για την 
εκλογή του υποψήφιου προζδρου. 
 Στην περίπτωςη ενόσ μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιϊματα του προεδρείου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, αυτόσ είναι ο 
υποψήφιοσ που προτείνεται από την παράταξη. 
Αν για οποιαδήποτε από τισ θζςεισ του προεδρείου δεν υπάρξει υποψηφιότητα από την αντίςτοιχη παράταξη, τότε καλείται το ςφνολο 
του ςϊματοσ και εκλζγει με μυςτική ψηφοφορία, μεταξφ του ςυνόλου των περιφερειακϊν ςυμβοφλων τον 
υποψήφιο που ελλείπει. Η διαδικαςία που ακολουθείται είναι η ίδια με την εκλογή υποψηφίου προζδρου. 
Σημειϊνουμε ότι, κατά τη διάρκεια τησ θητείασ τουσ, οι αντιπεριφερειάρχεσ δεν μποροφν να εκλεγοφν μζλη του προεδρείου του 
περιφερειακοφ ςυμβουλίου.  
Βϋ φάςη: Εκλογή μελϊν του προεδρείου από το ςφνολο του περιφερειακοφ ςυμβουλίου 
Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων για τα αξιϊματα του προεδρείου, το περιφερειακό ςυμβοφλιο επικυρϊνει με ψηφοφορία την εκλογή 
του υποψηφίου για κάθε αξίωμα. Η επικφρωςη τησ εκλογήσ δεν γίνεται με μυςτική ψηφοφορία εφόςον δεν προβλζπεται ρητά από τη 
διάταξη. 
Εάν κατά τη ςυνεδρίαςη του περιφερειακοφ ςυμβουλίου για την επικφρωςη τησ εκλογήσ, υποβληθεί διαφορετική πρόταςη 
υποψηφιότητασ για κάποιο από τα αξιϊματα από την παράταξη που ζχει δικαίωμα να υποδείξει τον αντίςτοιχο υποψήφιο, διενεργείται 
μυςτική ψηφοφορία για την επιλογή μεταξφ του αρχικά αναδειχθζντοσ υποψηφίου και του νζου προτεινόμενου. 
Εάν κατά την ψηφοφορία καμία από τισ διαφορετικζσ προτάςεισ δεν καταφζρει να ςυγκεντρϊςει τα 2/3 του ςυνολικοφ αριθμοφ των 
μελϊν του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, τότε ο υποψήφιοσ που ζχει υποδειχθεί αρχικά για κάθε αξίωμα θεωρείται ότι εκλζχθηκε και η 
εκλογή του επικυρϊνεται από το περιφερειακό ςυμβοφλιο.  
Με βάςη τα παραπάνω, ο προεδρεφων πριν προχωρήςει ςτην επικφρωςη τησ εκλογήσ ςκόπιμο είναι να ρωτήςει τουσ ςυμβοφλουσ των 
παρατάξεων οι οποίεσ ζχουν δικαίωμα να υποδείξουν υποψηφίουσ για κάθε αξίωμα, εάν υπάρχει διαφορετική πρόταςη. 
Η επικφρωςη τησ εκλογήσ των προτεινόμενων υποψηφίων λαμβάνει χϊρα ακόμα και εάν κάποια υποψηφιότητα ςυγκεντρϊςει λιγότερεσ 
θετικζσ από αρνητικζσ ψήφουσ. 
Η εκλογή ςτη θζςη του αντιπροζδρου και του γραμματζα του περιφερειακοφ ςυμβουλίου δεν ςυνεπάγεται κϊλυμα ςυμμετοχήσ ςτισ 
επιτροπζσ του περιφερειακοφ ςυμβουλίου.» 
 

Περαιτζρω  και κατά  το περιεχόμενο τησ ίδιασ εγκυκλίου, η φπαρξη  ενόσ μόνο υποψηφίου  για κάποιο από τα αξιϊματα του 

προεδρείου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, ςυνεπάγεται ότι αυτόσ είναι ο υποψήφιοσ που προτείνεται από την παράταξη 

 
7) Σα με τθν τιρθςθ τθσ ωσ άνω προβλεπόμενθσ από το Νόμο  και τθν εγκφκλιο διαδικαςίασ,   αποτελζςματα τθσ Α’  φάςθσ 

διαδικαςίασ  ανάδειξθσ υποψθφίων από τισ παρατάξεισ, όπωσ ανακοινϊκθκαν από τθν προεδρεφουςα, ιτοι: 

1. Τποψιφιοσ για το αξίωμα του Προζδρου από τθν παράταξθ του εκλεγζντοσ Περιφερειάρχθ «ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΗΠΕΙΡΟΤ», προτάκθκε  ο κ. ταφροσ Παργανάσ 

2. Τποψιφιοσ για το αξίωμα του Αντιπροζδρου από τθν δεφτερθ ςε εκλογικι δφναμθ παράταξθ «ΚΟΙΝΟ ΣΩΝ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ», 

προτάκθκε  ο κ. ακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

3. Τποψιφιοσ για το αξίωμα του Γραμματζα από τθν τρίτθ ςε εκλογικι δφναμθ παράταξθ «ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΗΠΕΙΡΟΤ-Περιφανοι 

Ξανά!»,  προτάκθκε  ο κ. Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ 

Σημειϊνεται ότι: Σφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτην ωσ άνω ςχετική εγκφκλιο του ΥΠ.ΕΣ. , η  φπαρξη  ενόσ μόνο υποψηφίου  για 
κάποιο από τα αξιϊματα του προεδρείου του περιφερειακοφ ςυμβουλίου, ςυνεπάγεται ότι αυτόσ είναι ο υποψήφιοσ που 
προτείνεται από την παράταξη 
 

8)  Σθν κατά τθ Βϋ φάςθ  επικφρωςθ,  με ανοιχτι ψθφοφορία από το ςφνολο των μελϊν του Π..,  τθσ εκλογισ του υποψθφίου που 

αναδείχκθκε για κάκε αξίωμα (και αφοφ δεν υποβλικθκε καμία διαφορετικι πρόταςθ  υποψθφιότθτασ για  κάποιο από τα 

αξιϊματα από τθν παράταξθ που είχε δικαίωμα να υποδείξει τον αντίςτοιχο υποψιφιο ), με τθν  ςφνκεςθ του Προεδρείου  

ΑΔΑ: Ψ6037Λ9-Φ29



3 

 

Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου για το πρϊτο ιμιςυ τθσ κθτείασ του (01/09/2019 ζωσ 07/11/2021), να διαμορφϊνεται ωσ 

εξισ:  

Πρόεδροσ Π.., ο κ. Παργανάσ ταφροσ 

Αντιπρόεδροσ Π.., ο κ. ακαρζλθσ Δθμιτριοσ 

Γραμματζασ Π.., ο κ. Γκαμπρζλασ Δθμιτριοσ   

 
9)    Σο γεγονόσ ότι από τθν όλθ διαδικαςία εκλογισ του Προεδρείου  απείχαν τα μζλθ τθσ παράταξθσ «ΛΑΪΚΗ ΤΠΕΙΡΩΗ ΗΠΕΙΡΟΤ»,  

κ.κ.  Πρζντηασ Γεϊργιοσ, Ζζκα-  Πάςχου Κωνςταντίνα και Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ  και  ο επικεφαλισ τθσ παράταξθσ  « ΑΝΤΠΟΣΑΚΣΗ 

ΗΠΕΙΡΟ», κ. Νουτςόπουλοσ Κωνςταντίνοσ,  ενϊ απουςίαηε από τθν ψθφοφορία ο επικεφαλισ τθσ παράταξθσ «ΑΡΙΣΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

ςτθν ΗΠΕΙΡΟ», κ. Ζικοσ Νικόλαοσ 

       & ότι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνητοφωνημζνα πρακτικά τησ ςυνεδρίαςησ) 

 
Αποφαςίηει ομόφωνα  

(απόφαςθ: 11/43/01-09-2019) 
 

Εκλζγει για το πρϊτο ιμιςυ τθσ κθτείασ του,  χρονικό διάςτθμα από 01/09/2019 ζωσ  07/11/2021, ωσ: 

Α. Πρόεδρο του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου, τον  κ. ταφρο Παργανά, Περιφερειακό φμβουλο τθσ πλειοψθφοφςασ παράταξθσ 

«ΑΞΙΟΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΗΠΕΙΡΟΤ». 

 

Β.  Αντιπρόεδρο του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου, τον κ. ακαρζλθ Δθμιτριο,  Περιφερειακό  φμβουλο τθσ δεφτερθσ ςε εκλογικι 

δφναμθ παράταξθσ «ΚΟΙΝΟ ΣΩΝ ΗΠΕΙΡΩΣΩΝ» 

 

Γ. Γραμματζα του Περιφερειακοφ υμβουλίου, τον κ.  Γκαμπρζλα Δθμιτριο, Περιφερειακό φμβουλο τθσ  τρίτθσ ςε εκλογικι δφναμθ 

παράταξθσ «ΟΡΙΖΟΝΣΕ ΗΠΕΙΡΟΤ-Περιφανοι Ξανά!»                                                                      

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 

 
    
Η Πρακτικογράφοσ        Η Προεδρεφουςα 

Πλειοψθφοφςα φμβουλοσ  του Π.. 
 

Θεοδϊρα Κ. Μιτςιου         
         Νάκου – Δαςοφλα Αγνι 

 
     
 

                  Η Εκτελζςαςα  χρζθ 
           Γραμματζα του Π.. 

 
                    

           Ανκοφλα Ι. Κατθρτηίδθ 
 
 
   

 
 

Ακριβζσ Απόςπαςμα 
Η Γραμματζασ του Π.. 

 
Αργυρϊ Χ. Παππά                                                                        
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